
Пожари 
и како их
спречити

Град
Профил 

просечног

кандидата на

изборима

» странa 4

цена 40 динара

Здравље
Дијета може да 

буде успешна

» страна 6

Село

Зашто се одлаже

електрификација поља

» страна 9

Записи
Петар Јањатовић: 

Увек сам бежао 

од лоше музике

» страна 12

Спорт

Железничар на 

великој сцени!

» страна 31
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КО ДОБИЈА УКОЛИКО ПАНЧЕВО 
БУДЕ ПОДЕЉЕНО НА ОПШТИНЕ

ДА ЛИ ЋЕ НОВА ВЛАСТ РАЗМОТРИТИ СТАРУ ИДЕЈУ страна 2
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Број 4878, година CLII

СИЂИ ДО РЕКЕСИЂИ ДО РЕКЕ

стр. 8

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Радно време
од 8 до 16 сати

НАШИ СУГРАЂАНИ

Тркачи на маратонима
страна 11

БРЗО ЋЕ 1. СЕПТЕМБАР страна 5

ЂАЦИ ЋЕ У ШКОЛУ ИЋИ ПОВРЕМЕНО,
АЛИ ИМ ТРЕБА КУПИТИ СВЕ КЊИГЕ

Све о куповини, вожњи
и чувању бицикла

» страна 7

Право на бесплатно
државно земљиште

» страна 3



Пре ма ло кал ним, пан че вач ким
про пи си ма, мо гу ће је обра зо ва ње
град ских оп шти на на те ри то ри ји гра -
да: по зна та је и про це ду ра. Пре два -
на ест го ди на осно ва но је Рад но те ло
за из ра ду ана ли зе о ис пу ње но сти
усло ва; тре ба ло је да тај ор ган, ако
по сто је ствар не по тре бе, при сту пи
по кре та њу по ступ ка за из ме ну Ста ту -
та Гра да Пан че ва ка ко би се евен ту -
ал но фор ми ра ле град ске оп шти не.
Ни ка да тај по сао ни је за вр шен…

А у че му је ква ка око ства ра ња оп -
шти на? Па, пре све га у де цен тра ли -
за ци ји, од но сно у то ме да по сто је оп -
штин ске ка се, из во ри нов ца ко ји би
би ли не за ви сни од град ског бу џе та –
то би сва ка ко до не ло ко му нал ни и
сва ко ја ки дру га чи ји бо љи жи вот ло -
кал ном ста нов ни штву. На те ри то ри -
ји Пан че ва ту иде ју су гу ра ли нај ду же
и нај ја че Стар чев ци, ко ји се „укла па -
ју” у де фи ни ци ју град ског на се ља. А
он да су, из гле да, од у ста ли. Иа ко та -
бла „До бро до шли у Оп шти ну Стар -
че во”, на ен гле ском и на срп ском, и
да ље сто ји на ула зу у то ме сто.

„Оп шти на Стар че во”

„Пан че вац” је у ви ше на вра та пи сао о
„Оп шти ни Стар че во”. Љу ди ко ји су
во ди ли то на се ље но ме сто об ја шња -
ва ли су за што сма тра ју да Стар че во
тре ба да до би је ста тус оп шти не.
Одав но ни су се ло. Пре че тр де сет го -
ди на сма њио се удео по љо при вред -
ног ста нов ни штва на ма ње од тре ћи -
не, па је са мим тим Стар че во про ме -
ни ло свој ка рак тер.

По ред по ме ну те та бле, Стар че во
има и грб и за ста ву. Пре ма до ступ -

ним по да ци ма, у ње му жи ве 7.473
ста нов ни ка. По ре ђе ња ра ди, ста тус
гра да има и Ло зни ца, с 19.212 гра ђа -
на. На не ту се мо же ви де ти и (по гре -
шна) ин фор ма ци ја да се Стар че во
на ла зи на де вет ки ло ме та ра ју го и -
сточ но од Пан че ва. Јок, „за ле пље но”
је за град, од но сно та бла ко ју по ми -
ња смо на ла зи се на сто ме та ра од
ула за у Ра фи не ри ју. Океј, тач но је да
су на се ље гра ди ле гра ни чар ске вој не
вла сти и да се по ред ме ста на ла зи ар -
хе о ло шки ло ка ли тет из ста ри јег нео -
ли та, по ко ме је чи та ва кул ту ра до би -
ла на зив „стар че вач ка”.

Од две хи ља ди те на о ва мо од тек
по не где кал др ми са них ули ца, с ди -
вљим де по ни ја ма, без јав не ра све те,
сти гло се до ас фал та у сва кој ули чи -
ци. Чо век ко ји је „ву као” зо ве се Пе -
тар Ан дре јић. Зва ли су га стар че вач -
ки „пред сед ник-оп шти нар” По шту је -
мо ње го ву же љу да се не екс по ни ра
јав но, па ће мо „укра сти” део ње го ве
при че из 2016, ка да је раз го ва рао с
но ви нар ком „По ли ти ке”. Та да је ка -
зао да „нам не до ста је је ди но до стој на

спорт ска ха ла, с об зи ром на то да
има мо пр во ли га ша у од бој ци, ко ји
сво је утак ми це мо ра да игра у Пан че -
ву”. Ан дре јић је та да био пред сед ник
По кре та за Стар че во, у ком су би ли
ује ди ње ни де мо кра те, на пред ња ци,
со ци ја ли сти, со ци јал де мо кра те, зе -
ле ни… При ча ло се та да и о „де мон та -
жи цен тра ли за ци је вла сти кон цен -
три са не у ком шиј ском Пан че ву”.

Би ло не кад. Де цен тра ли за ци ја ни -
кад ни је за жи ве ла. У Евро пи ме ста
по пут Стар че ва с пре ко 7.000 ста нов -
ни ка до би ја ју чак и ста тус гра да, а
ка мо ли оп шти не. За то ова кве сре ди -
не и од у ми ру. За то ме шта ни мо ра ју
да ура ђе но одр же, па и уна пре де. Не -
ка да по сто је ћи се о ски ло би бо рио се
у пан че вач кој скуп шти ни за осни ва -
ње оп шти на пре два де сет пет го ди на.
Са да, прак тич но, не по сто ји.

Шта је још Ан дре јић ре као за „По -
ли ти ку” пре че ти ри го ди не:

– На ше раз вој не шан се су из град -
ња оби ла зни це око Бе о гра да – ко ри -
до ри 10 и 11, мост Вин ча –Стар че во,
исто риј ска ствар, ко ја ће по сле 7.500
го ди на спо ји ти Вин чан це и Стар чев -
це. Оби ла зни ца про ла зи кроз наш
атар и то је при ли ка уко ли ко Стар че -
во бу де го спо дар сво је суд би не и по -
ста не оп шти на с пу ним ка па ци те том;
да ис ко ри сти мо ло ка ци је дуж са о -
бра ћај ни ца, по кре не мо већ де фи ни -
са не по слов не зо не и отво ри мо ве ли -
ки број рад них ме ста.

Ако чак и у По жа рев цу, ко ји има
ско ро ду пло ма ње ста нов ни ка од Пан -
че ва, по сто је град ске оп шти не – што
би то био про блем у на шем граду?

С. Трај ко вић

Гра до ви у на шој зе мљи су те ри то ри -
јал не је ди ни це утвр ђе не За ко ном о
те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу -
бли ке Ср би је. Град, пре ма том ак ту,
тре ба да пред ста вља еко ном ски, ад -
ми ни стра тив ни, ге о граф ски и кул -
тур ни цен тар ши рег под руч ја и да
има ви ше од 100.000 ста нов ни ка. Те -
ри то ри ја ко ја се на зи ва гра дом чи ни
при род ну ге о граф ску це ли ну и еко -
ном ски је по ве зан про стор, ко ји има
из гра ђе ну ко му ни ка ци ју с на се ље -
ним ме сти ма у око ли ни, а сам град је
гра ви та ци о ни цен тар.

По сто ја ла је ра ни је иде ја да Пан -
че во, ко је има ста тус гра да, обра зу је
град ске оп шти не, ка кве по сто је, ре -
ци мо, у Ни шу или Но вом Са ду, али
она ни ка да ни је ре а ли зо ва на…

Пре ма из ме на ма и до пу на ма За ко на
о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу -
бли ке Ср би је из ју на 2018, у на шој
др жа ви по сто ји 28 гра до ва, а пре сто -
ни ца Бе о град има по се бан ста тус.
Пре ма овом до ку мен ту по јам „град”
од но си се, ис кљу чи во, на је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве. При од ре ђи ва -
њу ста ту са град ских и оста лих на се -
ља ко ри сти се, од по пи са ста нов ни -
штва 1981, ад ми ни стра тив но-прав ни
кри те ри јум, по ко ме се на се ља про -
гла ша ва ју за град ска. Та ко, по сто је
град ска и оста ла на се ља.

Ра ни је, пре ма по пи си ма ста нов ни -
штва из 1953, 1961. и 1971, по сто ја ла
је три хо том на по де ла на се ља, а као
кри те ри јум је узи ман од нос бро ја
ста нов ни ка на се ља, тј. про цен ту ал но
уче шће не по љо при вред ног ста нов -
ни штва – та да смо има ли се о ска, ме -
шо ви та и град ска на се ља. Да би на се -
ље до би ло епи тет „град ско”, мо ра ло
је има ти нај ма ње 2.000 ста нов ни ка,
али и да се пре ко 90 од сто њих не ба -
ви по љо при вре дом.

Зре ња ни на ца за три ста ви ше

По пис ста нов ни штва из 2011. го ди не
ка зу је нам да је Пан че во сед ми град
по ве ли чи ни у Ср би ји. Ви ше жи те ља
има ју Бе о град, Но ви Сад, Ниш, Кра -
гу је вац, Су бо ти ца и Зре ња нин. На ше
се вер не ком ши је Зре ња нин ци мо гу
се по хва ли ти да има ју „чак” 308 ста -
нов ни ка ви ше од нас. Али ни они не -
ма ју оп шти не на те ри то ри ји гра да.

ДРУГА СТРАНА2
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(Не)мо гућ ност
из бо ра

Ста ја ла сам ис пред ки о ска и
че ка ла у ре ду да ку пим фла -
ши цу во де. Ис пред ме не је би -
ла же на ко ја је др жа ла па пи ре
у ру ка ма и, ка да је до шла на
ред, за мо ли ла је про да ва чи цу
да јој по пу ни фор му лар за то
што она не уме. Го спо ђа у ки -
о ску је љу ба зно од би ла јер ни -
је мо гла да стиг не због по сла.
Она се окре ну ла и бес по моћ но
по гле да ла око се бе. Ра ди се о
же ни од три де се так го ди на,
при пад ни ци јед не од мар ги -
на ли зо ва них гру па. С њом су
би ли су пруг и дво је де це. Во -
ђе на чи стом ло ги ком, мо гу да
за кљу чим да ни он ни је знао
да по пу ни фор му лар, а ве ру -
јем да је раз лог то што не зна -
ју да чи та ју и пи шу. Да ни сам
би ла у жур би, по пу ни ла бих
уме сто њих, али сам, ко ра ча ју -
ћи у дру гом прав цу, мо гла са -
мо да раз ми шљам. За ми сли да
си од ра сла осо ба и да не умеш
да чи таш и пи шеш. Не мо жеш
а да се не за пи таш ка ко он да
ти љу ди раз у ме ју свет око се -
бе. Ка ко чи та ју из ме ђу ре до ва
ако ре до ве не ви де? Ка ко до -
но се од лу ке? Ко је за то од го -
во ран?

Знам да би ти шко ло ван ни је
све, ни ти да си на чи тан или
свет ски пут ник, ако не маш не -
ке основ не људ ске ква ли те те.
Али по ма же у оном у шта сам
сто по сто си гур на, а то је – мо -
гућ ност из бо ра. Прет по став ка
је да осо ба ко ја не уме да чи та
те шко до ла зи до но вих са зна -
ња, осим у ко му ни ка ци ји с љу -
ди ма, или ако гле да те ле ви зи -
ју или слу ша ра дио. Ве ћи на
ра дио-ста ни ца да нас углав ном
пу шта му зи ку и об ја вљу је сер -
ви сне ин фор ма ци је, док те ле -
ви зи ја на из глед има ве ли ку
по ну ду, али се у нај ве ћем бро -
ју до ма ћин ста ва прст на да -
љин ском за у ста вља на ри ја ли -
ти про гра ми ма. Лак ше је гле -
да ти ту ђе про бле ме, тро ши ти
вре ме на бе зна чај не ства ри,
јер у су прот ном тре ба ста ти
ис пред огле да ла и схва ти ти за -
што смо баш ту где је смо.

Ипак, ми се че сто во ди мо
ти ме да не ко ме не што тре ба
да бу де ја сно, да би тре ба ло да
сви зна ју, да схва та ју, ви де, а
за бо ра вља мо да не ма мо исте
по ла зне по зи ци је. А он да ни
мо гућ ност из бо ра. Оно што ме
је за бри ну ло је сте тај бес по мо -
ћан по глед… Јер на ко ја вра та
да по ку цаш кад не знаш шта
на њи ма пи ше?

Ми сли те о то ме…

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Ка ко је са оп шти ла Упра ва за из вр ше -
ње кри вич них санк ци ја Ми ни стар -
ства прав де, осу ђе ни ци ма у де сет ка -
зне но-по прав них уста но ва омо гу ће -
но је да ко ри сте „Скајп” и „Вај бер” за
кон такт са чла но ви ма сво јих по ро ди -
ца. Циљ је до дат на пси хо со ци јал на
по др шка то ком пан де ми је, ко ја је од
ве ли ког зна ча ја за сва ку стре сну си -
ту а ци ју, а овај вид кон так та ће за тво -
ре ни ци ма по мо ћи да ума ње бри гу за
чла но ве сво јих по ро ди ца.

И за твор у Пан че ву је је дан од оних
у ко ји ма осу ђе ни ци мо гу да ко ри сте
ви део-ко му ни ка ци ју. У на шем гра ду
за тво ре ни ци ко ри сте по сто је ће ра чу -
на ре, а у дру гим за во ди ма за ову вр сту
кон так та ко ри сте се та бле ти ко је је
до ни ра ла не мач ка не вла ди на ор га ни -
за ци ја „Хелп”. Од из би ја ња епи де ми је
ко ро на ви ру са осу ђе ни ци ма у свим за -
во ди ма су омо гу ће ни ду жи бо рав ци
на све жем ва зду ху и че шћи те ле -

фонски кон так ти
са чла но ви ма по -
ро ди це. Број по се -
та је сма њен од 11.
мар та, а Упра ва
спро во ди по ја ча не
ме ре пре вен ци је
ка ко би се спре чи -
ло ши ре ње ви ру са.
Од 12. ма ја по се те
су по но во до зво ље -
не, уз стрикт ну
при ме ну за штит -
них ме ра; нај пре се
ме ри тем пе ра ту ра ли ци ма ко ја до ла зе
у по се ту, он да про ла зе кроз де зо ба ри -
је ре, дез ин фи ку ју им се ру ке, а оба ве -
зно је ко ри шће ње за штит них ма ски и
ру ка ви ца. За ли ца ли ше на сло бо де
обез бе ђе ни су за штит ни визири.

Као до дат ну ме ру пре вен ци је,
Упра ва за из вр ше ње кри вич них санк -
ци ја је у ју ну свим за во ди ма у Ср би ји

обез бе ди ла 10.000 бр зих те сто ва за
де тек ци ју ан ти те ла ко ро на ви ру са.
Та ко ђе, од 11. мар та сва но во при -
мље на при тво ре на или за тво ре на ли -
ца из два ја ју се у ма ње со бе у пе ри о ду
од две не де ље то ком ког су под по -
јача ним здрав стве ним над зо ром и
не ма ју кон так те с дру гим ли ци ма у
за во ду. С. Т.

О ПОЈ МУ „ГРАД”: ДА ЛИ ЋЕ ПАН ЧЕ ВО ИМА ТИ ОП ШТИ НЕ?

Сасвим обично вече.

Центар града, ових дана

Снимила: Драгана Кожан

ПРА ВИ ЛА ПО СТО ЈЕ, ИГРА ЈЕ, 
ЗА САД, НЕ У ТРАЛ НА

Поред табле на улазу у
место, Старчево има 
и грб и заставу. Према
доступним подацима, 
у њему живe 7.473
становника.

Попис становништва из
2011. године казује нам да
је Панчево седми град по
величини у Србији. Више
житеља имају Београд,
Нови Сад, Ниш,
Крагујевац, Суботица и
Зрењанин.

ПСИ ХО СО ЦИ ЈАЛ НА ПО ДР ШКА ОСУ ЂЕ НИ ЦИ МА
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Упра ва за по љо при вред но зе -
мљи ште об ја ви ла је не дав но
пре ци зан по сту пак на ко ји на -
чин по љо при вред ни ци мoгу да
кон ку ри шу за за куп зе мљи шта
у др жав ној сво ји ни. Та кво зе -
мљи ште, ина че, да је се у за куп
и на ко ри шће ње по осно ву пра -
ва пре чег за ку па и пу тем јав -
ног над ме та ња.

Пре ма по след њим по да ци -
ма ко ји су јој до ста вље ни, пи -
ше „По ли ти ка”, у Ср би ји је ове
го ди не у оп ти ца ју за за куп би -
ло 450.079 хек та ра др жав не зе -
мље. По сто ји и око 80.000 хек -
та ра па шња ка ко ји ма упра вља -
ју се ла и ко ри сте се за по тре бе
ло кал них сто ча ра. Укуп но је
из да то 275.000 хек та ра, а циљ
је да се и у на ред ном пе ри о ду
по ве ћа ва ју по вр ши не др жав -
них ора ни ца из да тих у за куп.

Ве ли ке не из да те по вр ши не
углав ном су па шња ци, ли ва де,
мо чва ре, за пу ште ни воћ ња ци
ко ји су се ра ни је ну ди ли у за -
куп и два-три кру га, али ин те -
ре со ва ња ни је би ло. План др -
жа ве већ не ко вре ме је сте да
се та кво зе мљи ште (ко је ни је
ко ри шће но нај ма ње три агро -
е ко ном ске го ди не) ста ви у
функ ци ју по љо при вред не
произ вод ње.

Да би анимиралa по љо при -
вред ни ке, та кве пар це ле по тен -
ци јал ним ко ри сни ци ма др жа -
ва ну ди за – ну ла ди на ра. Ка ко
су по твр ди ли у овој упра ви, у
по след ње три го ди не 5.255 хек -
та ра за пар ло же ног зе мљи шта
да то је по љо при вред ни ци ма на
бес плат но ко ри шће ње по том
осно ву.

– Ин те ре со ва ња има и оче -
ку је мо да ће га би ти још ви ше.
То је за пу ште на или на пу ште -
на зе мља ко ја се та ко ста вља у
функ ци ју. На тај на чин до би ја -
мо пот пу но но ве по вр ши не и
но ву вред ност у обла сти по љо -
при вред не про из вод ње, што ди -
рект но ути че на по ве ћа ње БДП-
а, из де ла ко ји се од но си на
аграр – ре као је за „По ли ти ку”
Бран ко Ла кић, ди рек тор Упра -
ве за по љо при вред но зе мљи ште.

Ова квих пар це ла има у го -
то во свим кра је ви ма Ср би је, а
нај ма ње у Вој во ди ни, што је
оче ки ва но. За кон про пи су је мо -
гућ ност да се за пар ло же но зе -
мљи ште да га здин стви ма на
ко ри шће ње без на кна де на пе -
ри од до пет го ди на, уз оба ве зу
по љо при вред ни ка да га ста ви
у функ ци ју про из вод ње.

По сле ис те ка тог пе ри о да мо -
гу ће је про ду жи ти ко ри шће ње

на 25 го ди на, под усло вом да
се на ње му оба вља по љо при -
вред на про из вод ња на ма ње од
10 хек та ра, док је за ве ће по -
вр ши не услов да ко ри сник до -
би је одо бре ње ми ни стар ства за
ин ве сти ци о не ра до ве на том
зе мљи шту.

– То не зна чи да не ко мо же
да до би је бес плат но на ко ри -
шће ње др жав ну зе мљу на 25
го ди на – ис ти че Ла кић.

Ка ко об ја шња ва, по љо при -
вред ник је до би ја да би ин ве -
сти рао у рас кр чи ва ње, раш чи -
шћа ва ње и при во ђе ње на ме ни,
за по љо при вред ну про из вод њу.
Док не из вр ши ту оба ве зу, а
нај ви ше пет го ди на, по љо при -
вред ник не пла ћа ни шта.

По сле то га, кад зе мљи ште
ста ви у функ ци ју, под но си зах -
тев за ин ве сти ци о на ула га ња
да би је до био на 25 го ди на. У
слу ча ју ка да му је то одо бре но,
пла ћа це ну за ку па од 40 до 60
од сто од про сеч не це не у тој
ло кал ној са мо у пра ви.

Ла кић ка же да раш чи шћа -
ва ње уоп ште ни је јеф ти но, ко -
шта од 1.000 до 2.500 евра по
хек та ру, јер се ко ри сти нај те -
жа ме ха ни за ци ји, „због че га се
са мо озбиљ ни по љо при вред ни -
ци од лу чу ју за то”.

Пре ма упут ству Упра ве за по -
љо при вред но зе мљи ште, на во -
ди се да пра во на за куп и ко ри -
шће ње по љо при вред ног зе мљи -
шта у др жав ној сво ји ни мо гу да
оства ре фи зич ка и прав на ли ца
ко ја су но си о ци или чла но ви ре -
ги стро ва них по љо при вред них
га здин ста ва, уз ис пу ња ва ње до -
дат них за кон ских усло ва у за -
ви сно сти од осно ва за ку па и ко -
ри шће ња за ко ји су за ин те ре со -
ва ни. Да би фи зич ко или прав -
но ли це оства ри ло пра во пре -
чег за ку па др жав ног по љо при -
вред ног зе мљи шта, по треб но је
да се при ја ви на јав ни по зив ко -
ји рас пи су је је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве (ЈЛС). Гра до ви и оп -
шти не сва ке го ди не до 30. ју на
те ку ће го ди не рас пи су ју јав ни
по зив за до ка зи ва ње пра ва пре -
чег за ку па за на ред ну агро е ко -
ном ску го ди ну, а при ја ве на јав -
ни по зив с по треб ном до ку мен -
та ци јом до ста вља ју се нај ка сни -
је до 31. ок то бра те ку ће го ди не.
Ка да се окон ча по сту пак да вања
у за куп зе мљи шта по осно ву пра -
ва пре чег за ку па, ло кал на само -
у пра ва, уз прет ход ну са гла сност
Упра ве за по љо при вред но зе -
мљи ште, рас пи су је оглас за дава -
ње у за куп др жав ног по љо при -
вред ног зе мљи шта. Р. П.

ДР ЖА ВА РЕ ША ВА ПРО БЛЕМ ЗА ПАР ЛО ЖЕ НИХ ЊИ ВА

КО МО ЖЕ БЕС ПЛАТ НО ДА КО РИ СТИ
ДР ЖАВ НО ЗЕ МЉИ ШТЕ

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ГРА ДУ

На ста вља се пад бро ја обо ле лих
Пре ма пре се ку на пра вље ном
у сре ду, 12. ав гу ста, у ко вид
бол ни ци у на шем гра ду билo
је сме ште но 60 па ци јен та, од
че га је 10 би ло на ин тен зив -
ној не зи, а дво је на ре спи ра -
то ру. На ки се о ни ку су би ла 24
па ци јен та.

Си ту а ци ја је да ле ко бо ља не -
го се дам да на ра ни је, ка да су
у тој уста но ви ле жа ла 92 па -
ци јен та, од ко јих је њих 38 би -
ло на ки се о ни ку. На ин тен зив -
ној не зи је та да би ло 13 осо ба,
а на ре спи ра то ру су би ла три
па ци јен та.

У не дељ ном из ве шта ју ко ји
Ин сти тут за јав но здра вље Вој -
во ди не сва ког по не дељ ка об -
ја вљу је на свом сај ту оце ње но
је да је епи де ми о ло шка си ту -
а ци ја у Вој во ди ни про те кле
сед ми це и да ље би ла не по вољ -
на, али с тен ден ци јом по бољ -
ша ња. У по не де љак су на те -
ри то ри ји се вер не срп ске по -
кра ји не би ла 3.584 ак тив на
слу ча ја, а пред ња чио је, као и
увек до са да, Но ви Сад, с 1.461
слу ча јем.

У са оп ште њу Ин сти ту та на -
ве де но је да је то ком прет -
ход не не де ље и ви кен да ре -
ги стро ван пад бро ја ре ги стро -
ва них слу ча је ва у од но су на
ра ни ји пе ри од. Та кав тренд
се на ста вља већ дру гу не де љу
за ре дом. Ме ђу обо ле ли ма,
током про шле сед ми це, до -
ми ни ра ло је рад но ак тив но
станов ни штво.

Не по вољ на си ту а ци ја за бе -
ле же на је по но во на те ри то ри -
ји Пан че ва, али и Вр ба са, Срем -
ске Ми тро ви це, Kикинде, Ру -
ме, Бач ке Па лан ке, Су бо ти це,
Вр шца, Зре ња ни на, Али бу на -
ра, Те ме ри на, Бе о чи на, Ба ча,
Kуле, Бач ке То по ле, Бе че ја,
Сом бо ра, Ин ђи је и Ти те ла.

Ин сти тут је по звао гра ђа не
да се и у на ред ном пе ри о ду

од го вор но при др жа ва ју свих
ме ра кон тро ле пре но ше ња бо -
ле сти, ка ко би се на ста ви ло
опа да ње бро ја обо ле лих. У
Ин сти ту ту по себ но скре ћу па -
жњу на ва жност по што ва ња
фи зич ке дис тан це од нај ма -
ње јед ног ме тра и из бе га ва ња
за др жа ва ња у за тво ре ном про -
сто ру у ко јем бо ра ви ве лик
број љу ди. То се, ка жу у овој
уста но ви, на ро чи то од но си на
по се те уго сти тељ ским објек -
ти ма у ка сним са ти ма и од -
ла ске на раз ли чи те про сла ве
и за ба ве где се пе ва и гла сно
го во ри, бу ду ћи да ту до ла зи
до бли ског кон так та, чи ме се
омо гу ћа ва пре нос ве ће ко ли -
чи не кли ца и по ја ва те же кли -
нич ке сли ке. Но ше ње за штит -
них ма ски и ре дов но пра ње
ру ку се под ра зу ме ва ју, а осо -
ба ма ко је су се су сре та ле с
по твр ђе ним слу ча је ви ма за -
ра зе ко ро на ви ру сом пре по ру -
чу је се да оста ну у са мо и зо -
ла ци ји 14 да на од по след њег
кон так та.

Д. К.

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

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

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

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

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

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

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

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

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Горан

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

АПЕЛ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

Ре зер ве кр ви 
на ми ни му му

Цр ве ни крст Пан че во апе лу -
је на гра ђа не да се ода зо ву
ак ци ја ма до бро вољ ног да ва -
ла штва кр ви, бу ду ћи да су за -
ли хе ове дра го це не теч но сти
сма ње не ка ко због лет њих од -
мо ра, та ко и због ак ту ел не
епи де ми о ло шке си ту а ци је.

У Цр ве ном кр сту ис ти чу да
се при ли ком ак ци ја до бро -
вољ ног да ва ла штва по ја ча но
при ме њу ју све ме ре за шти те
од коронавирусa. Ако сте здра -
ви и има те из ме ђу 18 и 65 го -
ди на, крв мо же те да ти сва ке
сре де, од 9 до 12 са ти, у про -
сто ри ја ма Цр ве ног кр ста, у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на 15.
За при ку пља ње кр ви за ду жен
је вој во ђан ски За вод за тран -
сфу зи ју. Д. К.

ВА ТРЕ НА СТИ ХИ ЈА У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Горела Штампарија „6. oктобар”, пожар изазвао малолетник?
Ве ли ки по жар из био је у цен -
тру гра да у уто рак, 11. ав гу ста,
око по ла са та пре по но ћи. Го -
ре ле су про сто ри је
не ка да шње Штам -
па ри је „6. oк т обар”
у Ули ци др Све ти -
сла ва Ка са пи но ви -
ћа 11, од мах по ред
Елек тро тех нич ке
школе.

Густ дим, вар ни -
це и ми рис па ље -
ви не ко ји су се мо -
гли ви де ти и осе -
ти ти у ши рем цен -
тру уз не ми ри ли су
гра ђа не, а га ше ње
по жа ра je тра ја ло
до ду бо ко у ноћ. На
ли цу ме ста ви ђе но
је де вет ва тро га -
сних во зи ла из Пан че ва и Бе о -
гра да и из ме ђу 15 и 20 ва тро -
га са ца. Они су се са ти ма сме -
њи ва ли у же сто ким на по ри ма
да об у зда ју ва тре ну сти хи ју ко -
ја је гу та ла гре де ста ре ви ше
од сто го ди на. Из ме ђу 2 и 3

сата ују тру пла мен је ко нач но
не стао с ви ди ка, а над згра дом
је и да ље би ло ди ма.

Ва тро га сци су на ли цу ме ста
оста ли и у сре ду то ком чи та -
вог да на чи сте ћи и оси гу ра ва -
ју ћи про стор, ка ко би би ли си -
гур ни да је опа сност у пот пу -
но сти от кло ње на. А од го вор на
пи та ње шта је про у зро ко ва ло

по жар са др жан је у са оп ште њу
МУП-а Ср би је од сре де, 12. ав -
гу ста, у ко ме се на во ди да ће

при пад ни ци Ми -
ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва у
Пан че ву, по на ло -
гу Ви шег јав ног ту -
жи ла штва у овом
гра ду, под не ти
кри вич ну при ја ву
про тив се дам на е -
сто го ди шња ка с
под руч ја Пан че ва,
због по сто ја ња
осно ва сум ње да је
из вр шио кри вич -
но де ло иза зи ва ње
оп ште опа сно сти.
Сум ња се да је он
11. ав гу ста, оста -
вив ши за со бом

не у га ше ни опу шак ци га ре те,
иза звао по жар у згра ди на пу -
ште не штам па ри је у Пан че ву.

У по жа ру ни ко ни је по вре -
ђен, а из го ре ли су спрат и део
кров не кон струк ци је.

Д. К.



„Фото-робот”
просечног кандидата
за посланика:
високообразовани
мушкарац 
из Београда, 
стар 44 године

Дама било на свим
листама, али нису
биле већина ни 
на једној

От кад је кон сти ту и са на На род -
на скуп шти на Ре пу бли ке Ср -
би је, у не ко ли ко на вра та смо
пи са ли о ње ном са ста ву из ви -
ше угло ва. Са да, док че ка мо да
се за вр ше пре го во ри на свим
ни во и ма вла сти о то ме ко ће
пред во ди ти Ср би ју, Вој во ди ну
и Пан че во, вра ти ће мо се ко -
рак уна зад. Јер по сто ји ве о ма
ин те ре сант на ана ли за Ин сти -
ту та за европ ске по сло ве.

Ра ди се о ана ли зи кан ди да -
та ко ји су се на ла зи ли на из -
бор ним ли ста ма за пар ла мен -
тар не из бо ре. Она је из вр ше на
на осно ву че ти ри ка те го ри је –
рав но прав ност по ло ва, ста ро -
сна и обра зов на струк ту ра, те
ге о граф ска рас по де ље ност. Та -
ко, до би јен је „фо то-ро бот” про -
сеч ног кан ди да та за по сла ни -
ка у На род ној скуп шти ни: то
је ви со ко о бра зо ва ни му шка рац
из Бе о гра да, стар 44 го ди не.

Ин сти тут за европ ске по сло -
ве је на вео да је „у по ли тич кој
кул ту ри гра ђа на Ср би је при -
мет на по ја ва гла са ња за од ре -
ђе ну ли сту на осно ву ње ног но -
си о ца и пер со ни фи ка ци је иде -
о ло ги је и про гра ма кроз нај -
пре по зна тљи ви ју осо бу не ке по -
ли тич ке оп ци је. Због то га гра -
ђа ни вр ло че сто уоп ште не зна -
ју и не тру де се да са зна ју ка -
ква је струк ту ра остат ка ли сте
ко јој по кла ња ју сво је по ве рење”.

По ђи мо од рав но прав но сти
по ло ва: иа ко је да ма би ло на
свим ли ста ма, оне ни су би ле ве -
ћи на ни на јед ној; са мо је на
ли сти „Алек сан дар Ша пић – По -
бе да за Ср би ју” био јед нак број
кан ди дат ки ња и кан ди да та. Нај -
ве ћи уку пан број кан ди дат ки ња
за на род не по сла ни ке по ја вио
се на ли сти СРС-а – 111 (44,4
од сто), а он да на СНС-овој – 109
(43,6 од сто) и ко а ли ци је СПС–
ЈС – 108 (43,2 од сто). Ин сти тут
на во ди и да су се на из бо ри ма
апри ла 2016. го ди не име на кан -
ди дат ки ња по ја ви ла у на зи ву
три ју ли ста, док је у ју ну ове го -
ди не то био слу чај са мо с ли -
стом „Ми ли ца Ђур ђе вић Ста -
мен ков ски – Срп ска стран ка За -
вет ни ци”. Да ме су би ле на пр -
вој по зи ци ји на ли ста ма ГГ „1
од 5 ми ли о на” и „По кре та Ле -
ви ја тан – Жи вим за Ср би ју”.

Упо ре ђу ју ћи прет ход не и ово -
го ди шње ли сте так ма ца на пар -
ла мен тар ним из бо ри ма, Ин сти -
тут за европ ске по сло ве је

закључио да је про сеч на ста -
рост свих кан ди да та на ли ста -
ма 44 го ди не, за го ди ну ви ше
од прет ход ног пу та. Про сеч но,
у ју ну 2020. го ди не нај ста ри ји
су би ли ра ди ка ли – 49 го ди на,
а СПС–ЈС, „Ме тла 2020”, На -
род ни блок и „Су ве ре ни сти”
пред ла га ли су, про сеч но, го ди -
ну да на мла ђе кан ди да те. Због
свог сту дент ског са ста ва, ло -
гич но, про сеч но нај мла ђе на
ли сти има ла је ГГ „1 од 5 ми -
ли о на” – 23 го ди не. Ка да је као
ре пер узе та гра ни ца од 30 годи -
на жи во та, до шло се до за кључ -
ка да је на ли сти СНС-а би ло
16 од сто мла дих, СПС-ЈС-а 9,6
од сто, а СРС-а 11,2 од сто.

Те шко је до ћи до пот пу но пре -
ци зних по да та ка о обра зов ној
струк ту ри јер су се на ли ста ма
че сто ме ша ли ни во обра зо ва ња
с рад ним ме стом, или зва ње са
за ни ма њем. Ипак, мо же се за -
кљу чи ти да је ве ћи на укуп ног
бро ја кан ди да та на јун ским из -
бо ри ма има ла ви ше или ви со ко

обра зо ва ње. По чак 79,2 од сто
ви со ко о бра зо ва них кан ди дат ки -
ња и кан ди да та има ли су СНС и
СПС–ЈС; 61,2 од сто осо ба са за -
вр ше ним фа кул те том би ло је на
ли сти Ује ди ње не де мо крат ске
Ср би је, 60,4 код „Ме тле 2020”,
а 54 од сто на Ша пи ће вој ли сти.

Ка да се за па ра ме тар узме
ге о граф ска рас по де ље ност, упа -
дљи во нај ви ше љу ди с ли ста је
из Бе о гра да: код СПАС-а је би -
ло чак 72,4 од сто Бе о гра ђа на.
Из у зе ци су ли сте ма њин ских
по ли тич ких оп ци ја.

За кљу чак Ин сти ту та за европ -
ске по сло ве је да смо „у по ре -
ђе њу са ана ли зом из 2016, до -
би ли ста ри је и обра зо ва ни је
кан ди да те, с тим што се обра -
зо ва ње мо же узе ти с ре зер вом
због ве ли ког бро ја афе ра с ди -
пло ма ма од ре ђе них уни вер зи -
те та”. Та ко ђе, „при су ство же на
на ва жним по зи ци ја ма и да ље
из о ста је”, а при ме тан је и „вр -
ло ма ли број мла ђих од 30 го -
ди на на ли ста ма”.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 14. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

КО ЛИ КО МЛА ДИ УЧЕ СТВУ ЈУ У КРЕ И РА ЊУ ЈАВ НИХ ПО ЛИ ТИ КА

Ва жна по др шка ин сти ту ци ја и НВО сек то ра
Како младе
мотивисати да
реализују своје
потенцијале, идеје,
енергију и
креативност

Ме ђу на род ни дан мла дих – 12.
ав густ – уста но вљен је 2000.
го ди не с ци љем да ука же на
про бле ме, кул тур на и прав на
пи та ња омла ди не, уче ни ка и
сту де на та. Мла ди љу ди су но -
си о ци иде ја, али пи та ње је ко -
ли ко уче ству ју у кре и ра њу јав -
них по ли ти ка.

У Ср би ји се Дан мла дих обе -
ле жа ва од 2007, ка да је на ста -
ло Ми ни стар ство омла ди не и
спор та, ко је ра ди на то ме да се
за омла ди ну из дво ји ви ше нов -
ца кроз др жав но фи нан си ра -
ње, али и пре ко бу џе та оп шти -
на и гра до ва. Ан га жо ва ње мла -
дих за гло бал но де ло ва ње те -
ма је обе ле жа ва ња ово го ди -
шњег Ме ђу на род ног да на мла -
дих. Ти ме би тре ба ло да се ука -
же на на чи не по мо ћу ко јих би
ан га жо ва ње мла дих на ло кал -
ном, на ци о нал ном и гло бал -
ном ни воу ути ца ло на на ци о -
нал не и свет ске про це се кре и -
ра ња јав них по ли ти ка.

По кра јин ски за штит ник гра -
ђа на – ом буд сман на осно ву
раз ли чи тих ак тив но сти и са -
рад ње с мла ди ма у про те клом
пе ри о ду сти че ути сак да мла ди
не ма ју мно го по ве ре ња у јав не
ин сти ту ци је, иа ко ис тра жи ва -
ња бе ле же тен ден ци ју све бр -
жег раз во ја осе ћа ња ху ма но сти,

со ли дар но сти, ем па ти је и то ле -
ран ци је код да на шњих мла дих
ге не ра ци ја. Све су то вред но сти
ко је су утка не у су шти ну људ -
ских пра ва. Исто вре ме но, ви -
ше не го ра ни је мла ди су по ву -
че ни, ра њи ви, а че сто и рав но -
ду шни, што би мо ра ло да се
про ме ни.

Кан це ла ри ја По кра јин ског
ом буд сма на је 2019. го ди не
то ком ЕXИТ-а ре а ли зо ва ла ис -
тра жи ва ње у ком су уче ство -
ва ли мла ди од 15 до 35 го ди -
на из Ср би је, ре ги о на, али и
из дру гих зе ма ља Евро пе и све -
та. У са оп ште њу По кра јин ског
ом буд сма на сто ји да, иа ко мла -
ди пре по зна ју сво ју уло гу и из -
ра жа ва ју спрем ност и же љу да
ак тив но уче ству ју у дру штве -
ним про це си ма, нео п ход но је
пру жи ти им до дат ну по др шку;
у то тре ба да се укљу че др жав -
не и јав не ин сти ту ци је, при -

вред не ор га ни за ци је и ор га -
ни за ци је ци вил ног дру штва,
ка ко би их мо ти ви са ле да сво -
је по тен ци ја ле, иде је, енер ги -
ју и кре а тив ност ре а ли зу ју у
прак си.

Не ки од основ них по кре та -
ча одр жи вог раз во ја и ми ра
ши ром све та је су пар ти ци па -

ци ја и осна жи ва ње мла дих за
парт нер ство и ак тив но уче шће
у кре и ра њу по ли ти ка и бу дућ -
но сти за јед ни це. Ује ди ње не на -
ци је ука зу ју на то да су не за по -
сле ност, по ли тич ка ис кљу че -
ност, мар ги на ли за ци ја и нео д -
го ва ра ју ћи при ступ обра зо ва -
њу и здрав ству са мо не ки од
про бле ма и иза зо ва с ко ји ма
се мла ди су о ча ва ју да нас. Ови
про бле ми не мо гу успе шно и
ефи ка сно би ти пре ва зи ђе ни без
ди ја ло га и парт нер ства с млади -
ма. Окол но сти ути чу на раз вој
но вих при сту па у ко ришћењу

и раз во ју тех нич ко-тех но ло -
шких до стиг ну ћа за до бро бит
чо ве чан ства и пла не те, а мла -
ди су ту кључ ни но си о ци ини -
ци ја ти ва и по др шке дру штве -
но од го вор ног де ло ва ња, одр -
жи вог раз во ја и бо ље бу дућ но -
сти за све.

Ду бо ко уве рен у то да је ан -
га жо ва ње мла дих за гло бал но
де ло ва ње нео п ход но на пу ту
раз во ја и на прет ка гло бал не
за јед ни це, По кра јин ски за -
штит ник гра ђа на – ом буд сман
кон ти ну и ра но на сто ји да свој
до при нос и под сти цај ак ти ви -
зму мла дих оства ри кроз са -
рад њу с омла дин ским ор га ни -
за ци ја ма. Ове го ди не ће тре -
ћи пут би ти ор га ни зо ва на шко -
ла људ ских пра ва По кра јин -
ског ом буд сма на за сту дент -
ки ње и сту ден те фа кул те та у
Вој во ди ни, а мла ди су об у хва -
ће ни и дру гим ак тив но сти ма
ове ин сти ту ци је, као што су
се ми на ри и струч ни ску по ви
о људ ским пра ви ма, Фе сти вал
пра ва де те та…

Да би ан га жо ва ње мла дих
има ло про дук тив ну сна гу и
би ло сми сле но, да би се њихов
глас чуо и ува жио, нео пход но
је да им до но си о ци од лу ка и
кре а то ри јав них по ли ти ка
обез бе де усло ве и по др шку за
то, за кљу чу је По кра јин ски
омбуд сман.

У не ка да шњој Ју го сла ви ји, а за тим и у Ср би ји, Брус Ли је
до жи вља ван као не ко ов да шњи. Ни ка да још ни сам упо -
зна ла осо бу ко ја го во ри наш је зик а да не зна за Бру са
Ли ја и да га искре но не во ли. Он је за штит ник свих нас.
Он је хе рој рад нич ке кла се. За што је то та ко – пи са ће љу -
ди сту ди је у бу дућ но сти, или мо жда не ће. Али ја сам за -
до вољ на, до бро смо ода бра ли. Мо је ли це се и да ље оза ри
кад ви дим Бру са Ли ја. Вре ме ту баш ни шта не чи ни.

(Сли кар ка Си мо ни да Рај че вић, „Да нас”, 6. ав густ)

* * *
У сва кој епи де ми ји тим ски рад мо ра да бу де све о бу хва -
тан и мул ти ди сци пли на ран, по го то во ка да се ра ди о де -
ци и шко ла ма. Тре ба би ти мно го оба зрив да ли школ ска
го ди на мо ра да поч не 1. сеп тем бра. Мо ра ју се кон сул то -
ва ти пси хо ло зи, пси хи ја три, пе да го зи, пе ди ја три. Не мо -
гу да за ми слим де те с ма ском у шко ли. Хо ће ли то оста -
ви ти трај не по сле ди це по ње га? Ла ко ће мо ми да но си -
мо ма ску, али ка ко ће де те, да ли ће то де ло ва ти на ње -
го ву пси ху. Ја бих од ло жио по че так школ ске го ди не док
се не на пра ви це ло вит и при хва тљив план. Ла ко је на пи -
са ти план ко ји не мо же да се оства ри. Мо гу да тра жим
дез ин фек ци ју из ме ђу ча со ва, али ко ће то да спро ве де.

(Пен зи о ни са ни епи де ми о лог др Зо ран Ву чи нић, „Блиц”,
9. ав густ)

* * *
Љу ди се не ра ђа ју ко рум пи ра ни. На све тлост мо гу да
нас из ве ду са мо мла ди љу ди, јер су они је ди ни ко ји са -
да не што за и ста сна жно во ле и из те њи хо ве стра сти и
жа ра мо гу да се ро де но ве иде је и но ви по ре дак.

(Ком по зи тор ка Иси до ра Же бе љан, „Не дељ ник”, 5.
ав густ)

* * *

* * *
Па вле Ву и сић је био пра ви, ве ли ки ин те лек ту а лац. Да -
кле, из у зет но обра зо ван чо век ко ји ми сли сво јом гла -
вом. Вр ло сту ди о зно је при ла зио сва кој уло зи. А нам ћо -
раст је био на глу пост и не да ро ви тост. Ка да смо ра ди ли
„Ше шир про фе со ра Ко сте Ву ји ћа”, где је он играо на -
слов ну ро лу, имао сам 21 го ди ну. Ту је би ло до ста нас
та да мла дих глу ма ца. Ни ка да не ћу за бо ра ви ти ка ко нас
је де цент но, на свој на чин чу вао, ка ко нам је за пра во
по ка зи вао по што ва ње, бо дрио нас тим по што ва њем, а
он је био тај ко ји је сте глу мач ка гро ма да, и људ ска.
Сво јом ха ри змом је учи нио да ми има мо ути сак као да
жи ви мо у том до бу, уз ле ген дар ног про фе со ра ко ји је у
клу па ма не го вао ка сни је ве ли ка не по пут Јо ва на Цви ји -
ћа, Ми ке Ала са... Био је ве о ма ин спи ра ти ван, а ми слим
да је то и да нас. Су ге сти ван и вир ту оз, та ко ђе.

(Глу мац Во ја Бра јо вић, „Блиц”, 5. ав густ)

* * *
У му шком па ви љо ну де ца не ма ју ве-це, ти усло ви ствар -
но ни су ни за ко га, ни сат вре ме на ни ко ту не би тре бао
да бо ра ви. На 120 ко ри сни ка има те два-три по лу и -
справ на ту ша, от па да пла фон на гла ву, а ми рис... не ма
спре ма чи ца, не го ва те ља. Ве ли ка је не бри га и то се не
мо же до зво ли ти. Да ва ли су по ква рен кекс, бу ђав ста ри
хлеб, сва ки пут тр пи те од ма зду, при ти ске, по де ље ни су
от ка зи или се љу ди др же на упо зо ре њи ма пред от каз, од
ку ва ри ца до де фек то ло га, др же се у стра ху. Ја сам упла -
шен, али ово је је ди ни на чин да се тој де ци по мог не.

(Де фек то лог у до му за де цу са смет ња ма у раз во ју у
Срем чи ци Пе тар Вла де тић, Н1, 10. ав густ)

* * *
Ја иза сво је књи ге сто јим. Пи сао сам је го ди на ма, на -
ста ла је у окви ру на уч ног про јек та. Ре цен зи ра ло ју је
тро је вр хун ских струч ња ка, а об ја вио углед ни из да вач.
Не оче ку јем да се сва ко са гла си с мо јим на ла зи ма. Баш
је и пи са на с на ме ром да се о пој му ет нич ког чи шће ња
и прак си по ли тич ког на си ља рас пра вља у на уч ној и ши -
рој јав но сти. Ни сам је пи сао да се до пад не они ма ко ји
кро је исто ри ју; исто ри ча ру је по сао да је кри тич ки ана -
ли зи ра. Ви ђе ња нам се про сто раз ли ку ју, као и дру -
штве не уло ге. Нај бо ље је ка да се јед ни дру ги ма не ме -
ша мо у по сао. Ни сам на ме ра вао да се огла ша вам по во -
дом ове цен зу ри це и да из и гра вам не ка кву жр тву, ка да
се зна ко ли ко се ау то ра истин ски на па ти ло због свог
пи са ња. Ме ђу тим, на сва ки по ку шај да се ства ра лач ка
сло бо да огра ни чи по треб но је ја сно од го во ри ти, по себ -
но у на шем дру штву ко је је (ау то)цен зу ра та ко ску по
ко шта ла. Ко ли ко ли је ро ма на, дра ма, фил мо ва или
сли ка уве ну ло у тој сен ци не сло бо де? Ни смо у при ли ци
да та ко ра си па мо.

(Исто ри чар Вла ди мир Пе тро вић, пор тал „Но ва.рс ”,
11. ав густ)

КОНЦЕПТ СТРУК ТУ РА НА РОД НИХ ПО СЛА НИ КА У СКУП ШТИ НИ СР БИ ЈЕ

ПО ЛО ВИ, ГО ДИ НЕ, 
ШКО ЛА И ГЕ О ГРА ФИ ЈА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



Стру ка пре по ру чу је да се
ма ске но се у учи о ни ца ма

Не ма ко шар ке, фуд ба ла,
од бој ке ни хор ског пе ва ња

Кри зни штаб је до нео од лу ку да је
без бед но да под мла дак 1. сеп тем бра
кре не у шко лу. На рав но, шко ле ће
мо ра ти до бра но да се по тру де у на -
ред не две не де ље ка ко би при пре ми -
ле учи о ни це за при јем ђа ка. Ри зик
по ла ска у шко лу је не што што тре ба
мак си мал но сма њи ти, а то је не пре -
кид но но ше ње ма ске, став је епи де -
ми о ло га. Пре од ла ска у шко лу ро ди -
тељ мо ра де те ту да из ме ри тем пе ра -
ту ру и, уко ли ко је има, или ка шље
или ки ја, не тре ба да га пу сти ме ђу
дру га ре, ка же стру ка, а у шко ли де те
мо ра да но си ма ску и, пре не го што
уђе у учи о ни цу, тре ба да опе ре ру ке.
Епи де ми о ло зи сма тра ју да ма ска, ко -
ју ће мо ра ти да обез бе де ро ди те љи,
тре ба да се но си не пре кид но, јер је то
нај бе збед ни је, али за вре ме слу ша ња
ча са ђак мо же да је ски не.

Ка да је реч о на став ном про це су,
Ми ни стар ство про све те је пред ло жи -
ло мо дел ко ји, пре ма ре чи ма ми ни -
стра Мла де на Шар че ви ћа, „ни је са вр -
шен, али је нај ма ње лош у овом тре -
нут ку”, шта год то зна чи ло, а у за ви -
сно сти од си ту а ци је пред ло же ни мо -
дел ће се при ла го ђа ва ти по тре ба ма. У
слу ча ју по гор ша ња епи де ми о ло шке
си ту а ци је на ста ва ће се пре ба ци ти на
ста ри мод, а то је он лајн на ста ва.

Пре ма пла ну Ми ни стар ства про -
све те, уче ни ци од пр вог до че твр тог
раз ре да од 1. сеп тем бра на ста ву ће
по ха ђа ти у учи о ни ца ма, у гру па ма од

нај ви ше 16 ђа ка, док ће уче ни ци од
пе тог до осмог раз ре да до ла зи ти по -
сле њих на оба ве зне пред ме те, а лек -
ци је из из бор них пред ме та слу ша ће
на да љи ну, од но сно он лајн.

Ква дра ту ра кру га

Јед на од ме ра је да се сва оде ље ња
где има ви ше од 16 уче ни ка по де ле у
две гру пе. Оно што бо де очи, је сте те -
за да шко ле мо ра ју да у учи о ни ци
обез бе де про стор од че ти ри ква драт -
на ме тра по уче ни ку, што пре ве де но
зна чи да она мо ра да има ви ше 60
ква дра та. Те шко да ће обра зов но-
-вас пит не уста но ве мо ћи да ис пу не
овај услов јер, на при мер, у јед ној ве -
ћој пан че вач кој шко ли у про се ку учи -
о ни це има ју 56 ква дра та. Ма ли је број
шко ла у на шем гра ду ко је има ју „учи -
о ни цу пре ко 80 ква дра та” и где су
оде ље ња ма ња од 20 уче ни ка, та ко да
ће у пан че вач ким шко ла ма по све му
су де ћи би ти по де ла раз ре да на гру пе.

По овом мо де лу на ста ва ће се за
пр ву гру пу ор га ни зо ва ти од 8 са ти,
ча со ви ће тра ја ти по 30 ми ну та, би ће
два од мо ра (ма ли од пет и ве ли ки од
15 ми ну та), а  из ме ђу ча со ва две ју
гру па би ће па у за од 20 ми ну та за чи -
шће ње и дез ин фек ци ју. У дру гом делу
да на, од 14 са ти, ор га ни зу је се на ста -
ва за ста ри је основ це – уче ни ци пе -
тог, ше стог и сед мог раз ре да има ће
по пет, а уче ни ци осмог раз ре да по
шест ча со ва.

Пре ма ре чи ма ми ни стра Шар че -
ви ћа, та мо где су оде ље ња по де ље на
у две гру пе, не ће ра ди ти два на став -
ни ка, јер „ни ти има мо то ли ко на -
став ни ка, ни ти има мо бу џет за то”,
не го ће у јед ну од гру па истог оде -
ље ња  „ула зи ти про фе со ри дру гих

пред ме та, стра них је зи ка, ’спу шта ју
се’ про фе со ри ве шти на – му зич ког,
фи зич ког, ли ков ног, про фе со ри ве -
ро у чи те љи”. Оста је не ја сно шта ће
они пре да ва ти. Ако јед на гру па има
час ма те ма ти ке, да ли ће дру га има -
ти ве ро на у ку или ен гле ски или ће
ре ша ва ти ква драт ну јед на чи ну под
буд ним оком све ште ни ка или про -
фе со ра ен гле ског је зи ка?

Ро ди те љи од лу чу ју

Од ла зак у шко лу је ин ди ви ду ал на
ствар и ни је оба ве зу ју ћи. Др жа ва је
све сна да има ро ди те ља ко ји има ју
објек тив не стра хо ве и сто га им је омо -
гу ћи ла да се опре де ле да њи хо ва де ца
по ха ђа ју на ста ву ис кљу чи во из свог
до ма, али ће мо ра ти да до ђу шко лу
ка ко би би ли оце ње ни. Они ће од лу ку
до не ти у сеп тем бру. Уко ли ко се током

школ ске го ди не пре до ми сле и не же -
ле ви ше да њи хо во де те по ха ђа кла -
сич ну на ста ву, ни су у оба ве зи да до -
не су оправ да ње ле ка ра. Је ди но су ро -
ди те љи ду жни да то на ја ве не ко ли ко
да на ра ни је.

Ста ре ши не и ро ди те љи од но сно
ста ра те љи има ће ме ђу соб ни кон такт
ис кљу чи во пре ко дру штве них мре -
жа или те ле фо ном, с тим што ће 31.
ав гу ста би ти ор га ни зо ван кра так су -
срет ро ди те ља уче ни ка пр вог и пе тог
раз ре да основ не и пр вог раз ре да
средње шко ле са учи те љи ма и раз -
ред ним ста ре ши на ма ка ко би раз ме -
ни ли кон так те.

За сред ње шко ле је та ко ђе из ра ђе -
но не ко ли ко мо де ла на ста ве, а основ -
ни је да јед на гру па иде у шко лу јед не
не де ље, дру га има он лајн на ста ву, а
сле де ће не де ље обрат но.

ДРУШТВО
Петак, 14. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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НА СТА ВА ПО ЧИ ЊЕ 1. СЕП ТЕМ БРА ПО НО ВИМ ПРА ВИ ЛИ МА

Ђач ке клу пе поновo у функ ци ји

РЕ МОНТ НА ЕТИ ЛЕ НУ

По ја ча на бу ка и 
пла мен на ба кљи

У пан че вач кој „Пе тро хе ми ји” у то -
ку је кра ћи за стој у про из вод њи
због ра до ва на из ме њи ва чу у фа -
бри ци Ети лен. На и ме, од 10. ав гу -
ста тра ју ра до ви на за ме ни цев ног
сно па на из ме њи ва чу то пло те у тој
фа бри ци. Услед за у ста вља ња фа -
бри ке до шло је до по ја ча ног пла -
ме на на ети лен ској ба кљи и по ја ве
бу ке, што је по сле ди ца по што ва ња
без бед но сних про це ду ра због план -
ског за у ста вља ња про це са ра да.

Пре ма ре чи ма ме наџ мен та „Пе -
тро хе ми је”, за вр ше так ра до ва у фа -
бри ци Ети лен пла ни ран је за че -
твр так, 13. ав густ, на кон че га ће у
пан че вач ким пе тро хе миј ским по -
го ни ма по но во би ти ус по ста вљен
уо би ча јен ре жим ра да.

Ка ко твр де, све рад не ак тив но -
сти то ком за сто ја про из вод ње у
пот пу но сти су ускла ђе не с ва же -
ћим без бед но сним про це ду ра ма
ком па ни је, а све с ци љем без бед -
но сти и за шти те здра вља за по сле -
них, као и за шти те рад не и жи вот -
не сре ди не. О план ском за у ста вља -
њу про из вод ње оба ве ште не су све
над ле жне ин сти ту ци је.

ЈАВ НА РАС ПРА ВА 
О НО ВОЈ ДЕ ПО НИ ЈИ

Од би је не при мед бе
грађа на

У ве ли кој са ли Град ске упра ве Пан -
че ва про шлог пет ка, 7. ав гу ста, одр -
жа на је јав на рас пра ва о На цр ту
пла на де таљ не ре гу ла ци је за из -
град њу скла ди шта за при вре ме но
од ла га ње опа сног от па да у окви ру
ком плек са НИС – Ра фи не ри ја наф -
те Пан че во. Ве ли ки број на ших су -
гра ђа на при су ство вао је рас пра ви,
а мно ги ни су мо гли да уђу због си -
ту а ци је с ко ви дом, јер је у са ли
мо гло да бу де при сут но све га пе -
де се так љу ди. На кон ви ше ча сов не
рас пра ве за се да ла је ко ми си ја ко ја
ће са чи ни ти из ве штај из ко га ће се
ви де ти да ли су усво је не за мер ке
гра ђа на ко је су под не ли ак ти ви сти
удру же ња „Зе ле ни мост” и „Пан -
че во ни је ру па”.

Еви ден тно је да су то ком рас -
пра ве чла но ви ко ми си је го то во све
за мер ке од би ли, на ро чи то ону која
се од но си на то да у да том до ку -
мен ту ни су да те пре ци зне ин фор -
ма ци је о ко ли чи ни и ти по ви ма
опа сног от па да ко ји ће би ти скла -
ди штен на но вој при вре ме ној
депони ји опа сног от па да. Ка ко
твр де у овим удру же њи ма, ли ста
опа сних вр ста хе ми ка ли ја ко је ће
се при вре ме но скла ди шти ти ни је
увр ште на у На црт пла на де таљ не
ре гу ла ци је за из град њу скла ди шта
за при вре ме но од ла га ње опа сног
от па да.

ДВО ЈЕ ЗИЧ НА НА СТА ВА 
У ПАН ЧЕ ВУ

По др шка АП Вој во ди не
Основ на шко ла „Све ти Са ва” бо га -
ти ја је за пет но вих ра чу на ра и та -
бле та, ко ји ће слу жи ти за спро во -
ђе ње дво је зич не на ста ве. Но вац за
на бав ку но ве опре ме обез бе дио је
По кра јин ски се кре та ри јат за обра -
зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о -
нал не за јед ни це. Из дво је но је
402.000 ди на ра за ку по ви ну нео п -
ход них ди дак тич ких сред ста ва за
ре а ли за ци ју дво је зич не на ста ве (на
срп ском и ен гле ском је зи ку). 

Ка ко ка жу у тој шко ли, овим
сред стви ма је омо гу ће но да се опре -
ме ка би не ти за дво је зич ну на ста -
ву, што укљу чу је и упо тре бу ди ги -
тал них уџ бе ни ка. Ис ти чу да упо -
тре ба са вре ме них тех но ло ги ја ути -
че на ак тив ност, мо ти ви са ње и за -
ин те ре со ва ност уче ни ка за рад и
уче ње на ча су и да ин тер нет омо -
гу ћа ва ко ри шће ње раз ли чи тих до -
дат них ма те ри ја ла ко ји упот пу њу -
ју са др жа је на ста ве.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Ве ли ки атак на по ро дич ни
бу џет

Слу ђе ност ма ма и та та
кори сте из да вач ке ку ће

Оста ле су још све га две не де ље до
по чет ка но ве школ ске го ди не и ро -
ди те љи су, све сни да ће ма ли ша ни
по но во у ђач ке клу пе, ма сов но по че -
ли да ку пу ју школ ске уџ бе ни ке. Не -
ки се опре де љу ју за елек трон ске уџ -
бе ни ке ма те ма ти ке, ге о гра фи је, фи -
зи ке, док дру ги ку пу ју кла сич не па -
пир на те ри зни це зна ња. Ма да, мно -
ги из да ва чи по ред кла сич ног уџ бе -
ни ка, а то се на ро чи то од но си на
учи ла осно ва ца, да ју и јед но го ди шњи
код за упо тре бу исте књи ге на по сто -
је ћим е-плат фор ма ма.

Ро ди те љи су слу ђе ни јер не зна ју
шта да ра де, а на ше из да вач ке ку ће
то ко ри сте и, по пут свет ских, по кре -
ну ле су агре сив ну кам па њу ну ђе ња
ди ги тал них из да ња, ка ко би ухва ти ле
на пре пад ма ме и та те. У Ср би ји је
по себ но ак ту ел на плат фор ма „Е-учи -
о ни ца” по мо ћу ко је, уз нов ча ну на -
док на ду, мо же да се при сту пи ве ли -
ком бро ју одо бре них уџ бе ни ка. Про -
блем је то што ко ри сник мо ра би ти
он лајн (од но сно да има при ступ ин -
тер не ту) ка ко би мо гао да ко ри сти
ова вир ту ел на учи ла.

Лаж и ми ми кри ја?

Да под се ти мо, то ком ван ред ног ста ња
у Ср би ји се због пан де ми је ко ро на ви -
ру са на став ни про це се од ви јао пре ко
дру штве них мре жа и спе ци ја ли зо ва -
них плат фор ми и та да је по че ла ма -
сов на упо тре ба ди ги тал них обра зов -
них ала та, а са мим тим и ди ги тал них
уџ бе ни ка (ко ји су та да углав ном би ли
бес плат ни). Нео спор но је да ди ги та -
ли за ци ја пру жа мно го; нпр. пе ди ја три
пре по ру чу ју да те жи на школ ске тор бе
не тре ба да пре ла зи 15 од сто те жи не
де те та, а иде ал но би би ло да бу де и
ма ња. Ме ђу тим, у ре ал но сти тор бе су
пре те шке и због то га све ви ше уче ни -
ка има про блем с кри вом кич мом и
др жа њем. А је дан од глав них раз ло га
су штам па ни уџ бе ни ци. За раз ли ку од
њих, ди ги тал ни мо гу да ста ну у је дан
та блет, ко ји је да ле ко лак ши од про -
сеч не штам па не књи ге. Са мим тим
ђач ка тор ба по ста је лак ша за но ше ње.

По ред то га, он лајн уџ бе ни ци ко -
шта ју 50–60 од сто ма ње не го штам -
па не вер зи је. Та ко ђе, за раз ли ку од
кла сич них уџ бе ни ка, ко ји се ме ња ју
сва ке го ди не, ди ги тал ни уџ бе ник се
јед но став но ап деј ту је и та ко спо ри је
за ста ре ва. За хва љу ју ћи ово ме, уме сто
стал ног ку по ва ња но вих књи га, он -
лајн уџ бе ни ци за основ ну шко лу по -
год ни су за ви ше ге не ра ци ја.

Спре ми те нов це

Али ни је све бај но, ка ко се чи ни 
на пр ви по глед. На плат фор ми 

„Е-учи о ни ца” ви за ку пљу је те уџ бе -
ник на 360 да на и на кон ис те ка тог
ро ка не ма те пра во ви ше да га ко ри -
сти те. На рав но, све за ви си од из да -
ва ча – код не ких до би ја те ди ги тал -
ни бу квар у трај ном вла сни штву и
до пла ћу је те са мо за ажу ри ра ње. По -
ред то га, тре ба ју вам та блет, па мет -
ни те ле фон или ра чу нар и, на рав но,
ин тер нет. А то све ко шта.

Би ло ка ко би ло, и у до ба ко ро не
ку по ви на уџ бе ни ка за основ це (у би -
ло ком фор ма ту) ве ли ки је удар на
кућ ни бу џет, с тим што је ове го ди не,

за раз ли ку од дру гих, у кућ ном нов -
ча ни ку ипак оста ло ма ло ви ше па ра
јер је ве ћи на гра ђа на оста ла да ле -
ту је код ку ће. Па ипак, нај те же је
ро ди те љи ма сед ма ка јер је дан ком -
плет уџ бе ни ка ко шта 17.000 ди на -
ра, и то без бло ко ва, ле њи ра, све за -
ка, пер ни ца итд. На ову су му тре ба
до да ти још око 5.000 ди на ра за
набавку го ре на ве де ног школ ског
репро ма те ри ја ла.

Ова ге не ра ци ја иде по но вом пла ну
и про гра му, па њи хо ви ро ди те љи не -
ће би ти у при ли ци да уште де и до 50
од сто на бав ком ста рих књи га. Исти
је слу чај и с но вом ге не ра ци јом тре -
ћа ка. Уз гред, њи хов ком плет књи га
ко шта око 10.000 ди на ра. Ма њи тро -
шак има ће ма ме и та те ђа ка пр ва ка,
јер је тро шак за уџ бе ни ке око 6.000
ди на ра, што је ујед но и нај ни жа це на
ком пле та, док ће нај ве ћи из да так има -
ти ро ди те љи осма ка јер па кет но вих
уџ бе ни ка за њих ста је та ко ђе око
18.000 ди на ра.

И, на рав но, увек оста је про стор за
по лов ња ке. На по чет ку школ ске го -
ди не ве ћи на шко ла ор га ни зу је бер зе
где ђа ци мо гу да ку пе уџ бе ни ке и по
це ни ко ја из но си од 30 до 40 од сто
вред но сти но вог и овај прин цип на -
бав ке на ро чи то је по пу ла ран ме ђу
сред њо школ ци ма. Ма да, ко још у сред -
њој шко ли ку пу је и ко ри сти књи ге…

Пре до стро жно сти ра ди

Е са да, не ки ро ди те љи су за сва ки
слу чај ку пи ли или по зај ми ли та бле -
те за ма ли ша не, или су им обез бе ди -
ли па мет не те ле фо не јер, пре ма на -
ја ва ма над ле жног ми ни стар ства, ре -
ал но је оче ки ва ти да ће у јед ном тре -
нут ку, ка да пан де ми ја ко ро на ви ру са
узме ма ха, на ста ва по но во пре ћи у
вир ту ел ну ствар ност. Сто га су мно ге
ма ме и та те, за сва ки слу чај, по ја ча -
ле ин тер нет ве зу (уз, на рав но, ве ћи
тро шак) ка ко би де ца мо гла бр же и
ком фор ни је да ра де уре ђа ји ма. Ујед -
но, мно ги ро ди те љи раз ми шља ју да
по ја ча ју па кет мо бил ног ин тер не та
јер тре ба ски ну ти и по сла ти ги га бај -
те по да та ка за по тре бе обра зо ва ња
ма ли ша на.

На рав но, у мно гим ку ћа ма још увек
не ма ве зе с вир ту ел ним све том и
оста је отво ре но пи та ње ка ко ће шко -
ле ре ши ти овај про блем. А вре ме бр -
зо ис ти че…

ПРЕД РО ДИ ТЕ ЉИ МА ЈЕ ВЕ ЛИ КИ ИЗА ЗОВ

ТА БЛЕТ ИЛИ УЏ БЕ НИК!?

НУ ЖНОСТ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ

Да на шња де ца од ра ста ју у све -

ту у ко ме тех но ло ги ја игра ве ли ку

уло гу и мно ги ма ли ша ни до ла зе у

до дир с па мет ним те ле фо ни ма,

та бле ти ма, лап то пи ма. Ка сни је у

жи во ту ови уре ђа ји су глав на

сред ства за усва ја ње но вих са др -

жа ја. У тех но ло шкој ери ди ги тал -

ни уџ бе ник има сво ју ве ли ку уло -

гу – јед но став но, ње гов циљ је

иско ри сти ти све по год но сти ко је

тех но ло ги ја ну ди ка ко би се кре и -

ра ли нај бо љи ма те ри ја ли за уче -

ње. На тај на чин де ца при ма ју

еду ка тив не са др жа је у фор ми ко ја

им је бли ска и ко ју по ве зу ју са за -

ба вом. Упо тре ба ди ги тал них уџ бе -

ни ка омо гу ћа ва да се по тен ци јал

тех но ло ги је ис ко ри сти у еду ка тив -

не свр хе ка ко би де ца на у чи ла да

је од го вор но ко ри сте ра ди соп -

стве ног уса вр ша ва ња.
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6 ЗДРАВЉЕ

Зам ка

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо (на)уче -
ни да је дру штве но по жељ но
и по нас ко ри сно да се по на -
ша мо у скла ду с фор ма ма ко -
је су ва же ће и ва жне за ква -
ли тет на шег жи во та.

Са свим је у ре ду да нам
кућ но вас пи та ње и оба ве зно
обра зо ва ње по ста ве гра ни це
и окви ре ко је мо же мо по ме -
ра ти и ме ња ти у скла ду с
лич ним ин те -
ре со ва њи ма.
Не ке фор ме су
нам да те ро ђе -
њем: ни смо у
мо гућ но сти да
ути че мо на то
ко ли ко ће мо
из ра сти, ка ква
ће нам би ти
ко жа, ко са, бо -
ја очи ју, скло -
но сти или та -
лен ти... На
сре ћу, та квих
је фор ми ма -
ло у од но су на
оне ко је усва -
ја мо тро ше ћи
сво ју вре мен -
ску нит.

С вре ме ном
до пу шта мо се -
би да се раз -
ви ја мо, али то
је увек у гра ни ца ма ко је смо
по ста ви ли по шту ју ћи фор ме
на осно ву ко јих гра ди мо уве -
ре ња – во ди ље кроз жи вот.
На тај на чин на ста је ком -
фор на зо на, лич на „те ри то -
ри ја” где са мо ми од ре ђу је -
мо фор ме и окви ре и на осно -
ву њих гра ди мо сво је ру ти -
не. Сва на ша раз ми шља ња,
же ље, хте ња и ак ци је ко је
(не) пред у зи ма мо утка ни су
у сва ко дне ви цу и по ста ју
огле да ло (не)за до вољ ства
постиг ну тим.

По сто је фор ме ко је, ка да
их ис пу ни мо, чи не да се осе -
ти мо за до вољ но и успе шно.
Сва ко је за до во љан ка да је
ура ђе но уса гла ше но са за да -
тим, ка да ко лач има са вр шен
об лик, ка да су ко ри це књи ге
бо ље од оче ки ва ног, ка да је
раз го вор за др жао же ље ни ни -
во…, и та ко то ком це лог да на
по пу ња ва мо же ље не об ли ке
и фор ме на у че ним и те шко
про мен љи вим  са др жа јем.

А шта се де ша ва ако по ста -
не мо не за до вољ ни фор мом?
Kада нам до са да сте че но зна -
ње и ве шти не ни су до вољ не,
као и на чин на ко ји се по на -
ша мо пре ма се би и свом те -
лу, пре ма сли ци о се би ко ју
смо из гра ди ли? Све по чи ње
да се де ша ва у тре нут ку ка да
нам са др жај по ста не зна чај -
ни ји. По чи ње мо да се пи та -
мо да ли је зна ње ко ри сно
ако сто ји на ку пље но а не у по -
тре бље но, ка квим жи вот ним
са др жа јем ва ја мо фор му соп -

стве ног те ла или
ко јим емо ци ја -
ма бо ји мо сли ку
о се би и ка ко се
пред ста вља мо
дру ги ма. Сва ко
пи та ње по ме ра
гра ни це за ко је
смо би ли убе ђе -
ни да су утка не
у на ше по сто ја -
ње. На де ло ви ма
би ћа где су не -
ка да би ле гра ни -
це, при хва ће не
фор ме и лич на
огра ни че ња, гра -
ди мо мо сто ве
ко ји нас по ве зу -
ју са спољ ним
све том на дру га -
чи ји на чин, али
иду и у су прот -
ном сме ру – по -
ве зу ју нас са свр -

хом и но вом сли ком соп стве -
ног ЈА.

Kада нам по ста не бит ни ји
са др жај оно га што го во ри мо
и уно си мо у се бе пу тем би ра -
них ин фор ма ци ја, ле пих емо -
ци ја, аде кват не ис хра не…, по -
ста је мо дру га чи ја осо ба у сва -
ком сми слу. Ра сте мо емо тив -
но и ин те лек ту ал но пре ко свих
за ста ре лих фор ми ко је су нас
огра ни ча ва ле и спре ча ва ле
на шој је дин стве но сти да ис -
ти че ле по ту и по себ ност ко ју
но си мо у се би.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Kада нам постане
битнији садржај
онога што
говоримо и
уносимо у себе
путем бираних
информација,
лепих емоција,
адекватне
исхране…,
почињемо да
растемо и
емотивно и
интелектуално.

КРАЈ ЊЕ ЈЕ ВРЕ МЕ ДА СЕ РЕ ШИ ТЕ ВИ ШКА КИ ЛО ГРА МА

ЗА ШТО КО РО НА ВИ РУС ОБО ЖА ВА ЛАЖ
„ОД ПО НЕ ДЕЉ КА КРЕ ЋЕМ НА ДИ ЈЕ ТУ”

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Сва ке го ди не у

ав гу сту и сеп -

тем бру ве ли ки

број осо ба су о ча -

ва се с не при јат -

ним симп то ми -

ма алер ги је на

ам бро зи ју, као

што су ки ја ње,

свраб но са и

очи ју, цу ре ње из но са, ка шаљ... У те жим слу ча је ви ма уди са ње по -

ле на ам бро зи је мо же иза зва ти и аст ма тич ни на пад.

Ова јед но го ди шња ко ров ска биљ ка мо же да про из ве де чак до

ми ли јар ду че сти ца по ле на, а сре ди ном ав гу ста је у свом пу ном

цва ту. Вру ћи на, вла га и ве тар до при но се ши ре њу по ле на, ко ји

мо же пу то ва ти и пре ко 50 ки ло ме та ра. Нај ве ћа кон цен тра ци ја

по ле на ам бро зи је у ва зду ху је у пе ри о ду од 10 до 16 са ти.

Ако сте алер гич ни на ам бро зи ју, пре по чет ка ње ног цве та ња

за поч ни те пре вен тив ну те ра пи ју ко ју ће вам пре пи са ти ле кар.

Овај при род ни на пи так би ће вам та ко ђе од ли чан са ве зник у бор -

би про тив не же ље них симп то ма.

Ис це ди те би стар сок од све жег ли шћа и ко ре на це ле ра. Си -

пај те сок у те глу и до дај те исто то ли ко ме да. Сме су до бро про -

ме шај те др ве ном или пла стич ном ка ши ком. Те глу др жи те до бро

за тво ре ну у фри жи де ру, нај ду же не де љу да на. Овај сок с ме дом

пи је се три пу та днев но: узи ма се по јед на ка ши ка по ла са та пре

је ла. Пиј те га сва ко днев но, то ком це ле се зо не цве та ња ам бро -

зи је (у пе ри о ду од ју ла до кра ја сеп тем бра). Овај на род ни ру ски

лек од лич но чи сти ор га ни зам и де ло тво ран је и за дру ге вр сте

алер ги ја.

Це ле ром про тив
ам бро зи је

Ве ли ки број сту ди ја об ја вље -
них ши ром све та, ме ђу ко ји ма
је и она са Уни вер зи те та у Гла -
зго ву, по твр дио је да го ја зност
удво стру чу је ри зик да ће обо -
ле ли од но вог ко ро на ви ру са
мо ра ти да се ле че у бол ни ци.
Ре зул та ти ис тра жи ва ња спро -
ве де ног на 400.000 љу ди по ка -
зу ју да с по ве ћа њем ин дек са
те ле сне ма се ра сте и ри зик од
озбиљ ног обо ле ва ња од ко ви да
19. И на ши епи де ми о ло зи и
ле ка ри ви ше пу та су по твр ди -
ли да осо бе с ви шком ки ло гра -
ма у бол ни ца ма у Ср би ји че -
шће стра да ју од ко ро не.

Пи та ли смо струч ња ка за -
што овај ви рус те же по га ђа го -
ја зне осо бе и да ли се то мо же
спре чи ти.

Ну три ци о нист ки ња Ани та Ал -
те ров, ко ја је, то ком сво је ка -
ри је ре, мно гим Пан чев ци ма и
Пан чев ка ма по мо гла да ко ри -
гу ју сво је пре храм бе не на ви ке
и да та ко по пра ве сво је здрав -
стве но ста ње, от кри ла нам је
за што ко ро на ви рус пра ви ха ос
у те лу љу ди ко ји ку бу ре с ви -
шком ки ло гра ма.

Она је упо зо ри ла и на то да
го ја зност до но си и дру ге ри зи -
ке ко ји, удру же ни с ко ро ном,
мо гу ути ца ти на то да про цес
ле че ња бу де ду жи и те жи, али
и да па ци јен ту по не кад, уз све
на по ре ле ка ра, не бу де спа са.

– Но ви ја ис тра жи ва ња су не -
дво сми сле но по ка за ла да го ја -
зни љу ди има ју ве ћи ри зик од
уми ра ња услед обо ле ва ња од
ко ви да 19. За то по сто ји ви ше
раз ло га. Ово су три нај ва жни -
ја: го ја зни љу ди има ју ви ше ма -
сти у ор га ни зму, ма ње су фи -
зич ки спрем ни и има ју сма њен
ка па ци тет плу ћа, што би зна -
чи ло да је те же до пре ми ти ки -
се о ник у крв и оста ле ви тал не
ор га не. По што љу ди с по ве ћа -
ном ки ла жом има ју ве ћу по -
тре бу за ки се о ни ком, мно го че -
шће се де ша ва да је њи ма, у
слу ча ју ин фек ци је ко ро на ви ру -
сом, по треб на ве штач ка вен ти -
ла ци ја. Уз то, на уч ни ци су от -
кри ли још јед ну вр ло за ни мљи -
ву ствар. Ево о че му се ра ди.
Ен зим АЦЕ2, ко ји је при су тан
у ће ли ја ма, глав ни је на чин да
ко ро на ви рус уђе у ор га ни зам.
Сма тра се да ве ћа ко ли чи на
овог ен зи ма по сто ји у ма сном
тки ву, а љу ди ко ји су го ја зни
има ју га ви ше ис под ко же и
око сво јих ор га на, па би то мо -
гао би ти је дан од раз ло га за -
што су баш они скло ни ји обо -
ле ва њу. Та ко ђе, код го ја зних
осо ба иму ни тет је мно го сла -
би ји због ло ше ис хра не и сма -
ње ног уно са ви та ми на и ми не -
ра ла, па су они са мим тим под -
ло жни ји и дру гим ин фек ци ја -
ма, а не са мо обо ле ва њу од ко -
ви да 19. У слу ча ју да уз то имају
и ди ја бе тес ти па 2 или не ку бо -
лест кар ди о ва ску лар ног си сте -
ма, ри зик се до дат но по ве ћа ва
– опо ми ње Ани та Ал те ров.

Ко се сма тра го ја зним

Чи ње ни ца је да ће мно ге осо -
бе, по го то во жен ског по ла,
олако се би на ле пи ти ети ке ту
„го ја зан” или „го ја зна” ако имају

са мо не ко ли ко ки ло гра ма ви -
ше од оно га што, на осно ву
соп стве них кри те ри ју ма, сма -
тра ју сво јом са вр ше ном ки ла -
жом. С дру ге стра не, ту су љу -
ди ко ји ће, упр кос то ме што су
очи глед но го ја зни, ла га ти са -
ми се бе ка ко је с њи ма све у
ре ду. На сре ћу, струч ња ци су
ја сно де фи ни са ли шта спа да у
го ја зност.

– Сва ко по ве ћа ње те ле сне те -
жи не за 10% и ви ше од иде ал -
не те ле сне ма се сма тра се го -
ја зно шћу. По ка за тељ ухра ње -
но сти по је дин ца је БМИ – бо -
ди мас ин декс или ин декс те -
ле сне ма се. Нор ма лан је он да
ка да из но си од 18,5 до 25. Све
пре ко то га су ра зни сте пе ни го -
ја зно сти. Ме ђу тим, по што БМИ
не узи ма у об зир рас по де лу ма -
сних на сла га у те лу, бо ље је
ме ри ти обим стру ка ма ло из -
над пуп ка: код му шка ра ца је
нор мал но да он бу де до 94, а
код же на до 80 цен ти ме та ра –
об ја шња ва ну три ци о нист ки ња.

Ако вам фа ли мо ти ва ција...

А шта ако кро јач ки ме тар по -
ка же број од ко га ће вам за ста -
ти кне дла у гр лу? Не па ни чи -
те, ре ше ње по сто ји. Са мо вам
тре ба до бра во ља и од го ва ра ју -
ћи ре жим ис хра не. А да вам не
би по не ста ло мо ти ва ци је, до -
вољ но је да се под се ти те ка -
квим се ри зи ци ма из ла же те ако
овај про блем гур не те под тепих.

– Го ја зност на ста је као по -
сле ди ца пре ко мер ног уно са
хра не и сма ње не фи зич ке ак -
тив но сти и та ко се мо ра и ле -
чи ти – кон тро ли са ном ис хра -
ном и по ве ћа ном фи зич ком
ак тив но шћу. Код го ја зних осо -
ба нај у гро же ни ји је кар ди о ва -
ску лар ни си стем, због по ве ћа -
ног крв ног при ти ска, хи пер -
ли пи де ми ја и ате ро скле ро зе,
на ро чи то ако су те осо бе ујед -
но и пу ша чи. За тим, ту су и
ди ја бе тес, као и раз ли чи ти об -
ли ци ма лиг ни те та ко ји су че -
шћи код го ја зних осо ба: кар -
ци ном дој ки на кон ме но па у -
зе, као и кар ци ном јај ни ка и
гр ли ћа ма те ри це код же на, а
код му шка ра ца кар ци но ми
про ста те и де бе лог цре ва. Код
осо ба с ви шком ки ло гра ма вр -
ло су че сте и пси хо со ци јал не
ком пли ка ци је – стрес, де пре -
си ја, анк си о зност.

За што се го ји мо

Сва ки пе ти ста нов ник Ср би је
је го ја зан, а још 35 од сто гра -
ђа на има про бле ма с ви шком
ки ло гра ма, по ка за ла су ис тра -
жи ва ња Ин сти ту та за јав но
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо -
ва но вић Ба тут”. По себ но за -
бри ња ва чи ње ни ца да је ме ђу
го ја зни ма све ви ше де це.
Питали смо Ани ту Ал те ров шта
је узрок го ми ла ња су ви шних
ки ло гра ма.

– До го ја зно сти до во де пре
све га сма ње но кре та ње и сла ба
или не по сто је ћа фи зич ка ак -
тив ност. Због са вре ме ног на чи -
на жи во та, про ме ни ло се и рад -
но вре ме. Да на шњи по сло ви
углав ном зах те ва ју се де ње за
ра чу на ром по 8, 10, па и ви ше
са ти. Та ко ђе, пре ко ме ран унос
хра не, ве ли ки унос ин ду стриј -
ске хра не, го то вих је ла, пе кар -
ских про из во да, као и не редовни
обро ци сва ка ко до во де до про -
бле ма с пре ко мер ном те жи ном.

Поч ни те од ла бо ра то ри је

Са го вор ни ца „Пан чев ца” об ја -
сни ла је и ода кле тре ба за почети
ре ша ва ње про бле ма с го ја зно -

шћу, а от кри ла је и ко је уни -
вер зал не са ве те ну три ци о ни сти
нај че шће да ју у овом случа ју.

– По треб но је да го ја зне осо -
бе пр во про ве ре сво је здрав стве -
но ста ње: да ура де основ не ла -
бо ра то риј ске на ла зе, ка ко би на
осно ву то га мо гле да од го ва ра -
ју ћом ис хра ном ре ше сво је
здрав стве не про бле ме. Уни вер -
зал ни са ве ти ко је мо гу да при -
ме њу ју сви ти чу се припре ме

хра не и ра зно вр сно сти на мир -
ни ца ко је би ва ља ло да се на ђу
на тр пе зи. Тре ба из бе га ва ти пр -
же ну и по хо ва ну хра ну. Уме сто
то га пред ност тре ба да ти гри -
ло ва њу, дин ста њу, ку ва њу или
пе че њу у рер ни, или на мир ни -
це тре ба уно си ти у си ро вом ста -
њу. Ва ља ло би да хра на бу де
ра зно вр сна, што при род ни ја, по
мо гућ но сти до ма ћа. Што ви ше
бо ја у та њи ру, то бо ље. Та ко ђе,
бит но је да се љу ди с ви шком
ки ло гра ма уо бро че, од но сно да
до руч ку ју, ру ча ју, ве че ра ју и
ужи на ју у от при ли ке исто време.
То зна чи да тре ба да има ју ви -
ше ма њих обро ка то ком да на, а
не са мо је дан или два, као што

се че сто де ша ва. Углав ном се
пре по ру чу је три до пет обро ка,
али то за ви си од здрав стве ног
ста ња, на чи на жи во та, фи зичких
ак тив но сти сва ког по јединца.

ОВО ЈЕ ДИ ТЕ ДА БИ СТЕ ДРУ ГИ ТА ЛАС
ДОЧЕ КА ЛИ СПРЕМ НИ

Го ја зност се не мо же ре ши ти

пре ко но ћи, а Ани та Ал те ров

упо зо ра ва да ри го ро зне ди -

је те, шта ви ше, мо гу да до не -

су ви ше ште те не го ко ри сти.

Ево ње них са ве та ка ко да,

има ли ви шак ки ло гра ма или

не, у овом пе ри о ду аде кват -

ном ис хра ном оја ча мо иму -

ни тет и при пре -

ми мо се за на ја -

вље ни дру ги та -

лас ко ро -

на ви ру са.

– Ни је пре -

по  руч  љи во

да се го ја зне

осо бе при др -

жа ва ју стро гих, ис цр пљу ју -

ћих ди је та, при ко ји ма ће

гла до ва ти и не ће уно си ти

до вољ но ну три је на та, на ро -

чи то ви та ми на и ми не ра ла.

По треб но је да и они, као и

љу ди ко ји не ма ју про блем с

ки ла жом, са да по ра де на

свом иму ни те ту та ко што ће

би ра ти при род ну хра ну, са

што ви ше ви та ми на и ми не -

ра ла, као што је се зон ско во -

ће и по вр ће, ко га са да има

баш до ста. Пред ност тре ба

да ти цр ве ном во ћу, по пут

ма ли на, ку пи на, бо ров ни ца

и ри би зли, ко је је бо га то ан -

ти ок си дан си ма и ви та ми ном

Ц и ко је по ве ћа ва от пор ност

ор га ни зма пре ма ин фек ци -

ја ма. Ако то ком да на пи је те

бла гу ли му на ду с до дат ком

ђум би ра, то је од ли чан на -

чин да оја ча те иму ни тет и да

се би обез бе ди те аде кват ну

хи дра та ци ју. До бро је што

че шће, ре ци мо два-три пу та

не дељ но, узи ма ти ри бу, јер

она са др жи

з н а  ч а ј  н е

ко ли чи не

оме га 3

м а  с н и х

ки се ли на

и ви та ми на

Д, ко ји су ор -

га ни зму пре ко

по треб ни. На је лов ни ку

треба да бу де што ви ше све -

жег по вр ћа, жи та ри ца, је -

згра стог во ћа и се мен ки, а

од ме са се пре по ру чу ју пи -

ле ти на и ћу ре ти на. Сва ка ко

тре ба из бе га ва ти пре ра ђе ну

ин ду стриј ску хра ну, с пу но

ше ће ра и тран сма сти, ал ко -

хол, га зи ра не со ко ве и слат -

ки ше. По жељ но је ко ри сти -

ти и су пле мен те – ви та мин

Ц и цинк, маг не зи јум, ви та -

мин Д, на ро чи то ка да про ђу

ови сун ча ни да ни, као и

оме га 3 ма сне ки се ли не, на -

рав но уз кон сул та ци ју с ле -

ка ром, фа р ма це у том или

ну три ци о ни стом.
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Све до ци смо број них при ча на
те му здра вог жи во та и го то во
све под ра зу ме ва ју кре та ње, а
ве о ма че сто у њи ма јед ну од
глав них уло га има и би цикл.

Мно ги ми сле да га је до вољ -
но са мо на ба ви ти, се сти на ње -
га – и чу до ће се са мо од се бе
до го ди ти.

Ме ђу тим, по ред не ка кве фи -
зич ке кон ди ци је, и у овом слу -
ча ју тре ба има ти од ре ђе на
(пред)зна ња, као на при мер ка -
кав би цикл ва ља ку пи ти, ка ко
га (и где) ко ри сти ти и оно што
је све ак ту ел ни је – ка ко га
сачува ти.

Ле то још увек не је ња ва и мо -
же се кон ста то ва ти да се ових
то плих да на, под сна жним пан -
де миј ским ути ца ји ма, мно ги
љу ди вра ћа ју се би.

У тај „по вра так се би” спа да
и по ја ча на свест о здра вом жи -
во ту, уз шта иде и упа дљи ви ја
же ља за ре кре а ци јом. Са став -
ни део тих ак тив но сти са свим
си гур но је и ре дов ни ја упо тре -
ба би ци кла.

Ме ђу тим, иа ко мно ги ми сле
да бар ту не ма не ке ве ли ке фи -
ло зо фи је, већ да је све про сто
ко па суљ, по си сте му „се ди и
те рај”, ни је баш та ко. На и ме,
има ту ви ше (пред)усло ва ко је
тре ба за до во љи ти – од на бав ке
и из бо ра аде кват ног дво точ ка -
ша, пре ко ње го вог одр жа ва ња,
па до чу ва ња у вре ме ка да ло -
по ви вре ба ју иза сва ког ћо шка.

На рав но, иа ко има све ви ше
оних ко ји ма би цикл слу жи и у
прак тич не свр хе (од ла зак на
по сао), он је од ли чан, као што
је ре че но, и за ре кре а ци ју, па и
у ту ри стич ке свр хе, а у том слу -
ча ју би ло би згод но на пра ви ти
и што ква ли тет ни ји из бор при -
клад них де сти на ци ја.

Но кре ни мо ре дом. Од са ме
на бав ке...

„Ма ки не” за све уку се и
афи ни те те

За ку по ви ну би ци кла по сто ји
ви ше ва ри јан ти, пре све га у
зави сно сти од афи ни те та и

буџе та. Ко же ли по лов не, мо -
же не де љом на бу вљак, на
којем се про да ју и ганц но ве
„макине”.

Ме ђу тим, без об зи ра на то
што су дво точ ка ши та мо чак и
дра стич но јеф ти ни ји, ипак је
нај по у зда ни је оти ћи у не ку од
спе ци ја ли зо ва них рад њи од по -
ве ре ња, где се мо же до би ти и
га ран ци ја.

У на шем гра ду та квих про -
дав ни ца би ци ка ла и опре ме
има не ко ли ко, а јед на од њих,
под на зи вом „Ко тик”, на ла зи
се у Ули ци Жар ка Зре ња ни на,
ко ја у том про гра му ра ди још
од 1969. го ди не.

По след њих де вет го ди на у
њој је за по слен и Урош Ђор ђе -
вић, ли цен ци ра ни сер ви сер

бици ка ла, ка квих је све га не -
ко ли ко у на шој др жа ви.

– Већ го ди на ма оба вља мо
услу ге про да је и сер ви са, па
има мо до вољ но ис ку ста ва у
по гле ду по тре ба му ште ри ја.
Ка да је реч о са мој ку по ви ни
би ци ка ла, гу би се она ста ра
по де ла на му шке и жен ске,
већ све ви ше до ми ни ра ју уни -
секс ра мо ви. Са да при ли ком
про да је ма хом по зна је мо две
ка те го ри је: „ма ун тин-бај ко ве”
и кла сич не „си ти” би ци кле.
Код ових пр вих, спорт ских ти -
по ва, основ не раз ли ке су у
нивоу ква ли те та опре ме, па у

бр зи на ма, дис ко ви ма, амор ти -
зе ри ма... Гле да се и ве ли чи на
ра ма и точ ко ва, ко ји се би ра ју
пре ма осо би, ка ко би се на њи -
ма осе ћа ли ко мот но. Јед но од
че стих пи та ња је на ко јој ви -
си ни тре ба да бу де се дло, што
се ме ри на два на чи на – ка да
чо век ста не по ред би ци кла, та -
ко зва ни сиц тре ба да бу де у
ви си ни ку ка, док, ка да се сед -
не на ње га, но га се ис пру жи у
пот пу но сти, а пе да ла мо ра да
бу де не где ис под пр сти ју. Све
то мо же и да се по де ша ва
према афи ни те ти ма ку па ца –
каже Ђор ђе вић.

Ка да је реч о „ма ун тин-бај -
ко ви ма”, у тој рад њи нај ви ше
се тра жи вер зи ја „крос кан три”;
по сто је ин те ре со ва ња и за друм -
ске би ци кле с та њим гу ма ма и
алу ми ни јум ским и кар бон ским
ком по нен та ма, а не ко во ли и
„хи бри де” по де сне и за ас фалт
и за те рен ску во жњу.

– „Си ти” би ци кли мо гу се
по де ли ти на оне „с кон тром”,
ко је углав ном ку пу ју ста ри ји,
за тим на мо дел са са мо шест
бр зи на или на ком би на ци ју с
ме ња чем у гла ви, три до се дам
бр зи на и „кон тром”. Ако је пре -
о вла ђу ју ћи те рен ра ван, пре -
по ру ка је да тре ба во зи ти би -
цикл с та њом гу мом и, због ве -
ли ког тре ња, без мно го крам -
по на, што је, с дру ге стра не,
до бро за во жњу по не рав ном
зе мља ном пу ту. Ка да је реч о
рас по ре ду бр зи на, обич но су
на пред њем лан ча ни ку по три
зуп ча ни ка, а по за ди шест до
де сет, па ре ци мо ком би на ци ја

ве ћег на пред и ма њег на зад
пред ста вља те жу бр зи ну, ко ја
је по год на за рав не пу те ве, док
за са вла ђи ва ње успо на тре ба
ко ри сти ти лак ше бр зи не.

Прили ком ме ња ња не ко пра -
ви ло је да ла нац увек сто ји
пра во ли ниј ски, то јест да се
пре тера но не кри ви то ком пре -
но са, што мо же да иза зо ве раз -
не ква ро ве – на гла ша ва овај
сер ви сер.

Цр на бер за но си ве ли ки
ри зик

А сер вис је, ка ко је на ве де но,
дру ги вид услу ге те рад ње. Пре -
ма Ђор ђе ви ће вим ре чи ма, нај -
че шће стра да ју гу ме, па коч -
ни це и ме ња чи. Код но ви јих
би ци ка ла обич но нај пре тре ба
по пра вља ти ис тег ну те сај ле или
на ште ло ва ти бр зи не.

– Од ма те ри ја ла се нај ви ше
прак ти ку је алу ми ни јум, ко ји је
и нај за хвал ни ји, а и ту има ви -
ше ле гу ра. У Ср би ји го то во ни -

ко не пра ви ра мо ве, ко ји су
углав ном че лич ни и, ве о ма рет -
ко, кар бон ски. Се ди шта су код
кла сич них би ци ка ла ши ра, пу -
ње на ге лом и има ју опру ге; на
„ма ун тин-бај ко ви ма” су ужа,
док су код друм ских дво точ ка -
ша још ужа и лак ша. Из бор
све та ла је ши рок, али нај бит -
ни је је да пред ње бу де бе ло, а
зад ње цр ве но; на точ ко ви ма и
на пе да ла ма тре ба ло би да по -
сто је ка та ди оп те ри; оба ве зан је
и ре флек ту ју ћи пр слук, као и
ка ци га, ако сте на дру му. По -
ен та је да бу де те ви дљи ви, а
по сто је и све тла ко ја ба ца ју
сно по ве, али то је већ ску пље,
мал те не у ни воу це не но вог
би ци кла. Што се ти че бла то -
бра на, ако се во зи це ле се зо -
не, бо ље је да их има на би ци -
клу, ма да по сто је и мо де ли с
мон та жним бла то бра ни ма. Ка -
да је реч о гу ми, нај бит ни је је
да у њој има што ви ше гу ме,
јер с ве ћим про цен том пла -
сти ке она по ста је кру ћа и то
до во ди до бр жег пу ца ња, па
мо же да бу де ван упо тре бе већ
на кон шест ме се ци. Та кве гу -
ме се ма хом угра ђу ју у јеф ти -
ни је би ци кле, од око сто евра
– ка же Ђор ђе вић.

У ње го вој рад њи углав ном су
за сту пље ни до ма ћи про из во ђа -
чи, а про да се и до шест-се дам
ко ма да днев но, по про сеч ној
це ни из ме ђу 15.000 и 25.000.

– На про да ју мно го ути че
цр на бер за, на ко јој су би ци -
кли јеф ти ни ји, ве ро ват но и

ква ли тет ни ји, али не зна те шта
ку пу је те, јер су че сто то ли ко
из во за ни да се на це ну од сто -
ти нак евра мо ра уло жи ти бар
још то ли ко. Ми ипак да је мо
га ран ци ју на две го ди не, али
на по ми њем да у то не спа да ју
пе да ле и гу ме. У по гле ду чу ва -
ња би ци кла ва жан је и ре до ван
сер вис, ма кар у по гле ду ште -
ло ва ња коч ни ца и бр зи на. На -
рав но, и ла нац тре ба пра во вре -
ме но под ма зи ва ти, и то, нај бо -
ље, ма шин ским уљем. Мо же то
и код ку ће, али прет ход но га
тре ба очи сти ти, чак и во дом
или по мо ћу WD-a, ко ји има
ма ло наф те у се би. И, на кра ју,
ва жно је и да би цикл сто ји у
за тво ре ном, јер на по љу бр же
ко ро ди ра – на по ми ње Урош.

Јордан Филиповић

ТЕМА БРОЈА
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КА КО ИЗА БРА ТИ, КО РИ СТИ ТИ И СА ЧУ ВА ТИ ДВО ТОЧ КАШ НА НО ЖНИ ПО ГОН

И ЗА БИ ЦИКЛ НЕО П ХОД НА МНО ГА (ПРЕД)ЗНА ЊА

Кра ђе би ци ка ла да нас су

сва ко дне ви ца, а ло по ви су,

чи ни се, све ве шти ји. По не -

кад им је до вољ но не ко ли ко

де се ти на се кун ди и ваш љу -

би мац не ста ће не тра гом.

То по твр ђу је и Урош Ђор -

ђе вић, ко ји је био и све док

мно гих кра ђа, чак и у са мом

цен тру гра да.

– Ком ши ји из су сед ног

ло ка ла су укра ли би цикл,

са мо што га је на сло нио на

зид и ушао бу квал но на ми -

нут да узме не што. До го ди -

ло се ви ше пу та да љу ди

код нас ку пе би цикл и да се

по сле не де љу да на вра те да

нам се по жа ле да им је већ

укра ден. Ло по ви су све ве -

шти ји и опре мље ни ји;

углав ном но се ве ли ка кле -

шта за ар ма ту ру, ко ја мо гу

да пре се ку све. И то од ра де

му ње ви то. По ме ни, нај си -

гур ни ја за шти та су лан ци за

ве зи ва ње ску те ра, али ма -

на им је то што су те шки по

не ко ли ко ки ло гра ма, па не

мо же баш сва ко ни да их

но си са со бом. Чак и то мо -

же да се пре се че бан се ком

или бру си ли цом, ако ло по -

ви има ју то ли ко вре ме на.

Има и не ких ква ли тет ни јих

U-бра ва из уво за, на пра -

вље них од ква ли тет ни јег

чели ка, са мо та кав је дан

ко мад ко шта пре ко 4.000

ди на ра – ка же Урош.

ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ ЛО ПО ВА!

У рад њу „Ко тик” свра ћа ју и

стран ци ко ји ову да во зе на

ру ти „Евро ве ло 6”, и то нај -

че шће ка да про бу ше гу му

на тр но ви тим бо би ца ма код

„Азо та ре”, па се вра те да

ку пе но ву.

– Мно ги вул ка ни зе ри не -

ће да кр пе гу ме, по го то во

кад ви де нео бич не мо де ле,

с ко јих не рет ко не уме ју чак

ни да ски ну гу му. Ви ђао

сам сва ка кве, па и оне од

не ко ли ко хи ља да евра, али

ма хом су то дво точ ка ши од

око пет сто евра – ка же

Урош.

Но ка кви год мо де ли би -

ли, од бра не од по ме ну те

жбу на сте биљ ке „ба бин зуб”

го то во да не ма. Ње но се ме

има игли це ко је кроз гу му

про ди ру као у сир. А ка ко

их ве тар ла ко но си и до ста -

зе ко јом про ла зе би ци кли -

сти, рет ко ко умак не тој по -

ша сти. Тре ба би ти опре зан

на ро чи то у ово вре ме, па је

нај бо ље пре ћи на дру гу,

„ра фи не риј ску” стра ну.

ОПРЕЗ – „БА БИН ЗУБ” 

ВРЕ БА КОД „АЗО ТА РЕ”!

Ка да је реч о згод ним ме -

сти ма за во жњу, у Пан че ву

их има на пре тек, али на жа -

лост не ма би ци кли стич ких

ста за, о че му се мно го пу та

пи са ло и у „Пан чев цу”.

Сви се сла жу да је из у -

зет но ва жно да се што пре

тај про блем по ме ри с мр -

тве тач ке (иа ко се го то во

ни шта не чи ни с над ле -

жних ме ста), на ро чи то за то

што кроз наш град про ла зи

би ци кли стич ка ру та „Евро -

ве ло 6”, ко ја спа ја се вер ну

Евро пу и ру мун ску оба лу

Цр ног мо ра.

То је и раз лог због ко јег

мно ги стран ци про ми чу гра -

дом ка Стар че ву и Омо љи ци.

Ода тле нај че шће скре ну ка

Ива но ву, па се на си пом кроз

ата ре од ве зу до камп на се -

ља „Ја бу ков цвет”, бе тон -

ским пу тем стиг ну до Бре -

стов ца и глав ним ко ло во зом

на ста ве ка Ко ви ну и Ду на ву.

У Ста рој Па лан ци се укр ца ју

на ске лу, а од Ра ма да ље

низ Ду нав ка Ру му ни ји...

„ЕВРО ВЕ ЛО 6”

Широка понуда, како пронаћи прави?!

Важан је и материјал од којег су израђени

Сигурно је здравији од тротинета
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Као што је „Пан че вац” пи сао у про -
шлом бро ју, у по жа ру у Шар пла нин -
ској ули ци на Ми си, у но ћи из ме ђу 4.
и 5. ав гу ста, из го ре ла су два пут нич ка
ау то мо би ла, а ва тра но ше на ве тром
за хва ти ла је и део обли жње стам бе не
згра де. Тачно недељу дана касније,
овог уторка, 11. августа, горела је
стара штампарија „6. октобар”

У оба случаја ка та стро фа је из бег -
ну та за хва љу ју ћи бр зој ак ци ји ва тро -
га са ца, а ови не ми ли до га ђаји по но во
су по кре нули ва жна пи та ња и те ме
ко јих се вре ди с вре ме на на вре ме
под се ти ти: ка ко спре чи ти по жар у ку -
ћи или ста ну, шта учи ни ти ако се он
ипак де си и ка ко у том слу ча ју за шти -
ти ти сво је здра вље и здра вље уку ћана.

Упра во тим те ма ма је Сек тор за ван -
ред не си ту а ци је Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва по -
све тио чи та во по гла вље у
При руч ни ку за по на ша ње у
ван ред ним си ту а ци ја ма на -
ме ње ном гра ђан ству.

Да се по жар не би де сио,
МУП са ве ту је да из по дру ма,
га ра жа, с та ва на и слич но
укло ни те све ускла ди ште не
за па љи ве ства ри, по пут ста -
рих ча со пи са, ку ти ја од фар -
би, раз ре ђи ва ча, ста рог на -
ме шта ја, гар де ро бе итд.

Бо ље спре чи ти...

Та ко ђе, про тив по жар на сте пе ни шта
и про ла зе ре дов но чи сти те и оба ве -
зно одр жа вај те про ход ним, јер то вам
је нај че шће је ди ни без бед ни пут и на -
чин да са чу ва те жи во те.

Ва тро га сну опре му одр жа вај те у ис -
прав ном ста њу. На у чи те да пра вил но
ко ри сти те про тив по жар ни апа рат и
под у чи те то ме сво је уку ћа не, јер у
слу ча ју по жа ра не ће те има ти вре ме -
на да чи та те упут ство за упо тре бу.
На у чи те де цу да у слу ча ју по жа ра по -
зо ву ва тро га сце на број 193.

Не у га ше ни опу шак ци га ре те ни ка -
да не мој те ба ца ти кроз про зор или с
те ра се, јер ће у ве ћи ни слу ча је ва за -
вр ши ти у со би или те ра си у не ком од
ста но ва ис под ва шег и иза зва ти по -
жар. Не оста вљај те шпо рет укљу чен
без над зо ра; не мој те пу ши ти ци га ре -
те у кре ве ту; ре дов но про ве ра вај те
елек тро ин ста ла ци је, греј на те ла и

систе ме; др жи те упа ља че и ши би це
да ље од де це и не мој те ко ри сти ти
греј на те ла на гас или са отво ре ним
пла ме ном у про сто ри ја ма ко је има ју
сла бу вен ти ла ци ју.

Ако поч не да го ри...

Уко ли ко у то ку но ћи при ме ти те по -
жар, а не ма те аларм за слу чај опа -
сно сти, иза ђи те на про зор или у ход -
ник и ви чи те: „По жар!”, ка ко би сте
про бу ди ли уку ћа не и ком ши је. По зо -
ви те број 193, да ју ћи кон крет не по -
дат ке о ло ка ци ји по жа ра.

Уко ли ко је ва тра за хва ти ла са мо јед -
ну про сто ри ју, за тво ри те вра та те про -
сто ри је и ис кљу чи те стру ју. По зо ви те
ва тро га сце и ева ку и ши те уку ћа не, а
ако је по жар ма њи, по ку шај те га ше -
ње. Ако је по жар ве ћег оби ма, на пу -

сти те стан за тва ра ју ћи сва вра та за со -
бом. У су прот ном ће се, због до то ка
све жег ва зду ха, по жар бр зо про ши ри -
ти на цео стан. При ли ком ева ку а ци је
ва жно је да се сви уку ћа ни оку пе у ис -
тој про сто ри ји, јер по сто ји мо гућ ност
да се де ца из стра ха са кри ју. Тек ка да
су сви на бро ју, кре ни те ка из ла зу.
Спре ми те се за су срет с гу стим ди мом
и вре ли ном. Ако има вре ме на, обуј те
ци пе ле с де бљим ђо ном, обу ци те ка -
пут и ве жи те кр пе и пе шки ре на то -
пље не во дом пре ко но са и уста.

Ни ка да не ко ри сти те лифт за то што
се у то ку по жа ра осло ба ђа густ дим ко -
ји са др жи мно га отров на ис па ре ња која
бр зо ис пу не ок но и ка би ну лиф та, што
про у зро ку је си гур ну смрт од гу ше ња.

Пр ва по моћ код опе ко ти на

Пре ма ре чи ма др Ми ро сла ва Теп ши -
ћа, ле ка ра у пан че вач кој Хит ној по -
мо ћи, пре пру жа ња пр ве по мо ћи код

опе ко ти на тре ба от кло ни ти узрок и
спре чи ти да ље деј ство то пло те, ва тре
или ди ма. Уко ли ко је осо ба за хва ће -
на пла ме ном, ле га ње на под и ро та -
ци ја те ла по ма жу да се ва тра уга си.

– Опе ко ти на се нај бо ље хла ди по ли -
ва њем хлад ном во дом нај ма ње два де -
сет ми ну та, ни ка ко ле де ном, по та па -
њем опе че ног де ла те ла у во ду или ста -
вља њем чи стих, хлад них обло га, ре ци -
мо вла жног пе шки ра. Тре ба ски ну ти
све што мо же да сте же тки во ко је бр зо
оти че услед деј ства опе ко ти не: по ја се -
ве, огр ли це, де ло ве оде ће... При ски -
да њу оде ће во ди ти ра чу на да се не по -
те жу они де ло ви тка ни не ко ји су при о -
ну ли за опе ко ти ну, јер та ко још ви ше
по вре ђу је мо тки во – ка же Тепшић.

Наш са го вор ник по себ но на гла ша ва
да опе ко ти не не сме ју ни чим да се пре -

ма зу ју или по кри ва ју осим
сте рил ном га зом или чи стом
тка ни ном, ко ји слу же да се
спре чи на кнад на ин фек ци ја.
– Уко ли ко опе ко ти ну пре ма -
зу је мо ма сти ма или уљи ма,
оте жа ва мо ње но хла ђе ње, а
оста ла сред ства из ар се на ла
„на род них ле ко ва”, лук, бра -
шно, па ста за зу бе... са мо по -
ве ћа ва ју мо гућ ност ин фек -
ци је. Код те жих опе ко ти на
би ло би до бро да опе че ни део
те ла бу де по диг нут ка ко би
се ума њи ло оти ца ње. Уко ли -

ко опе ко ти не за хва та ју ве ли ку по вр -
ши ну, по сле хла ђе ња тре ба по кри ти
по вре ђе ног – ис ти че Теп шић.

Опе ко ти не тре ћег сте пе на, и оне
ко је за хва та ју ве ли ке по вр ши не, мо гу
про у зро ко ва ти шок, те је, пре ма ре -
чи ма овог ле ка ра, по треб но уне сре -
ће но ли це по ста ви ти у ле же ћи по ло -
жај с бла го по диг ну тим но га ма.

– Тре ба во ди ти ра чу на да уди са ње
вре лог ва зду ха и ди ма че сто про у зро -
ку је оти ца ње ди сај них пу те ва, па у
та квим си ту а ци ја ма ва ља из бе га ва ти
ја сту ке и дру ге пред ме те под гла вом,
јер би то још ви ше оте жа ло ди са ње.
Ме ди цин ску по моћ је ва жно за тра -
жи ти од мах ако се ра ди о опе ко ти на -
ма те жег сте пе на, ве ли ких по вр ши -
на, опе ко ти на ма ли ца, по гла ви не, ша -
ка, стопа ла, згло бо ва и ге ни та ли ја.
Исто ва жи за опе ко ти не на ста ле
пламеном, стру јом и хе ми ка ли ја ма –
са ве ту је Тепшић.

На кон те шког и стре сног да на сви ма
нам тре ба опу шта ње и ра зо но да. Ту
сре ћу нам че сто мо же пру жи ти и мали
љу би мац. Вер не жи во ти ње су на ши
при ја те љи, во ди чи, дру га ри, сапутници...

НЕ НАД МАР КО ВИЋ, кљу чар:
– Имам две ма це и јед ног би гла.

Пас је се стрин. Ни кад ни је до сад но с
њи ма. Сло бод не су, и уну тра су и на -
по љу, ка ко им је по во љи. Ре дов но се
бри ше, чи сти, уси са ва, па ни је те шко
одр жа ва ти хи ги је ну до ма с њи ма. Ни -
је на пор но. Нај леп ше је кад вам по -
пра ве дан. Сва ком бих пре по ру чио да
на ба ви љу бим ца. За бо ра ви те сву не -
га тив ну енер ги ју ко ја вам се ску пи ла
то ком да на, ка да до ђе те ку ћи и кад
вам се об ра ду ју.

ЗА ГА СТЕ ФА НОВ СКИ, 
еко ном ски тех ни чар:

– Имам два пса, До ну и Рек са. Они
жи ве у дво ри шту, али ула зе и уну тра.
Те шко ми је да бри нем о њи ма. До на
је до би ла шест ку чи ћа. Хра ни ла сам
их, сад су већ ве ли ки. По кло ни ла сам
че ти ри, мо ра ла сам. Сва ког да на бих
да ва ла 500 ди на ра за гра ну ле, ску по
је. Ка да пу ту јем, мо ји ро ди те љи им
да ју хра ну и во ду, али не во ле да их

па зе. Са да је баш вру ће, по треб на им
је не га.

АЛЕК САН ДРА ЖИ ГИЋ, учи те љи ца:
– Жи вим при ват но и тре нут но не -

мам вре ме на за љу бим це. Не во лим
зми је и игу а не, то и не сма трам кућ -
ним љу бим ци ма. А ни је ми ху ма но да
се пси и мач ке ду го оста вља ју са ми по
цео дан, ка да ни сте код ку ће. По сто ји
хо тел за псе из ме ђу Пан че ва и Бе о гра -
да у ко јем мо же те оста ви ти сво је љу -
бим це ка да от пу ту је те или их јед но -
став но мо же те оста ви ти не ко ме на чу -
ва ње. Ја сам це лог жи во та жи ве ла са
псом код мо јих ро ди те ља, али он има
и сво је дво ри ште. Пу сти мо га у ку ћу
ка да гр ми и кад се ма зи мо, али ње му
је и бо ље и леп ше у дво ри шту не го
уну тра. Мач ку ни ка да ни сам имала.

ЈО ВАН ПЕЈ ЧЕВ, мле кар:
– Мој пас је кав кав ски ов чар с пе -

ди гре ом. Мо ра стро го да се во ди ра чу -
на о ње му. Вак ци ни ше се про тив све -
га. Не сме да му се да је ку ва на хра на,
не го ње го ве гра ну ли це. То је нај о снов -
ни је за ње га. Ни је на пор но, он ра сте,
ја ко је при ја тељ ски рас по ло жен, али
не во ли мач ке, као ни сва ки дру ги пас.
Учим га да за во ли на ше мач ке у двори -

шту, да мо гу да функ ци о ни шу за јед -
но. Рет ко ка да је сам, увек има не ког
код ку ће: или ћер ка или син, или же -
на и ја. У по след њих пет го ди на не
иде мо ни куд, а са да у овој си ту а ци ји
сва ка ко не би смо пу то ва ли.
НЕ БОЈ ША СТО ЈА НО ВИЋ, пен зи о нер:

– Имам мач ке. Ни је ми на пор но,
оне су у дво ри шту. Има мо их чак шест.
До ла зе и из ком ши лу ка. Тра же да је -
ду. Ни је те шко бри ну ти о њи ма, по го -
то во што не пу ту је мо. Ту смо. Али ако
ни смо код ку ће, ком ши је по ма жу око
њих. Имао сам и пса, али се же на пла -
ши ла од ње га ка да је из ра стао, био је
ма ло круп ни ји (смех). Ћер ка је ус пут
на шла две мач ке. Док сам се ја се тио
да сте ри ли шем жен ку, она се два пу та
ома ци ла и та ко их са да има шест.

ДРА ГА НА ФРАН ЦУ СКИ, 
ди пло ми ра ни еко лог:

– Имам два пса. Ни је ми на пор но
ни ти да их хра ним, ни ти да их одр -
жа вам. Рет ко ка да су са ми, го то во ни -
ка да. Али на вик ну ти су на све. У дво -
ри шту су. Не бих их др жа ла уну тра,
због дла ка. Не ка ко су ми ви ше за про -
стор ван ку ће. Ипак је дру га чи је у
жи во ту са пси ма и мач ка ма.

Је ле на Ка та на

Ј. ПЕЈЧЕВА. ЖИГИЋ Н. СТОЈАНОВИЋ Д. ФРАНЦУСКИЗ. СТЕФАНОВСКИН. МАРКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО РЕ А ГО ВА ТИ КАД ВА ТРА ПО СТА НЕ ГО СПО ДАР

СВЕ ШТО ТРЕ БА ДА ЗНА ТЕ О ПОЖАРУ
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,
13. ав гу ста, 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.

Нај пре ће, од 8.30 до 11.30, без
стру је оста ти Kајмак ча ланска ули -
ца од бро ја 18 до кра ја, а по том,
од 9.30 до 14.30, Ули ца Ми ло ра да
Ба те Ми ха и ло ви ћа 2-а, 2-б, 2-ц и 2-
д, и део Ули це До си те ја Об ра до ви ћа
од Ули це Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа до Ули це др Жар ка Фо га ра ша.

У пе так, 14. ав гу ста, oд 8.30 до
11.30, ис кљу че ња су пла ни ра на за

ви кенд-на се ље Ју го ко жа, бен -
зин ску пум пу „Kут ко” и фир -
му „Ми не сал”.

У уто рак, 18. ав гу ста, од 8.30
до 10.30, без стру је ће оста ти
Ба ва ни штан ски пут од бро ја

151 до 225, део Kозарачке
ули це од Ба ва ни штан ског пу та

до Ср би јан ске и део Ба ниј ске од
бро ја 106 до Kозарачке.
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
теле фон 319-220.

Без стру је ви ше 
де ло ва Пан че ва

Са мо да не бу де – 
џа ба сте кре чи ли

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Су де ћи по на ја ва ма, али и де ша ва -
њи ма ових да на у цен тру гра да, Ње -
го ше ва ули ца мо гла би уско ро да
вра ти ста ри сјај и ти ту лу јед ног од
оми ље них пан че вач ких ше та ли шта.

Чим су се уве ри ли да је на ја вље на
ре кон струк ци ја ове ули це по че ла,
ни уго сти те љи ни су ча си ли ча са, па
јед ни са да про ши ру ју и до те ру ју свој
про стор, дру ги ре но ви ра ју, тре ћи се
до се ља ва ју и отва ра ју ло ка ле... Ре -
кон струк ци ју Ње го ше ве фи нан си ра
Град, а из нос уоп ште ни је ма ли:
59,47 ми ли о на ди на ра. Ра до ви ће се
из во ди ти на око 5.500 ква дра та и
под ра зу ме ва ју ски да ње по сто је ће и

на бав ку и мон та жу но ве бе тон ске
га лан те ри је. Пред ви ђе но је и по ја -
ча ње ко ло во зне кон струк ци је, као и
про ши ре ње јав не по пло ча не по вр -
ши не по ред згра де Град ске упра ве.

Не ма сум ње да ће и ова ули ца уско -
ро по но во за бли ста ти и да ће у њој
би ти жи во као не кад. Ипак, ако ни
по сле то га по је ди ни на ши су гра ђа ни
не схва те зна че ње из ра за „пе шач ка
зо на”, па се до ка фи ћа и ре сто ра на
сва ки час про во за ју ау то мо би ли ма,
ове сли ке по ло мље них коц ки и тро -
то а ра уле глог под те ре том за ко ји
ни је пред ви ђен вра ти ће се из прошло -
сти бр же но што ће у њу от пу то ва ти.

На шој ре дак ци ји обра ти ла се чи та -
тељ ка ко ја твр ди да је пре два ме се ца
ку пи ла лап топ ко ји од пр вог да на
ни је ра дио ка ко тре ба: про це сор је
кон стант но био на мак си мал ном оп -
те ре ће њу, ра чу нар је ра дио спо ро, га -
сио се сам од се бе, а по том ви ше ни -
је мо гао да се укљу чи ако ни је при -
кљу чен на стру ју, што је ука зи ва ло
на то да ни ба те ри ја не ра ди. Чи та -
тељ ка је уло жи ла ре кла ма ци ју, али
ју је про да вац од био уз об ја шње ње да
је лап топ фи зич ки оште ћен, што по
тврд ња ма на ше су гра ђан ке ни је тач -
но. Она пи та ка кве оп ци је са да има
ка ко би ства ри ис те ра ла на чи стац.

У Цен тру по тро ша ча Ср би је
(ЦЕПС) на во де да је ово јед но од
нај че шћих пи та ња ко ји ма им се не -
за до вољ ни по тро ша чи обра ћа ју, а
од го вор је сле де ћи:

„Прак са је тр го ва ца да ре кла ма -
ци је ува жа ва ју са мо ка да ни је у пи -
та њу фи зич ки квар / оште ће ње ка ко
би се огра ди ли од зло у по тре бе по -
тро ша ча. Да кле, ако је у пи та њу фи -
зич ко оште ће ње ро бе или не ки дру -
ги вид по тро ша че вог ути ца ја на не -
ис прав ност, тр го вац ни је у оба ве зи

да при хва ти ре кла ма ци ју. Си ту а ци -
ја је до ста ком пли ко ва на јер је ва ша
реч про тив њи хо ве и нео п ход но је
ве шта че њем до ка за ти спор не чи ње -
ни це и, у за ви сно сти од на ла за, оства -
ри ва ти пра во из га ран ци је. Мо же те
иза бра ти суд ског ве шта ка са спи ска
на сај ту Ми ни стар ства прав де, од не -
ти уре ђај у дру ги овла шће ни сер вис
или га од не ти код не ког од про фе со -
ра струч них за ту област на Ма шин -
ском фа кул те ту ка ко би сте до би ли
не за ви сно струч но ми шље ње о узро -
ку не ис прав но сти. Уко ли ко се утвр -
ди да се ра ди о не ква ли те ту уре ђа ја,
а не о не пра вил ном ру ко ва њу и одр -
жа ва њу, по сто ји за кон ска оба ве за тр -
гов ца да при хва ти ре кла ма ци ју.”

Шта ка да тр го вац 
од би је ре кла ма ци ју?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ ИМА ТЕ КУЋ НОГ ЉУ БИМ ЦА?

Ство ре ња ко ја вам улеп ша ва ју жи вот



Стру ја нај јеф ти ни је
го ри во за за лив не
систе ме

Пра вил ник усво јен,
али још увек не ма
јав ног по зи ва

Све до ци смо уче ста лих при ча
о то ме ка ко се усе ви на на шим
њи ва ма ма ло или го то во ни ка -
ко не на вод ња ва ју, на ро чи то у
по ре ђе њу с по љо при вре да ма у
на пред ним зе мља ма.

С дру ге стра не, про из во ђа чи
се жа ле ка ко им је го ри во за
за лив не си сте ме ве о ма скупo,
као и да би за ту на ме ну нај -
јеф ти ни ја би ла елек трич на
енер ги ја, па апе лу ју на др жа ву
да елек три фи ку је по ља.

Ду го ни је би ло ни ка кве ре -
ак ци је с тог над ле жног ме ста,
тач ни је све до мар та, ка да је
Ми ни стар ство по љо при вре де
до не ло пра вил ник о под сти ца -
ји ма за ин ве сти ра ње у си сте ме
за на вод ња ва ње.

Ме ђу тим, отад па до са да
јав ни по зив за под но ше ње зах -
те ва за ин те ре со ва них про из во -
ђа ча још увек ни је об ја вљен...

Мо гу ће фи нан си ра ње
готово це ле ин ве сти ци је

По ме ну ти под сти ца ји би и те
ка ко има ли сми сла, ако се зна
да та кво ула га ње за ве ћи ну по -
љо при вред ни ка ни кад ни је би -
ло јеф ти но, што је, пре ма Ре -
пу блич ком за во ду за ста ти сти -
ку, ве ро ват но и нај ве ћи раз лог
због че га од 3,4 ми ли о на хек та -
ра укуп не на ше об ра ди ве по вр -
ши не има све га 46.863 хек та ра

(или 1,4 од сто) оних ко ји се
функ ци о нал но на вод ња ва ју. А
и тај скром ни про це нат ма хом
се од но си на ве ли ке по љо при -
вред не си сте ме, док сред ња и
ма ла га здин ства у ње му не знат -
но уче ству ју. Не тре ба ни на по -
ми ња ти ко ли ко би на вод ња ва -
ње, пре све га у су шним го ди на -
ма, зна чи ло за ра тар ске кул ту -
ре, а мо жда још ви ше и за по -
врт ња ке, воћ ња ке и ви но гра де.

Ваљ да је и за то Ми ни стар -
ство по љо при вре де по чет ком
го ди не по кре ну ло но ву ме ру
по др шке за елек три фи ка ци ју
по ља, чи ме би по љо при вред -
ни ци до би ли усло ве за нај јеф -
ти ни је за ли ва ње усе ва.

О то ме је не дав но го во рио и
ре сор ни ми ни стар Не ди мо вић,
ко ји је ис та као да „по љо при -

вред ни ци, услед не раз ви је не
ин фра струк ту ре у ата ри ма, за
шта су нај ви ше од го вор не ло -
кал не са мо у пра ве, и ску пог ула -
га ња, до бар и одр жив елек тро -
е нер гет ски си стем Ср би је не
ко ри сте свр сис ход но и у до -
вољ ној ме ри”.

У ме ђу вре ме ну је Ми ни стар -
ство по љо при вре де до не ло по -
ме ну ти пра вил ник о под сти ца -
ји ма за ин ве сти ци је у елек три -
фи ка ци ју по ља, ко ји под ра зу -
ме ва уче шће у фи нан си ра њу
на бав ке ка бло ва и дру ге пра -
те ће опре ме, нео п ход не за при -
пре му те ре на и при кљу ча ка за
елек тро мре жу. Пред ви ђе но је
да бу де ис пла ће но и до 90 од -
сто од при хва тљи ве ин ве сти -
ци је, нај ви ше 800.000 ди на ра
у јед ној ка лен дар ској го ди ни.

По вр та ри жи во
заинтересова ни

Што се ти че са мих про из во -
ђа ча из на шег кра ја, ка ко ства -
ри сто је, овим под сти ца ји ма
нај ви ше би се об ра до ва ли по -
вр та ри, а је дан од њих, Да на -
ил Вуч ков ски, ко ји је и пред -
сед ник Удру же ња по вр та ра
„Гло гоњ”, не спо ри да елек -
три фи ка ци ја има ви ше зна чај -
них по год но сти.

– Пре све га, елек трич ну енер -
ги ју би смо мо гли да ко ри сти -
мо као по гон ско го ри во за
покре та ње пум пи за на вод ња -
ва ње, уме сто бен зи на и ди зел-
-го ри ва, пре вас ход но за то што
је јеф ти ни ји и еко ло шки мно -
го при хва тљи ви ји из вор енер -
ги је. Још јед на од пред но сти је

да љин ско укљу чи ва ње и ис кљу -
чи ва ње си сте ма за на вод ња ва -
ње, што у ком би на ци ји с ко ри -
шће њем сон ди за ме ре ње вла -
жно сти зе мљи шта омо гу ћи ва
пра во вре ме ну ко ли чи ну вла ге
по треб ну биљ ци и све то за јед -
но до ве шће до оп ти мал не ко -
ли чи не утро ше не енер ги је за
на вод ња ва ње. Бу ду ћи да ми нај -
че шће за ли ва мо но ћу или ра -
но ују тро, а ди зел и бен зин ски
агре га ти ства ра ју бу ку, ње код
елек трич них пум пи не ма, па
ће са мим тим тај про блем би -
ти пре ва зи ђен. Та ко ђе, при за -
ли ва њу у тим ин тер ва ли ма не
би до шло до оп те ре ће ња си -
сте ма снаб де ва ња, јер је по тро -
шња елек трич не енер ги је та да
ве о ма ма ла – ка же Вуч ков ски.

Он до да је да би елек три фи -
ка ци ја би ла још ефи ка сни ја ка -
да би би ла ко ри шће на за јед но
са со лар ним па не ли ма ко ји би
слу жи ли као до пун ски из вор
енер ги је.

– Ка да они не би мо гли да
аку му ли ра ју до вољ ну ко ли чи -
ну енер ги је, по вла чи ли би смо
је из си сте ма, а у су про том би -
смо аку му ли ра ни ви шак енер -
ги је вра ћа ли у си стем. Мо гли
би смо, ре ци мо, и да по ве же мо
ди ги тал ну ме те о ро ло шку ста -
ни цу са си сте мом за ау то мат -
ско отва ра ње и за тва ра ње пла -
сте ни ка, што би нам из у зет но
зна чи ло код про ве тра ва ња или
ја ког ве тра и дру гих не по го да.
Ау то ма ти зо ва ли би смо ви ше
про це са у про из вод њи, а то би
до ве ло до уште да, с јед не стра -
не, и бо љег ро да, с дру ге стра -
не. Ти ме нам се пру жа и мо -
гућ ност по ста вља ња ди ги тал -
них фе ро мон ских клоп ки за
ин сек те, што би нам ука зи ва -
ло на њи хо ву број ност и нео п -
ход ност пра во вре ме ног трет -
ма на. Све у све му, елек три фи -
ка ци ја би би ла ве ли ки ко рак
на пред ка кон цеп ту пре ци зне
по љо при вре де – ис ти че овај
повр тар.

Да кле, иа ко је пра вил ник за
ме ру елек три фи ка ци је по ља
по о дав но усво јен, јав ни по зив
за под но ше ње зах те ва још увек
ни је рас пи сан, без об зи ра на
то што ме ђу по љо при вред ни -
ци ма вла да при лич но ве ли ко
ин те ре со ва ње. Пре ма не ким
обра зло же њи ма Ми ни стар ства
по љо при вре де, раз ло зи за ово
про лон ги ра ње кри ју се у пан -
де ми ји, а кон крет ни ји по те зи
се у том сми слу мо гу оче ки ва -
ти по фор ми ра њу но ве вла де.
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КА КО ТЕ ЧЕ МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА НА ШЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

ХО ЋЕ ЛИ БИ ТИ ЕЛЕК ТРИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ПО ЉА?

Не по сто ји ви ше ни јед но се ло
у Ср би ји, а ве о ма мо гу ће ни у
це лом све ту, у ко јем се већ по -
ла ве ка без пре ки да одр жа ва
фе сти вал ама тер ског фил ма и
фо то гра фи је. Ове го ди не то је
до жи ве ла Омо љи ца, где се до -
го дио зла та вре дан ју би леј –
упри ли чен је пе де се ти „Жи -
сел”. Ме ђу тим, пан де ми ја ко ја
тре се це лу пла не ту осу је ти ла
је пла но ве ор га ни за то ра да на -
пра ве спек такл за пам ће ње, али
је, у скла ду са ак ту ел ним тре -
нут ком, ура ђе но оно што је био
оства ри ви мак си мум.

Та ко, на жа лост, за раз ли ку од
свих прет ход них го ди на, ни је
би ло мо гу ће из ве сти број не му -
зич ко-за бав не про гра ме, па чак
ни јав не про јек ци је ода бра них
ама тер ских филм ских оства ре -
ња, а јав но сти су би ле до ступ не
је ди но из ло жбе умет нич ких фо -
то гра фи ја, и то у пе ри о ду ка да
се обич но до га ђа „Жи сел”. Уз
по што ва ње свих про пи са них ме -
ра, под ра зу ме ва се...

Ипак, и ове го ди не упри ли -
че ни су из бо ри за нај бо ља ама -
тер ска оства ре ња на по љу та ко -
зва не сед ме и осме умет но сти.

Та ко је еми нент ни жи ри заду -
жен за ода бир нај ква ли тет нијих

фил мо ва на те му жи во та се ла,
у са ста ву Вла ди мир Ан ђел ко -
вић, пред сед ник Цен тра ама -
тер ског фил ма Ср би је, др Мар -
ко Сто ја но вић, му зеј ски са вет -
ник у Ет но граф ском му зе ју у
Бе о гра ду, и Ђу ри ца Јо ва нов,
ду го го ди шњи ди рек тор омо -
љич ког До ма кул ту ре и ор га -

ни за тор „Жи се ла”, по гле дао 29
фил мо ва и од лу чио да гран-
при ово го ди шњег фе сти ва ла
при пад не Ми ла ни Миљ ко вић
из Ре ги о нал ног цен тра „Ми хај -
ло Пу пин” за филм „Јо ва но во
на сле ђе”. По од лу ци по ме ну -
тих струч ња ка, пр ву награ ду –

„Злат ни сун цо крет” до би ле су
На та ли ја Сто јо ска и Бо ја на Џан -
тов ски, та ко ђе из Ре ги о нал ног
цен тра „Ми хај ло Пу пин”, за
оства ре ње „Ле ген да о Де во јач -
ком бу на ру”. „Сре бр ни сун цо -
крет” осво јио је Ми лан Бра јо -
вић из Гор њег Ми ла нов ца за
филм „Кло тил да”, док је „брон -

за ни” оти шао у ру ке Све тла не
Дин га рац из Бе о гра да за „Пот -
ки ва ње во ло ва”.

До де ље не су и мно ге дру ге
на гра де, а ре ци мо „по себ ну” је
до био Ми лан Жив ко вић, ре до -
ван гост ове смо тре, за филм
„Жи сел – 50 го ди на”. Он је

завре део и „Злат ни сун цо крет”
за нај бо љу фо то гра фи ју за
оства ре ње под на зи вом „Ју тро”.

Овај умет нич ки пре га лац и
мај стор фо то гра фи је био је је -
дан од оних ко ји су од лу чи ва -
ли о нај бо љој фо то гра фи ји, за -
јед но са еми нент ним ко ле га -
ма – Ма јом Сто шић, Рај ком
Ка ри ши ћем и Зол та ном Би са -
ком из Ива но ва. На кон што су
пре гле да ли 571 фо то гра фи ју
147 ау то ра, од лу чи ли су да на
из ла га ње на 48. Са ло ну умет -
нич ке фо то га фи је бу ду 122 ра -
да 103 ау то ра. Ме ђу њи ма је
по ме ну та струч на ко ми си ја као
пр ве три ко лек ци је ода бра ла
оне ко је су по сла ле Ве сна Ми -
јај ло вић, Бо жа на Ма рин чек и
Све тла на Дин га рац, док су нај -
у спе шни ји у ка те го ри ји по је -
ди нач не фо то гра фи је би ли
Драган Лап че вић („Љу бав на
се о ски на чин”), Ју го слав Кра -
лик („Ика рус”) и Гли гор Мак -
си мов ски („Lokusnik teacher”).

По ред по ме ну тих фо то гра -
фи ја на Са ло ну, по ста вље но је
још шест из ло жби, на ко ји ма
су, по ред оста лих, пред ста вље -
ни ра до ви Ми ла на Жив ко ви -
ћа, Рај ка Ка ри ши ћа, Ми тра
Тр ни ни ћа...

УПР КОС СВЕ МУ, УПРИ ЛИ ЧЕН ПЕ ДЕ СЕ ТИ ОМО ЉИЧ КИ ФЕ СТИ ВАЛ ФИЛ МА И ФО ТО ГРА ФИ ЈЕ

„Жи сел” пре жи вео и ко ро ну

Ве о ма агил но ка ча ре вач ко
удру же ње „Ет но-ку так” по -
но во је сво јим су гра ђа ни ма
пред ста ви ло не ке од сво јих
број них ак тив но сти, ка да је
6. ав гу ста ор га ни зо ва ло
радио ни цу ве за на Спорт ско-
ре кре а тив ном цен тру „Је -
зеро”, на до мак по ме ну тог
места.

Пред сед ни ца тог ак ти ва
же на Зо ра Чу брић на ве ла је
да су она и дру ге чла ни це
од лу чи ле да овог пу та при -
ка жу ве зе не про из во де, као
и да свим за ин те ре со ва ни ма
омо гу ће да о то ме не што
науче.

– Због ак ту ел не епи де ми о -
ло шке си ту а ци је ни смо се оку -
пи ли у ве ли ком бро ју, али
смо ус пе ли да јед но ле по по -
под не про ве де мо на је зе ру и
да се кре а тив но дру жи мо, на -
рав но уз при др жа ва ње свих

ме ра. По зив за ра ди о ни цу
обја ви ли смо на на шој „Феј -
сбук” стра ни ци, на шта су
мно ги по зи тив но од го во ри ли
и при дру жи ли нам се. Ве о ма
ме ра ду је што је ме ђу њи ма
би ло и мла дих, по пут ре цимо
нај мла ђе Са ре Kрстић, ко јој
је ово био пр ви пут да се опро -
ба ла у ве зу. Укљу чи ва ње омла -
ди не нам је и је дан од основ -
них при о ри те та – ис та кла је
Зо ра Чу брић.

Сви они су по том, за јед но
с дру гим зва ни ца ма, мо гли
да се окре пе уз гу лаш ко ји су
при пре ми ли чла но ви удру же -
ња „Сла ни ни ја да”.

Ба нат ски Бре сто вац: Ра до -
ви на ас фал ти ра њу Ули це
Жи ки це Јо ва но ви ћа и зва -
нич но су кре ну ли у уто рак,
11. ав гу ста. У пла ну је уре ђе -
ње згра де Фуд бал ског клу ба
„Бу дућ ност”, на ко јој би
треба ло да бу де за ме њен део
старе стола ри је.

Ба нат ско Но во Се ло: Рад ни -
ци ко му нал ног пред у зе ћа но -
се сме ће, ко се по вр ши не
испред на пу ште них пла це ва
по се лу, ре мон ту ју ма ши не и
кон теј не ре, а по че ли су и да
де ле ра чу не за ко му нал не
услу ге. Уко ли ко си ту а ци ја до -
зво ли, На род ни ор ке стар Дома
кул ту ре уско ро по чи ње да сни -
ма но ви це-де с во кал ним
соли сти ма из Но вог Се ла.

До ло во: У то ку су јав ни ра -
до ви На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње под на зи вом
„Одр жа ва ње и улеп ша ва ње
про сто ра око До ма кул ту ре у

До ло ву”. У по ме ну тој кул тур -
ној уста но ви у че твр так, 13.
ав гу ста, од 17 са ти, у про сто -
ри ја ма Удру же ња пен зи о не -
ра, би ће одр жа на про мо ци ја
књи ге „Via Dolorosa” ау то ра
Дар ка Је ши ћа.

Гло гоњ: Рад ни ци комунaлног
пред у зе ћа по пра ви ли су зе -
мља ни пут ка Та ми шу. Чла -
но ви ло кал не ло вач ке сек ци -
је при во де кра ју ра до ве на
уре ђе њу по ли го на за проб на
га ђа ња, а у прет ход ним да -
ни ма ре но ви ра ли су лет њи -
ко вац код стре ља не на „кри -
ви ни”. Не дав но је из не на да
пре ми нуо Зо ран Ма џев ски,

ве ли ко фуд бал ско име на
овим про сто ри ма.

Ива но во: У по след ње вре ме
упа дљи во је по ра сло ин те ре -
со ва ње за ку по ви ну ку ћа у
Ива но ву. Фуд бал ски клуб
„Стре ла” од и грао је у не де љу
при ја тељ ску утак ми цу с но -
во се љан ском „Сло гом”.

Ја бу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вод-
-ком”, по ред ре дов ног одр жа -
ва ња се ла, ра де и на ин тен -
зив ном су зби ја њу ам бро зи је.

Ка ча ре во: Из вр шни од бор се
са стао с пе де се так гра ђа на
ко ји су под не ли зах тев за
при кљу чак за га сну мре жу,
али ду же вре ме то ни су у мо -
гућ но сти да до би ју, као и с
ру ко вод ством Зе мљо рад нич -
ке за дру ге у ве зи с ре ша ва -
њем про бле ма зе мљи шта за
ко је пла ћа ју по рез, а не кори -
сте га. Удру же ње же на „Ет но-
-ку так” упри ли чи ло је ра ди -
о ни цу ве за 6. ав гу ста на 
СРЦ-у „Је зе ро”.

Омо љи ца: Ју би ла ран, 50.
„Жи сел” одр жан је од 7. до
9. ав гу ста, а по се ти о ци су ове
го ди не, уз по што ва ње свих
ме ра ко је је про пи са ла
држава, је ди но мо гли да
погле да ју се дам из ло жби
фото гра фи ја.

Стар че во: Срп ска пра во слав -
на Цр ква Све тог Пан те леј мо -
на обе ле жи ла је сво ју сла ву у
не де љу, 9. ав гу ста, а ли тур ги -
ју је слу жио ба нат ски епи -
скоп Ни ка нор. Раг би тур нир
ве те ра на „Стар че во 2020” одр -
жан је дан ра ни је на ло кал -
ном ста ди о ну. Рад но вре ме
му зе ја је уто р ком, че твр том
и су бо том од 19 до 21 сат, а
сре дом од 13 до 15 са ти, 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.

Месне актуелности

РА ДИ О НИ ЦА КА ЧА РЕ ВАЧ КОГ 
„ЕТ НО-КУТ КА”

Вез на је зе ру

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

РА ТА РИ ПО МА ЛО СУ ЗДР ЖА НИ

Ка да је реч о ра та ри ма, они

не де лу ју као да су баш то ли -

ко за ин те ре со ва ни за по ме -

ну те под сти ца је. Стар че вач -

ки ра тар Не ма ња Пе тро вић

ка же да то на из глед има

сми сла, јер је елек трич на

енер ги ја мно го јеф ти ни ја од

ди зе ла, али се пи та ко ли ко

има сми сла за ли ва ти ра тар -

ске про из во де.

– Дру го пи та ње је: да би се

уоп ште не што за ли ва ло, тре ба

укруп ни ти пар це ле и по пра -

ви ти по сто је ће ка на ле, ка ко

би ода тле мо гла да се ко ри сти

во да. А тре ће је то што ин тен -

зив но за ли ва ње без аде кват -

ног ђу бре ња мо же са мо да

уру ши ква ли тет зе мљи шта.

Ње гов до ло вач ки ко ле га

Мар ко Бој тар сла же се да би

не ки јеф ти ни ји енер гент ве -

о ма до при нео уве ћа њу при -

но са ра тар ских кул ту ра, под

усло вом да се ура ди ко ма са -

ци ја. Он до да је да у ње го -

вом ата ру по сто је две до три

ма ги страл не ви со ко на пон -

ске ли ни је, ко је би мо жда

би ле упо тре бљи ве у про це су

елек три фи ка ци је.

Систем за наводњавање ренџер
може да ради и на струју

Једна од седам изложби са
овогодишњег Салона фотографије
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Пе тар Вла и са вље вић, 

мар ке тар

КЊИ ГА: Мој из бор књи ге пао
је на „Design Thinking”, ко ју
пот пи су је мар ке тин шки дво -
јац из „Нор де у са”: Мар ко Јеф -
тић и Ми ло ван Де кић. На пр -
ви по глед ова „струч на
литературa” го во ри о про це -
су кре и ра ња про из во да по пу -
лар ном ме то дом design thin-
king. Оно што се ме ни нај ви -
ше сви де ло је су при ме ри из
до ма ћих и стра них ком па ни -
ја ко ји ма је књи га про ша ра -
на. На жа лост, има и до ста не -
га тив них при ме ра ко ји нам
по ка зу ју ка ко свет не за о ста је
у њи ма у од но су на нас. Су -
шти на је да схва ти мо где гре -
ши мо, да се осло бо ди мо ега,
су је те, ви си не пла те и те жи -
не ти ту ле ко ја нам сто ји у
пот пи су имеј ла и да мо сви ма
под јед на ку шан су да из не су
и ре а ли зу ју сво је иде је и на
тај на чин уна пре ди мо про из -
вод, по сло ва ње ком па ни је.
СЕ РИ ЈА „The Last Dance”, ко -
ја го во ри о Мај клу Џор да ну и
јед ној фан та стич ној ери „Чи -
ка го бул са”, вра ћа ме у де -
тињ ство и под се ћа на раз ло ге
због ко јих сам се бу дио ка сно

но ћу и ужи вао у ма ги ји ко ју
су на ко шар ка шком те ре ну
при ре ђи ва ли мом ци из Чи -
ка га. Ова се ри ја го во ри и о
по ме ра њу соп стве них гра ни -
ца, не нор мал ном та лен ту, ве -
ли кој ам би ци ји, же љи за по -
бе дом. Ве ру јем да ће вам ова
се ри ја от кри ти и не ке но ве
де та ље о нај бо љем ко шар ка -
шу ко ји је играо у нај бо љем
ти му свих вре ме на.
МУ ЗИ КА: „Ка фа не и ро кен -
рол”, „Из ла зим и не ма ме”,
„Шта си то по јео”, „Цр ве ни
коњ” је су пе сме ко је мо же те
про на ћи на ком пи ла ци ји „По -
пис” по во дом три де сет го ди -
на по сто ја ња гру пе „Кан да,
Ко џа и Не бој ша”. Ин ста ли -
рај те апли ка ци ју „Spotify” ако
већ ни сте и от пло ви те овог
ле та по но во на Ме ди те ран,
Ја мај ку и Ти бет са ККН.

Раз ми шљај као ди зај нер

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

КОН ЦЕРТ МАР ТЕ МЕ ДАН У МУ ЗЕ ЈУ

Кла си ка од ку ће

У На род ном му зе ју Пан че во
8. ав гу ста одр жан је ви о лин -
ски кон церт на ше су гра ђан -
ке Мар те Ме дан. Због тре -
нут не си ту а ци је и ме ра ко је
су на сна зи због пан де ми је
ко ро на ви ру са, кон церт је био
за тво рен за пу бли ку, али је
ужи во ишао пре нос на „Феј -
сбук” стра ни ци ове кул тур не
уста но ве. Кон церт је и да ље
до сту пан и сви за ин те ре со -
ва ни мо гу га по гле да ти. Гост
на кон цер ту би ла је ви о ли -
нист ки ња Ања Ова ска и нен,
док је за кла ви ром био Уки
Ова ска и нен.

Мар та Ме дан (25) ро ђе на
је у Пан че ву. Већ са шест го -
ди на раз ви ја љу бав пре ма
му зи ци и ин стру мен ту у
ОМШ „Јо ван Бан дур”, у кла -
си про фе сор ке Са не ле Бла -
го је вић. На лет њој му зич кој
ма ни фе ста ци ји АР ЛЕММ у
Ари љу 2014. го ди не упо зна -
је се с про фе сор ком Ми ли -
цом Мла де но вић и на ред не
го ди не пре ла зи у „Шко лу за
му зич ке та лен те” у Ћу при -
ји, где на ста вља му зич ко
усавр ша ва ње.

На сту па ла је у мно гим зна -
чај ним са ла ма, као што су Ве -
ли ка дво ра на Ко лар че ве за -
ду жби не, Га ле ри ја СА НУ, Ку -
ћа кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе -

ви ћа, На род на би бли о те ка Ср -
би је и ДКЦ. Уче ство ва ла је
на ре пу блич ким и ме ђу на -
род ним так ми че њи ма, на ко -
ји ма је оства ри ла зна чај не ре -
зул та те, од ко јих се ис ти чу:
две пр ве на гра де у со ло ка те -
го ри ји и јед на пр ва на гра да у
ка те го ри ји не стан дард ни ка -
мер ни ан самбл на Ре пу блич -
ком так ми че њу му зич ких и
ба лет ских шко ла Ср би је (Бе -
о град), две дру ге на гра де на
Ме ђу на род ном так ми че њу гу -
да ча (Ниш), пр ва на гра да на
ин тер на ци о нал ном фе сти ва -
лу гу да ча „При ма ве ра” (Би -
је љи на, Ре пу бли ка Срп ска) и
две пр ве у со ло ка те го ри ји и
јед на пр ва на гра да у ка те го -
ри ји ка мер ни ан сам бли на
ме ђу на род ном фе сти ва лу гу -
да ча „Стринг фест” (Срем ска
Ми тро ви ца).

Ак тив но је уче ство ва ла на
мно го број ним му зич ким се -
ми на ри ма, ра де ћи с ре но ми -
ра ним пе да го зи ма из зе мље
и ино стран ства, по пут: Иго -
ра Тка чу ка (На мур, Бел ги -
ја), Та тја не Ба ла шо ве (Мо -
сква, Ру си ја), Ро бер та Ла ка -
то ша (Но ви Сад, Ср би ја), Ла -
за ра Ми ле ти ћа и Ев ге ни је
Еп штајн (Сплит, Хр ват ска).
Са рад ник је Му зич ког цен -
тра Пан че ва.

СТРИП-РЕ ЗИ ДЕН ЦИ ЈА У ПАН ЧЕ ВУ

Иза бра на уче сни ца про гра ма
Стрип-ау тор ка Али зе де Пин
(Alizee De Pin) иза бра на је на
кон кур су за укр ште не умет нич -
ке ре зи ден ци је из ме ђу Ср би је
и Фран цу ске и би ће пр ва фран -
цу ска ре зи дент ки ња у Пан че ву
у обла сти стри па. Ову од лу ку је
до не ла ко ми си ја из Ср би је на -
кон уви да у портфолиje и
предлогe пројекaта три ју кан -
ди дат ки ња из ужег из бо ра ко -
ми си је из Ан гу ле ма, као и раз -
ма тра ња мо ти ва ци о них пи са ма
и би о гра фи ја кан ди дат ки ња.

Али зе де Пин раз ви ја ће на
ре зи ден ци ји свој но ви про је -
кат, стрип-ал бум од сто два де -
сет стра на, ко ји го во ри о ну -
кле ар ној ка та стро фи, по сце -
на ри ју Жан-Фран соа Жилијарa,
ди рек то ра ор га ни за ци је „Грин -
пис” у Фран цу ској. Ка ко оце -
њу је ко ми си ја, ње ни ра до ви су
уско по ве за ни са ак ту ел ном
ствар но шћу, сва ко днев ним жи -
во том ау тор ке и ис ку стви ма
ко ја сти че кроз пу то ва ња и упо -
зна ва ње с но вим љу ди ма и ме -
сти ма. Али зе де Пин за ин те -
ре со ва на је у свом ра ду за

истра жи ва ња со ци јал не, по ли -
тич ке и еко ло шке ло кал не сце -
не у Пан че ву и Ср би ји. Ње не
про јек те од ли ку је че ста са рад -
ња с на уч ни ци ма, ис тра жи ва -
чи ма и но ви на ри ма на раз ли -
чи тим те ма ма ко је се ти чу

савре ме ног жи во та. С об зи ром
на то да она до са да ни је има -
ла при ли ку да по се ти Ср би ју,
ко ми си ја сма тра да ће по ве зи -
ва ње с ло кал ном стрип-сце ном
и упо зна ва ње са ин ду стриј ским
на сле ђем гра да Пан че ва имати

ути ца ја на њен ак ту ел ни про -
је кат, као и бу ду ћи ак тиви стич -
ки рад у обла сти стри па.

Ода бра ној кан ди дат ки њи би -
ће обез бе ђе ни сме штај и ате -
ље у Пан че ву, уз сти пен ди ју и
по кри ве не пут не тро шко ве.

Рези дент ки ња ће сво је ра до ве
из ло жи ти на фе сти ва лу „Но -
ва” у Пан че ву, ко ји ће се у
овом гра ду одр жа ти у де цем -
бру ове го ди не.

Дра га на Ра да но вић би ће пр -
ва ре зи дент ки ња из Ср би је у

Ку ћи ау то ра у Ан гу ле му у
Фран цу ској. Ову ау тор ку је
ода бра ла струч на ко ми си ја у
Фран цу ској, кон ста ту ју ћи ка -
ко су при ча и угао ко јим је ау -
тор ка ода бра ла да је ис при ча
ин те ре сант ни и да то вре ди
раз ви ја ти у окви ру ре зи ден -
ци је. Ра да но ви ће ва је за кон -
курс при ја ви ла про је кат „Но -
ва сли ка де тињ ства – екс пе -
ри мен ти”, ко ји ис тра жу је кон -
струк ци ју де тињ ства у стри по -
ви ма и про на ла зи но ве на чи -
не при по ве да ња о том жи вот -
ном пе ри о ду.

Под се ћа мо да је у окви ру
по се те пред сед ни ка Ре пу бли -
ке Фран цу ске Ема ну е ла Ма -
кр о на пот пи сан спо ра зум о
са рад њи у обла сти кул ту ре и
стри па из ме ђу фран цу ских и
срп ских ин сти ту ци ја. Про је -
кат „Укр ште не умет нич ке ре -
зи ден ци је из обла сти стри па
Ср би ја –Фран цу ска” ре зул тат
је тог спо ра зу ма и под ра зу -
ме ва ус по ста вља ње пр ве
стрип-ре зи ден ци је из ме ђу две
зе мље.

У бли зи ни ме ста Са ку ле у Ба -
на ту ове го ди не по че ла су да се
спро во де те рен ска ис тра жи ва -
ња ар хе о ло шког ло ка ли те та у
са рад њи са Уни вер зи те том у Да -
бли ну и струч ња ци ма из му зе ја
у Вр шцу, Сом бо ру и Ин сти ту та
„Би о сенс” из Но вог Са да, а све
у скло пу про јек та „The Fall of
1200”. Про је кат се ба зи ра на те -
рен ским ис тра жи ва њи ма но вих,
до са да не ис тра же них ар хе о ло -
шких ло ка ли те та, као и на при -
ме ни нај са вре ме ни јих ге о фи -
зич ких и хе миј ско-фи зич ких
ана ли за свих са ку пље них узо -
ра ка. Ру ко во ди лац про јек та је
проф. др Ба ри Мо лој, а те рен -
ских ис тра жи ва ња Ми ро слав
Бир цлин, ко ји нам је об ја снио
за што је ово на ла зи ште зна чај -
но и шта се на ње му на ла зи.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ји је био пр ви
траг у ис тра жи ва њу и ка ко те -
че сам про цес ра да на те ре ну?

МИ РО СЛАВ БИР ЦЛИН: Не -
ке ства ри у ве зи са овим ло ка -
ли те том сам ја лич но от крио
пре де се так го ди на у скло пу
дру гог про јек та, али се ни смо
ба ви ли овим ис тра жи ва њем
због не до стат ка фи нан сиј ских
сред ста ва. Са да смо од Ми ни -
стар ства до би ли до зво лу, а сред -
ства су обез бе ђе на пре ко про -
јек та Уни вер зи те та у Да бли ну.

Ка да зна мо ло ка ци ју на ла зи -
шта, ко ри сте се ге о фи зич ке ме -
то де ко ји ма се мо гу де тек то ва -
ти струк ту ре ис под по вр ши не
зе мље. Ми смо ово от кри ли ко -
ри сте ћи са те лит ске сним ке. Про -
фе сор ка с љу бљан ског фа кул -
те та Да ри ја Гро сман пр ва га је
уо чи ла. Ина че, ја сам с њом са -
ра ђи вао пре де се так го ди на ка -
да сам пра вио спи сак по зна тих
ар хе о ло шких ло ка ли те та у ју -
жном Ба на ту. Та да сам их из
по зна те ли те ра ту ре про на шао
око пет сто. На и ме, она је пре -
по зна ла да се на овом ло ка ли -
те ту код Са ку ла на ла зи на се ље,
а ка сни је је нас не ко ли ко ко ле -
га де таљ ни јим ис тра жи ва њем
от кри ло да их од Пан че ва до
Ки кин де има око ше зде сет. Та
на се ља да ти ра ју оквир но од 1400.
до 1200. го ди не п. н. е. Про шле
го ди не смо пр во вр ши ли ар хе о -
ло шко ре ког но сци ра ње те ре на
и са ку пља ли по вр шин ске на ла -
зе, а он да смо на пра ви ли уго -
вор о са рад њи ових не ко ли ко
уста но ва ка ко би смо на ста ви ли
те рен ска ис тра жи ва ња за јед но.

l Шта се тач но на ла зи на
овим ло ка ли те ти ма?

– Схва ти ли смо да се ра ди о
бе ле ги шкој кул ту ри ка сног
брон за ног до ба. До тог пе ри о -
да по сто јао је са свим дру га чи -
ји тип на се ља, на чи на жи во та
и са хра њи ва ња, а он да су нај -
ве ро ват ни је на сту пи ле ми гра -
ци је, па се све то про ме ни ло.
Ти пич но је да су љу ди кре ми -
ра ни и са хра њи ва ни у ур на ма.
Свих тих ше зде сет на се ља у Ба -
на ту ве за но је за не кро по ле са
ур на ма, ко је су ра ни је би ле по -
зна те и ис тра жи ва не. На се ља
овог пе ри о да до са да го то во
ни су би ла по зна та и ис тра жи -
ва на.

l Шта сте на шли на ло ка ли -
те ту на ком тре нут но ра ди те?

– На се ље ко је ис тра жу је мо
је јед но од нај ве ћих. У ње му
има три де се так обје ка та за ста -
но ва ње ко ји се ви де ја сно, као
и три од брам бе на ро ва. Ми смо
от ко па ли ре ла тив но ма ли про -
стор, око три де сет ква дра та. От -
кри ли смо је дан део ку ће, ко ја
је ве о ма осе тљи ва. Ма ло је уко -
па на, зи до ви су ра ђе ни од зе -
мље, а кров од пру ћа. То је му -
ко трп но ис ко па ва ти, али до би -
ли смо сјај не по дат ке. Сад зна -
мо ка ко ће мо при сту пи ти да -
љем ис тра жи ва њу. Ме ђу тим,
све се ус по ри ло и по ме ри ло
због си ту а ци је с ко ро на ви русом.

l Шта тре нут но мо же те да
ра ди те?

– Узе ли смо број не узо р ке
зе мље да би се ви де ло ко ја ја
раз ли ка и ко ји је хе миј ски и
фи зич ки са став обје ка та, испод,

из над. Ти узо р ци (ко сти, угље -
ни са но др во) иду на да то ва ње
C-14 ана ли зом, ко јом се од ре -
ђу је ап со лут на ста рост ор ган -
ских ма те ри ја ла. Ове ана ли зе
ће нам да ти хро но ло шке се -
квен це на осно ву ко јих ће мо
до би ти но ва са зна ња.

l От куд ин те ре со ва ње про -
фе со ра са Уни вер зи те та у Да -
бли ну за ово под не бље?

– Про фе сор је већ ра дио јед -
но ис ко па ва ње у са рад њи с Му -
зе јом у Ки кин ди, код Иђо ша.
То је је дан ста ри по зна ти лока -

ли тет. Он је ина че по кре нуо
про је кат „The Fall of 1200” ко -
ји ис тра жу је про ме не у ми гра -
ци ја ма и су ко бе у вре ме чу ве -
ног Тро јан ског ра та, ка да су
про то ур ба не кул ту ре цен трал -
ног Бал ка на, као и мно ге ве -
ли ке ци ви ли за ци је на гло про -
па ле у Еге ји и Ма лој Ази ји. О
овим тур бу лент ним вре ме нима

и ве ли ким ми гра ци ја ма и су -
ко би ма по сто је тра го ви чак и у
ста ром Егип ту, где је Рам зес
III за у ста вио на па де „на ро да
са мо ра” 1176. го ди не пре но -
ве ере. Он ис тра жу је ар хе о ло -
шке по дат ке ко ји су нам оста -
ли из тог пе ри о да ми гра ци је и
су ко бе све од Ау стри је и Ма -
ђар ске до Грч ке. Овај про стор
му је по себ но за ни мљив, јер
по сто је број не ана ло ги је и ве зе
цен трал ног Бал ка на и ју га Па -
но ни је с цен трал ном Евро пом,
Грч ком и Еге јом, а о том вре -
ме ну, на рав но, не ма мо би ло
ка квих пи са них по да та ка.

l Ко ли ко је са рад ња са овим
уни вер зи те том омо гу ћи ла да се
ис тра жи ва ња ин тен зи ви ра ју?

– За ба вље ње ар хе о ло ги јом
по тре бан је ве ли ки ен ту зи ја -
зам, до ста то га се та ко и ра ди,
али сту ден ти, рад ни ци, па сме -
штај за еки пу и хра на, мо ра ју
да бу ду пла ће ни. Нај бо ље од
све га је то што сав ма те ри јал
ко ји бу де про на ђен и сви ре -
зул та ти оста ју ов де у Пан че ву.
Све ко ле ге укљу че не у про је -
кат би ће ау то ри об ја вље них ра -
до ва, а они ће би ти пу бли ко ва -
ни ло кал но и на свет ском ни -
воу. То ће би ти до бро за по пу -
ла ри за ци ју стру ке, на шег му -
зе ја и гра да.

l Ко све уче ству је у ис тра -
жи ва њу?

– У ис тра жи ва њи ма уче ству -
ју док то ранд Кри сти на Пе не -
зић са Ин сти ту та „Би о сенс”,
му зеј ски са вет ник – ар хе о лог

мр Дра ган Јо ва но вић из Град -
ског му зе ја Вр шац, мр Не над
Јон чић из му зе ја у Сом бо ру,
Ка ро ли на Бру јер, док то ранд из
Ка на де, Ми хај ло Џам тов ски,
ди пло ми ра ни ар хе о лог из Пан -
че ва, као и број не ко ле ге из
дру гих ин сти ту ци ја ко је ће вр -
ши ти хе миј ске и фи зич ке ана -
ли зе на ла за.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МИ РО СЛАВ БИР ЦЛИН, АР ХЕ О ЛОГ И ДИ РЕК ТОР НА РОД НОГ МУ ЗЕ ЈА ПАН ЧЕ ВО

ШТА НАМ ГО ВО РЕ НО ВА 
АР ХЕ О ЛО ШКА НА ЛА ЗИ ШТА
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ТР ЧЕ МА РА ТО НЕ

ИМА НЕ ЧЕГ У ТОМ СПОР ТУ
Ко јед ном обу је па ти ке и кре не да тр -
чи, те шко да ће ика да пре ста ти, осим
ако га не спре чи не ка по вре да. Про -
ме не у те лу за вре ме тр ча ња бла го -
твор не су, а је ди но што вам тре ба је су
од го ва ра ју ћа обу ћа и ма ло вре ме на.
Мо жда је баш са да пра ви тре ну так да
поч не те…

Про мо ци ја здра вог жи во та

Жељ ко Зељ ко вић (43) за по слен је у
Ка зне но-по прав ном за во ду Пан че во,
а тр чи од 2014. го ди не, нај ви ше из
здрав стве них раз ло га.

– Тр чим ул тра ма ра то не и ма ра то -
не, па мо рам да одр жа вам фор му та -
ко што днев но тр чим око два де сет
ки ло ме та ра – при ча Жељ ко.

Он је свој пр ви ма ра тон ис тр чао
2015. го ди не у Но вом Са ду, а са да
укуп но има пре ко се дам де сет пет ма -
ра тон ских и ул тра ма ра тон ских тр ка.
По но сан је на сво је уче шће на два
европ ска и јед ном свет ском пр вен ству
у тр ча њу на два де сет че ти ри са та. Ка -
ко ка же, пла ни ра да у на ред ним го ди -
на ма ис тр чи Мон блан (Фран цу ска, 170
км), Спар та тлон (Грч ка, 246 км) и „Тр -
ку ди во ва” (Ал пи, Ита ли ја, 330 км,
24.000 м над мор ске ви си не), а да по -
сле то га оде у за слу же ну пен зи ју ка да
су ул тра ма ра то ни у пи та њу.

– Ми слим да ме је тр ча ње при ву -
кло јер се увек тру дим да по ме рим
не ке сво је гра ни це. Леп је осе ћај кад
про ђеш кроз циљ ну ка пи ју, а при то -
ме си оства рио ре зул тат ко јим си по -
бе дио се бе. Овим што ра дим во лео
бих да бу дем при мер де ци да се ба ве
тр ча њем и спор том. На дам се да ће
Пан че во као град има ти не ки град -
ски по лу ма ра тон и ма ра тон, јер то
спа ја љу де и про мо ви ше здрав жи вот
– ка же Жељ ко.

За хва љу ју ћи тр ча њу он је упо знао
мно го љу ди из дру гих гра до ва и др жа -
ва и об и шао мно го за ни мљи вих места. 

– Тр ча ње спа ја љу де и то је ве ли ко
бо гат ство – за кљу чу је он.

Хор мон сре ће

Алек сан дра Ма рин ков (33) ба ви се
тр ча њем од основ не шко ле, ка да је
на на го вор по ро ди це и бра та кре ну ла
да тре ни ра атле ти ку.

Она об ја шња ва да не тре ба ви ше од
два-три ме се ца да би не ко ушао у
фор му, али је ипак све ин ди ви ду ално.

– Свој пр ви ма ра тон сам ис тр ча ла
2016. го ди не у Љу бља ни. Да би се не -
ко ква ли тет но при пре мио и ис тр чао
ову ста зу без по сле ди ца и по вре да,
по треб но је да се при пре ма од че ти -
ри до шест ме се ци. Увек је бо ље ду же
тре ни ра ти и на ви ка ва ти но ге, а по -
себ но мо зак на дис тан цу од 42.145 м
– об ја шња ва Алек сан дра.

Нај ва жни је код тр ча ња је сте би ти
здрав и има ти до бре па ти ке. Алек -
сан дра ка же да је ва жан и циљ
због ког не ко тр чи.

– Во лим тај осе ћај сло бо де по -
кре та и ума. Тр ча ње осло ба ђа хор -
мон сре ће ен дор фин. Кад има те
уда ље ност ко ју мо ра те да пре тр -
чи те, не кад је пси хич ка пре пре ка
ве ћа од фи зич ке. Ни је ла ко ни тре -
ни ра ти по нај те жим вре мен ским
усло ви ма, по сне гу и ки ши или на
екс трем ној вру ћи ни – при ча она.

Алек сан дра тр чи три-че ти ри
пу та не дељ но на раз ли чи тим дис -
тан ца ма, у за ви сно сти од то га за
ка кву се тр ку спре ма и ка квог је
здра вља. Углав ном је то де сет до
пет на ест ки ло ме та ра, а по не кад
и три де сет, ка да пла ни ра од ла -
зак на ма ра тон.

– Мој нај ве ћи успех је број го -
ди на у атле ти ци и ме да ље по сле

ис тр ча них ма ра то на ко је то по твр ђу -
ју. Мо жда бих из дво ји ла тре ће ме сто
на Бе о град ском ма ра то ну 2017. го ди -
не – при ча она.

Као члан АК-а „Ди на мо” из Пан че -
ва и део ре пре зен та ци је Ср би је на -
сту па ла је не ко ли ко пу та на нај ве ћим
атлет ским так ми че њи ма. Тр ча ла је
ма ра то не у Ср би ји, Хр ват ској, Сло ве -
ни ји, Грч кој и Че шкој.

Без за у ста вља ња

Љи ља на Та сић (55) еко -
но ми ста је у пен зи ји и
тр ча њем се ба ви го ди -
на ма.

– Да ми је пре два де -
сет го ди на не ко ре као
да ћу тр ча ти ма ра то не,
не бих му ве ро ва ла, јер
ме је тр ча ње од свих ак -
тив но сти нај ма ње при -
вла чи ло. Ме ђу тим, мо -
ја сна жна по тре ба за фи -
зич ком ак тив но шћу и
чи ње ни ца да мо гу ти ме
да се ба вим би ло кад,
пот пу но не за ви сно од
дру гих, учи ни ла је да
за во лим тр ча ње – прича

Љи ља на.
Она је по че ла по ла ко, уз скром -

не уда ље но сти од јед ног до пет
ки ло ме та ра, па по ла ко до пр вог
по лу ма ра то на, ис тр ча ног у Бе о -
гра ду 2009. го ди не.

– Тр ча ла сам ду жи не од де се -
так ки ло ме та ра и по ко ји по лу ма -
ра тон, а он да кад сам схва ти ла да
по лу ма ра тон ви ше ни је иза зов за
ме не, по же ле ла сам да ис тр чим
и ма ра тон. Пр ви је био у Ара ду
2015. го ди не. То се де си ло са свим
слу чај но, на на го вор при ја те ља,
јер ми је би ла же ља да пр ви ма -
ра тон ис тр чим исте те го ди не у
Њу јор ку, али тај ма ра тон је био
тек тре ћи по ре ду – об ја шња ва
она.

До пао јој се иза зов и на ста ви ла
је да ље да тр чи ма ра то не, али и
ул тра ма ра то не.

– Тр ча ла сам тр ке на два де сет
че ти ри са та и ул тра ма ра то не раз -
ли чи тих ду жи на, од пе де сет до сто
три де сет пет ки ло ме та ра. Же ља ми је
да ис тр чим сто ма ра то на, ма да знам
и са да да ту не ћу ста ти – ка же она.

Сво јим ве ли ким успе хом сма тра
уче ство ва ње на ул тра ма ра то ну на Мон -
бла ну иа ко ни је ус пе ла да за вр ши
трку.

Ни ка да ни је ка сно

Мир ко Во ји но вић (54) про фе сор je
ма те ма ти ке у Гим на зи ји. По чео је да

тр чи пре не што ви ше од че ти ри го -
ди не и ка же да је то до каз да ни кад
ни је ка сно да се од лу чи те за не ку
про ме ну у жи во ту. До сад је истр -
чао сто три де сет по лу ма ра то на
и де се так ма ра то на.

– По че так мог тр ча ња ни је ве -
зан за ски да ње ки ла же, већ за то
да се ба вим не чим здра вим. По -
чео сам на на го вор су пру ге и
убр зо се „за ра зио” и при дру жио
„Ма ра тон ци ма Пан че во” – прича
Мир ко.

Он ка же да је за оне ко ји су ре -
кре а тив ци по треб но око три ме -
се ца да се спре ме да ис тр че, тј.
пре жи ве пр ви ма ра тон.

– Ја сам то успе шно из вео у
пе де се тој го ди ни, 2016. го ди не
у Ро тер да му, а да сам пре то га
имао са мо јед ну тр ку, и то по лу -
ма ра тон, што баш и ни је би ло
па мет но, али је би ло успе шно! –
ка же он.

Да би се не ко озбиљ но ба вио
тр ча њем, бит но је да бу де спре -
ман и фи зич ки и пси хич ки, а обу ћа
мо ра да је удоб на и раз га же на.

– Леп осе ћај је успе шно за вр ши ти
тр ку и евен ту ал но до би ти пе хар... Али

мо жда је још леп ше дру же ње с тр ка -
чи ма пре и по сле тр ке, што је че сто
пра ви раз лог до ла ска, а не по сти за ње
ре зул та та. Ка да је у пи та њу мо ти ва -
ци ја, ме ни је увек ва жно да обо рим
лич ни ре корд, а во лим да
пре тр чим и не ку екс трем -
ну ду жи ну. Циљ ми је да
ис тр чим ма ра тон за ма ње
од три и по са та, што за -
ма ло ни сам ус пео у Љу -
бља ни про шле го ди не. Сво -
јим нај ве ћим успе хом сма -
трам не јед ну тр ку, већ це -
лу 2018. го ди ну, ка да сам
ис тр чао се дам де сет три тр -
ке, од ко јих је би ло пе де -
сет шест по лу ма ра то на –
ка же Мир ко.

Ње го ви не дељ ни тре нин -
зи се са сто је од че ти ри до
пет тр ча ња на ра зним ду -
жи на ма, од пет ки ло ме та -
ра до два де сет јед ног ки -
ло ме тра, у за ви сно сти од
тем па и дру штва с ко јим тр чи.

– Углав ном не дељ но пре тр чим око
50 км, а ме сеч но око 200 км, док при
спре ма њу за ма ра тон то бу де и до 300
км ме сеч но – за кљу чу је он.

На пу ту до стот ке

Ма рин ко Кне же вић (65) пен зи о нер
је, а тр ча њем се ба ви од сред ње школе.

У по чет ку је тр чао кро се ве и на кра -
ћим ста за ма, а на ду же је кре нуо пре
шест го ди на.

– По чео сам да тр чим из љу ба ви
пре ма спор ту, а ка сни је да бих сма -
њио ки ла жу. Увек ми је би ло по треб -
но око ме сец да на да се вра тим у фор -
му, док је за ма ра тон то и по два ме -
се ца. Пр ви ма ра тон сам ис тр чао у фе -
бру а ру 2015. Бе о гра ду (ЗАК ма ра тон)
у ше зде сет пр вој го ди ни, а нај бо љи
ре зул тат ми је на Бе о град ском ма ра -
то ну 2015, од три са та и три де сет ми -
ну та – об ја шња ва Ма рин ко.

Сма тра да би сва ко мо гао да тр чи
ако му то здра вље до зво ља ва.

– Нај леп ше ми је дру же ње пред тр -
ку и ве ли ко за до вољ ство кад про ђем
кроз циљ. То ком тр ке се че сто пи там
шта ми је то тре ба ло, али кад за вр -
шим, већ раз ми шљам где ће се одр -
жа ти сле де ћа – ка же он.

Те жи да стал но по пра вља соп стве -
не ре зул та те, а сво ју же љу да ис тр чи

два де сет че ти ри са та оства рио је пре
три го ди не у Ати ни.

– За нај ве ћи успех сма трам од ли -
чан ре зул тат на Бе о град ском ма -
ратону (три и по са та), а циљ ко ји
сам по ста вио је ис тр ча них сто ма ра -
то на, чи ме ћу ући у „Клуб 100”. За -
сад имам се дам де сет три – ка же
мотивиса но.

Он не дељ но тр чи шест пу та, де сет
до два де сет ки ло ме та ра, у за ви сно -
сти од то га за ко ју се тр ку спре ма.

Фи зич ки и пси хич ки мак си мум

Ми лан Гве ро (45) за по слен је у „Пе -
тро хе ми ји” два де сет пет го ди на. Отац
је дво је де це, а тр ча њем се ба ви ре -
кре а тив но де се так го ди на.

– До са да ми је нај ве ћи успех био
што сам ис тр чао 104 км пла нин ске
тр ке на Ја хо ри ни. На рав но, циљ ми
је да пре ђем још ви ше – ка же Ми лан.

С об зи ром на то да тр чи за јед но
са су пру гом, тре нин ге при ла го ђа ва -
ју по слу, оба ве за ма око де це, њи хо -
вим тре нин зи ма, али углав ном на ђу
сат и по вре ме на за тр ча ње сва ки
дру ги дан.

– Да би сте тр ча ли ма ра тон или ул -
тра ма ра тон, тре ба да сте здра ви и у
до број фор ми то ком це ле го ди не,
тако да и ка да је то пло као сад, или
хлад но, мо ра те да тре ни ра те. Ма ра -

тон је те шка и ле па ди сци пли на јер
од вас тра жи мак си мум, ко ли ко фи -
зич ки, то ли ко и пси хич ки. На рав но
да тр ча ње ни је је ди ни вид тре ни ра -
ња, ту је во жња би ци кла и пла ни -
наре ње. На ме ра вам да се ба вим
трчањем до кле год бу дем мо гао –
закључу је он.

Мир ја на Ма рићМирко Војиновић

Жељко Зељковић

Милан Гверо

Љиљана Тасић

Маринко Кнежевић

Александра Маринков

Од да нас у
к њ и  ж а  р а  м а
ши ром Ср би је
мо же те ку пи ти
нај но ви ју књи -
гу на шег про -
сла вље ног пи -
сца Ду ша на
Ми кље. Три лер
под на зи вом
„По кров та ме”
ди на мич на је и
ин три гант на књи га у чи јем је сре -
ди шту при ча о тр го ви ни оруж јем,
за ку ли сни аспек ти та квих рад њи,
скри ве ни де та љи и по је ди но сти ко -
је не мо же мо ни да за ми сли мо.

Љу би те љи на пе тих три ле ра од
да нас мо гу обо га ти ти сво ју би бли -
о те ку књи гом ко ју не ће ис пу шта -
ти из ру ку. Ово де ло по ста вља ул -
ти ма тив но пи та ње: да ли чо век мо -
же оста ти ху ман у све ту ко ји је
уте ме љен на злу, све ту ко ји кре и -
ра ју са мо вољ ни по је дин ци во ђе ни
лич ним ин те ре си ма?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ју бо ју цве ћа ку пу је те дру ги ма и
за што. Књи ге из „Вул ка на” до би ће
ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Углав ном ку пим ша ре ни бу кет,
па та ко шан се да сам про ма шио
бо ју сво дим на ми ни мум – бар јед -
на ће би ти пра ва.” 064/2201...

„Је ди но цве ће ко је ку пу јем су
чо ко лад не ру жи це на вр ху тор те.
А ко ме их ку пу јем? Па се би, раз у -
ме се.” 065/3144...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ка ко одр жа ти по -
зи тив ну енер ги ју:

„Јести пуно чоколаде и читати
добре књиге!” 064/3673...

„Ме ни је то по шло за ру ком та -
ко што сам се раз ве ла.” 064/3159...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 19. ав гу ста, 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: „Где на ла зи те ра дост и сре -
ћу?”, 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.

Го ди не 1949. че -
ти ри ки не ске
ими грант ки ње
по ве за не гу бит -
ком и на дом у
бо љу бу дућ ност
фор ми ра ју у Сан
Фран ци ску Клуб
ра до сти и сре -
ће. Сва ке не де -
ље оне се са ста -
ју да се го сте ђа -
ко ни ја ма, игра ју ма ђанг и при ча ју
при че о то ме шта су све оста ви ле за
со бом у Ки ни. Њи хо ве ћер ке ро ђе -
не у Аме ри ци, ко је ни ка да ни су чу -
ле те при че, сма тра ју да им мај ке
не мо гу по мо ћи сво јим са ве ти ма
све док кроз соп стве не уну тра шње
кри зе не от кри ју ко ли ко то га за -
пра во ву ку из њи хо ве про шло сти.

Еј ми Тан вр ло про ниц љи во истра -
жу је ве зе из ме ђу мај ки и ћер ки,
кат кад бол не, кат кад не жне, но
увек ду бо ке. Еј ми Тан ве што увла -
чи чи та о це у жи во те сво јих ју на ка
пу не тај ни.

Клуб ра до сти 
и сре ће

По кров та ме

Два чи та о ца ко ји до 19. ав гу ста, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пита ње: „Шта за вас зна чи реч та -
ма?”, на гра ди ће мо по јед ном
књигом. 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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Пе тар Ја ња то вић (64) ро ђен је
и жи ви у Бе о гра ду. Но ви нар -
ску ка ри је ру је за по чео на Ра -
дио Бе о гра ду, а је дан пе ри од
је про вео и као му зич ки уред -
ник на РТВ Пан че ву.

Са ра ђи вао је с ли сто ви ма
„Здра во”, „Џу бокс”, „Ста рт”,
„По ли ти кин за бав ник”, НИН,
„Вре ме”, „Ду га”, „Ре пор тер”,
„Су пер Тин”, „XZ zabava”, „По -
ли ти ка”, „Die Tageszeitung” и
мно гим омла дин ским ча со пи -
си ма ши ром бив ше Ју го сла ви -
је. Био је до пи сник ча со пи са
„Бил борд”, са рад ник ра дио-ста -
ни ца Би-Би-Си и „Сло бод на
Евро па”. Од 2003. до 2005. био
је у жи ри ју еми си је „Идол”, a
од 2006. до 2012. го ди не је на
Ра ди ју Б92 с То ми сла вом Гру -
ји ћем при пре мао еми си ју „Ју -
бокс”. Од 2003. го ди не пред -
став ник је хр ват ске из да вач ке
ку ће „Да лас ре кордс” за Ср бију.

На пи сао је књи ге „Дру гом
стра ном – Ал ма нах но вог та -
ла са у СФРЈ” (ко а у то ри Да вид
Ал ба ха ри, Дра ган Кре мер,
1983), „Пе сме брат ства и де -
тињ ства” (Ан то ло ги ја рок по е -
зи је СФРЈ 1967–1991) и „Екс
ЈУ рок ен ци кло пе ди ју 1960–
2015” („Ге о по е ти ка”), ко ја је
до са да има ла че ти ри из да ња.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је кре ну ло
ин те ре со ва ње за но ви нар ство?

ПЕ ТАР ЈА ЊА ТО ВИЋ: Увек
сам во лео да пи шем и да чи -
там, али ни сам имао ам би ци је
да се ба вим књи жев но шћу. Иде -
ја о но ви нар ству је би ла не до -
сти жна, па сам чак упи сао Прав -
ни фа кул тет, што го во ри о то -
ме ко ли ко сам имао по ве ре ња
у се бе. Ме ђу тим, сплет окол но -
сти ме је од вео на ра дио. А вр -
ло бр зо сам по чео и да пи шем.

У вре ме ка да сам ја по чи -
њао, сре ди ном се дам де се тих,
би ло је жан ров ски нај ра зно вр -
сни јих но ви на. Има ли смо но -
ви не као што је био „Ста рт”,
ко ји је имао из у зет но ква ли -
тет не ин тер вјуе и тек сто ве, али
об на же не же не на на слов ној
стра ни. Иа ко из да на шње пер -
спек ти ве из гле да лу дач ки, би -
ло је су пер. То је би ла вер зи ја
ин те ли гент ног ју го сло вен ског
„Плеј бо ја”. Ка да ми је иза шао
пр ви текст у овим но ви на ма,
не де љу да на сам га но сио под
ми шком, као слу чај но.

l Ка ко сте за ра ди ли свој
први хо но рар?

– Свој пр ви хо но рар сам до -
био са осам на ест го ди на на ра -
ди ју, а пр ви текст ми је иза -
шао у омла дин ском ли сту
„Здра во” ко ји је по кре ну ла „По -
ли ти ка”. Та мо ме је од вео Ни -
ко ла Ка ра кла јић с Ра дио Бе о -
гра да и упо знао са уред ни цом
Ве ром Сми ља нић. Она је пре -
по зна ла да сам лик на те ре ну,
у до слу ху с мла ди ма. При хва -
ти ли су по је ди не ру бри ке ко је
сам пред ло жио, а у пр вом бро -
ју је иза шао мој текст и на на -
слов ној стра ни се на ла зи ла на -
ја ва и сли ка мог при ја те ља Ива -
на Па ви ће ви ћа ког сам ин тер -
вју и сао. Он је при чао о сво јим
ау то сто пер ским аван ту ра ма и
свом су сре ту са ше фом ита ли -
јан ске Ко му ни стич ке пар ти је
Ен ри ком Бер лин гве ром.

l Да ли је та да био пре стиж
ра ди ти као но ви нар?

– Ми смо има ли мно го хе -
ро ја но ви на ра, као што су Ми -
ра Ра дој чић, Ми лан Влај чић,
Тир на нић... Ка да су ти се ја -
вља ли ма то ри но ви на ри, као
да си до био чин, јер су те
препознaвали као део еки пе. И
по пу лар на ли те ра ту ра је би ла
дру га чи ја. Мо ма Ка пор је био
зве зда као „Би је ло дуг ме”. Он
је пу но пи сао за но ви не и ути -
цао на го ми лу љу ди сво јим сен -
ти мен тал ним, но стал гич ним
пи са њем. Но ви нар ство је има -
ло ту но ту, да мо жеш да пи -
шеш о раз ли чи тим ства ри ма
ко је ни су вест. Та кав је био и
„Ре пор тер”, срп ска си ро тињ ска
ва ри јан та „Ста р та”. Би ло је

добрих тек сто ва, али и го лих
же на, са мо на ло ши јој хар ти -
ји. Кад год сам оти шао и шта
год да сам им по ну дио, они су
би ли за ин те ре со ва ни. Да сам
имао сам иде ја и вре ме на, мо -
гао сам да об ја вљу јем два де сет
тек сто ва ме сеч но, али он да бих
се пре тво рио у те зга ро ша.

l Ка ко сте ушли у свет
музич ког но ви нар ства?

– Ни сам имао иде ју да по -
ста нем му зич ки но ви нар. Во -
лео сам му зи ку, а пи сао сам о
сва че му, о по зо ри шту, књи жев -
но сти, али сам се увек вр тео
око по пу лар не кул ту ре. Се ћам
се да сам јед ном за „Џу бокс”
пи сао при каз књи ге „Ка ли фор -
ниј ски блуз”, за тим о панк пред -
ста ви на „Би те фу”. Ме ђу тим,
Вла ди слав Ба јац ме је по звао
ка да је по чео да при пре ма еми -
си ју „Ри там ср ца” на „Сту ди ју
Б” да бу дем му зич ки уред ник.
И та ко је по че ло. Ја сам до вео
Дра га на Кре ме ра и за јед но смо
ра ди ли му зич ки део. Он да је
по чео но ви та лас и све се де -
ша ва ло око ро кен ро ла. Ма ло-
по ма ло, по че ли су да ме пред -
ста вља ју као рок кри ти ча ра.
Ду го сам ми слио да сам но ви -
нар оп ште прак се, али он да
сам схва тио да се ве ћи на ства -
ри ко је ра дим вр ти око му зи -
ке. Да ни је би ло но вог та ла са,
ми слим да не бих по стао му -
зич ки но ви нар, јер то је био

за во дљив по сао. Одеш на кон -
церт у За греб на је дан, а оста -
неш се дам да на. Је дан бенд те
стр па у ком би и од ве зе у Опа -
ти ју где су има ли сви р ку, дру -
ги те зо ве ова мо, тре ћи та мо…

l И пи са ли сте и ра ди ли на
ра ди ју све вре ме.

– При ја ло ми је ше та ње из -
ме ђу ра ди ја и но ви на. На те ле -
ви зи ју ме ни ко ни је звао, она је
увек би ла елит на. Ка да гле дам
из да на шње пе р спек ти ве, та да
је све би ло ла ко. Ни ка да ни сам
по звао и ре као: „Ја бих да ра -
дим”. Се де ли смо по ка фа на ма
и при ча ли. Он да не ко ка же: „Хај -
де ми то на пи ши”. Мо жда сам
и мо гао да упо тре бим кон так те
по не кад, али ни сам. Во лео сам
да бу дем фри лен сер и да у ју лу
одем у Евро пу сто пом и вра тим
се кра јем ав гу ста. Ја се бе го ди -
на ма ни сам до жи вља вао као ам -
би ци о зног, али су ме дру ги љу -
ди до жи вља ва ли та ко. Увек сам
во лео да пи шем и ужи вао сам у
то ме. Ваљ да, кад за не што гри -
зеш, то у ства ри и је сте ам би ци -
ја. Мој пр ви стал ни по сао био је
тек 1997. на РТВ Пан че ву.

l Ка ко сте оти шли на РТВ
Пан че во?

– Уред ни ца Офе ли ја Бац ко -
вић ме је зва ла и по ну ди ла да
ра дим. Мо гао сам да би рам да
ли ћу би ти хо но ра рац или ћу
би ти стал но за по слен. По што
сам као ма ли во лео књи гу „Дру -
жи на Пе ре Квр жи це”, осе ћао
сам се као да сам до шао у ста -
ру на пу ште ну ку ћу ко ју ће мо
за јед но да сре ди мо. Мно ги су
ми су ге ри са ли у сми слу шта
ми је то тре ба ло да одем у Пан -
че во, али са да мо гу да ка жем
да ми је то би ла јед на од

најмудри јих од лу ка у жи во ту,
а чак је ни сам до нео гла вом,
већ је то био ин стинкт.

l То су би ле тур бу лент не
годи не, бом бар до ва ње…

– Се ћам се, ка да је би ло бом -
бар до ва ње, де жу рао сам но ћу.
Де си ло се чак да сам ра дио
стен дап ис пред за па ље не фа -
бри ке. Ја као рок кри ти чар ко -
ји се зе за по кон цер ти ма те ве -
че ри сам био рат ни из ве штач.
Имао сам осе ћај по но са, јер су
Б92 уга си ли од мах, а он да су
сви у Бе о гра ду от кри ли да у не -
ком де лу ста на мо гу да чу ју Ра -
дио Пан че во. Ми смо ствар но
ра ди ли објек тив не ве сти. Љу ди
су по че ли да нас слу ша ју ма -
сов но. Ка да сам пре ко да на во -
зио би цикл, до ви ки ва ли су за
мном: „Ра дио Пан че во!” То је
ули ва ло хра брост. Ми смо, на
при мер, од ка да је по че ло бом -
бар до ва ње, па до кра ја, пу шта -
ли ин стру мен та ле. Ни сам же -
лео да ри зи ку јем да иду ве сти о
по ги би ји не ду жних љу ди, а да
ми пу шта мо не у ку сну му зи ку.
Пу шта ли смо рок, џез и кла си -
ку и из гу ра ли се дам де сет се -
дам да на. То је био фе но ме на -
лан осе ћај. Има ло је и та ра пе -
ут ску ди мен зи ју, да не ко га сми -
ри мо. Би ла је јед на ин те ре сант -
на си ту а ци ја ка да је сру шен „не -
ви дљи ви”. Био сам је ди ни
мушка рац у ре дак ци ји те но ћи.
Сти гла је вест да је ави он

срушен, али Офе ли ја је би ла
опре зна, пла ши ла се да вест ни -
је из ми шље на. Ме ђу тим, у јед -
ном тре нут ку је на те ле ви зи ји
ви де ла ка дар ка ко у Бе лу ку ћу
ула зи ге не рал црн у ли цу од бе -
са и са мо је по ди гла вест и да ла
но ви нар ки да про чи та, али сам
ја за мо лио да ја то ура дим. На
кра ју је ишла ре че ни ца: „У са -
ста ву аме рич ког ва зду хо плов -
ства је сто ше зде сет пет не ви -
дљи вих”, а ја сам до дао: „Пар -
дон, сто ше зде сет че ти ри”, и пу -
стио Точ ка ка ко сви ра блуз вер -
зи ју пе сме „Марш на Дри ну”.
Та ко ми је се ло. Био сам на ци -
о на ли ста јед не но ћи, на крат ко.

Ка сни је сам упо знао чо ве ка
ко ји је сру шио ави он. Упо зна -
ли смо се и дао ми је сво ју ви -
зит кар ту. Ре као је да је чуо шта
сам ура дио. Осе ћао сам се баш
до бро.

l Ка кав је осе ћај био до ћи
из пре сто ни це у Пан че во?

– Де ло ва ће као ка да му зи ча -
ри го во ре: „Ви сте на ша нај бо -
ља пу бли ка”. Али осе ћао сам,
ка да пре ђем та ми шки мост, ка -
ко се опу штам. За по сле ни на
ра ди ју – тон ци, са рад ни ци, би -
ли су углав ном му зи ча ри и чла -
но ви бен до ва, и ми сли ли су да
ћу до ћи да за во дим ред. Ме ђу -
тим, го во ри ли смо истим је зи -
ком. Ов де сам схва тио ка ко се
у ма њем гра ду бр же ре ша ва ју
ад ми ни стра тив ни про бле ми, а
та ко ђе ми је при ја ло дру же ње с
љу ди ма по ба шта ма ка фа на.
Мно ги су ми сли ли да сам ро -
ђен и да жи вим у Пан че ву. Је -
ди но ми је би ло те шко да пу ту -
јем. Али, ето, и ту су се де ша ва -
ле ин те ре сант не ства ри. Би ло
је те шко вре ме и гле дао сам да

уште дим на пре во зу, па сам
оста вљао ау то код мо ста, а за -
тим сто пи рао до Пан че ва. Јед -
ног по не дељ ка сам жу рио на
ре дак циј ски са ста нак, али ни -
сам имао сре ће да устoпирам
ау то. Као ста ри ји сто пер, ста јао
сам на кра ју ре да, али су нон-
стоп до ла зи ли но ви клин ци и
од ла зи ли, и то је тра ја ло. У јед -
ном тре нут ку су ста ја ле два пу -
та по две де вој ке и при ла зио је
на пу цан „мер це дес” с па ри ским
та бли ца ма. По ми слио сам да
ће га стар бај тер да по ку пи клин -
ке, та ман оста јем сам, па ћу не -
што за у ста ви ти. Ме ђу тим, „мер -
це дес” је стао по ред ме не, отва -
ра се про зор и во зач ка же: „Хај -
де, Пе ро, да те во зим на по сао”.
То је био Го ран Бре го вић.

l Ко је сте све еми си је ра ди -
ли на РТВ Пан че ву?

– Имао сам еми си ју „Дру -
гом стра ном”. Ка да сам по чео
да ра дим ов де, био сам у нај -
ин тен зив ни јем про це су пи са -
ња књи ге. Имао сам енорм ну
ко ли чи ну му зи ке с про сто ра
екс-Ју го сла ви је о ко јој се ов де
ни шта ни је зна ло. Фо ку си рао
сам се на те ак ту ел но сти. Ра -
ди ли смо укљу че ња, а од ла зио
сам и на кон цер те у Са ра је во и
дру ге гра до ве. Има ли смо и
еми си ју „Уво зни ин тер вју”, ра -
ди ли смо пре во де и син хро ни -
зо ва ли ин тер вјуе са стра ним
му зи ча ри ма ко је су сла ле дис -
ко граф ске ку ће. Та ко ђе сам по -
не дељ ком за те ле ви зи ју ра дио
еми си ју „Све тло сти ве ле гра да”,
ко ја је тра ја ла пе де сет пет ми -
ну та. Би ло је те шко на ћи че ти -
ри са го вор ни ка ме сеч но, а да
за то по сто ји раз лог. Не ки су
би ли ак ту ел ни, али ни су би ли
прич љи ви, па је би ло те шко
ис пу ни ти вре ме.

l Ко ли ко је за до вољ ство би -
ло пи са ти „Екс ЈУ рок ен ци -
кло пе ди ју”, ко ја је има ла до
са да че ти ри из да ња?

– По чео сам 1993. го ди не,
ка да ве за с Хр ват ском и Бо -
сном ни је по сто ја ла, као ни ин -
тер нет. Ко пао сам по ста рим
но ви на ма, гле дао сво је тек сто -
ве, при чао с љу ди ма. Ше зде се -
те ми ни су би ле по зна те, јер
сам био кли нац, али сам на ла -
зио фа на ти ке и се део да ни ма с
њи ма. Пра во је за до вољ ство ка -
да на пи шеш де таљ но не чи ју
би о гра фи ју и пу стиш да од ле -
жи де сет-пет на ест да на. Че сто
сам имао осе ћај да сам као фи -
ла те ли сти, ко ји ма увек фа ли
од ре ђе на мар ка, а он да ка да
про на ђу оно што им не до ста је,
не ма ве ће сре ће. Без ве зе ми је
би ло са мо ка да сам пи сао о
бен до ви ма ко је не во лим, али
сам се тру дио да се то не ви ди.

l На шта сте нај ви ше по -
носни?

– Нај ва жни ја ствар у жи во ту
ко ју сам ура дио је упра во „Екс
ЈУ рок ен ци кло пе ди ја”. По њој
сам нај ви ше пре по зна тљив. По -
но сан сам на то да сам де ве де -
сет по сто вре ме на ра дио оно
што во лим. Тек мно го ка сни је
сам чуо за ре че ни цу: „Ако ра -
диш оно што во лиш, зна чи да
ни си ра дио ни је дан дан у жи -
во ту”. Ни сам ни ка да вре ђао љу -
де. Чак су ми за ме ра ли да стал -
но пи шем по зи тив но. Про сто
ни сам же лео да се ба вим ло -
шом му зи ком и ло шом књи -
гом, осим ако не по ста не мно -
го по пу лар на. Он да сам ра чу -
нао да је ште то чи на. Во лим да
ука зу јем љу ди ма на ле пе и ква -
ли тет не ства ри. Та ко ђе ти го ди
за су је ту, ка да се по ја виш не -
где да ти се љу ди на сме ше. Се -
ћам се, ка да сам ра дио ра диј -
ске еми си је, да сам јед ном ста -
јао у ме са ри и из го во рио: „Три -
ста гра ма мле ве ног”, а же на у
ре ду се тр гла и из го во ри ла: „’Ју -
бокс’, Б92 не де љом. Је л’ да?”
Не мо же да ти не бу де дра го.

Све ове го ди не сам про вео с
фи ним љу ди ма и имао сам ту
вр сту лук су за да с ло шим не -
мам ни ка квог кон так та.

Мир ја на Ма рић

Ко чи на ули ца се про те же од
Змај Јо ве Јо ва но ви ћа до Бра -
ће Јо ва но вић и при па да те ри -
то ри ји Ме сне за јед ни це Ко -
теж. Од 1891. до 1918. би ла
је, у скла ду с рав но прав но шћу
три ју је зи ка, Franz Gasse, Fe-
rencz utcza, Фра њи на (по ца -
ру Фра њи Јо си фу), а на ред не
три го ди не у Кра ље ви ни СХС
са мо Фра њи на. Тек 1921. на -
зва на је по Ко чи Ан ђел ко ви -
ћу. Не мач ки оку па тор јој је
1941. дао име вој ско во ђе из
17. ве ка Ва лен штај на, а од
1944. до да нас је опет Ко чи -
на... А ево ко је он био.

У же љи да за шти ти сво је
ин те ре се на Бал ка ну, Ау стри -
ја је у 18. ве ку раз ви ла жи ву
про па ганд ну и шпи јун ску де -
лат ност у Ср би ји. У зи му 1787.
го ди не од Ср ба ко ји су пред
Тур ци ма бе жа ли пре ко Са -
ве и Ду на ва Ау стри -
јан ци су фор ми ра -
ли по себ не до бро -
во љач ке че те,
фрај ко ре, и за
њих ор га ни зо -
ва ли вој нич ку
обу ку.

Глав ни за -
по вед ник срп -
ског фрај ко ра
био је ак тив ни
ау стриј ски ма -
јор Ми ха и ло Ми -
ха ље вић, а је дан од
углед ни јих ко ман да -
на та био је Ра дич Пе тро -
вић, тр го вац и аван ту ри ста. У
ње го вој че ти би ли су, из ме ђу
оста лих, мла ди Ка ра ђор ђе Пе -
тро вић и Ко ча Ан ђел ко вић,
из Па њев ца код Ја го ди не.

Пре ау стриј ско-тур ског ра -
та 1788. био је је дан од нај у -
глед ни јих тр го ва ца сто ком и
тај га је по сао по ве зи вао са
срп ским тр гов ци ма у Ау стри -
ји. Ко ча је с бра том Пе тром у
ју лу 1787, због тур ског те ро -
ра, с по ро ди цом пре бе гао у
Ко вин у Ба на ту, где је до био
пра зну ку ћу и зе мљу.

Кад је у ја ну а ру 1788. Ау -
стри ја ушла у рат с Тур ском,
Ко ча се ис та као хра бро шћу и
од луч но шћу. Ко ман ду ју ћи јед -
ном че том, вра тио се у Ср би -
ју и за у зео По жа ре вац. По сле
тог успе ха оте рао је Тур ке и
из Ха сан-па ши не, да нас Сме -
де рев ске Па лан ке, Ба то чи не
и Ба гр да на. То му је до не ло
углед и сла ву, па су му при -
ла зи ли но ви бор ци и убр зо је

ње го ва че та по ста ла не ко ли -
ко пу та број ни ја. Јед но вре ме
је имао чак пет сто ти на бо ра -
ца. Област ко ју је осло бо дио
на зва на је Ко чи на кра ји на, а
он је на ста вио по ход и чак
за у зео Кра гу је вац. По сле то -
га је имао уз се бе 3.000 бо ра -
ца.

Али Тур ци ма је снаб де ва -
ње Бе о гра да би ло ве о ма ва -
жна ствар и они су пред у зе ли
ја ку офан зи ву да де бло ки ра -
ју пут мо рав ском до ли ном.
Не до вољ но по ма ган од ау -
стриј ске вој ске, мо рао је уз -
мак ну ти пред над моћ ни јом
тур ском сна гом. Срп ске че те,
оста вље не без ика кве по др -
шке Ау стри ја на ца, за чи ји су
ра чун ина че ра то ва ле, ни су
мо гле да за др же на лет Ту ра -
ка, ко је је пред во дио во ђа бе -

о град ских ја ни ча ра, су ро -
ви Де ли Ах мет.

Сре ди ном апри -
ла 1788. ус пео је

Де ли Ах мет да
раз би је Ко чу и
да га на те ра на
по вла че ње све
до По жа рев ца.

Ода тле се
пре ко Ду на ва
вра тио у Ко -

вин. Ту је у ње -
го вој че ти до -

шло до раз до ра:
бор ци су му за ме -

ра ли са мо во љу и то
да је грам зив, да плен не

де ли рав но прав но. Из Ко ви -
на се у крај око Ја го ди не вра -
тио с ма њим бро јем бо ра ца,
али су Тур ци са да би ли ја чи
и он ни је мо гао да по но ви ра -
ни је вој нич ке успе хе.

Тур ска офан зи ва је на ста -
вље на и у Ба на ту, а у њој је
1791. го ди не на стра дао и Ко -
ча Ан ђел ко вић. Он је бра нио
ру дар ско ме сто Бр за ску, па
је, пи ше Вла ди мир Ћо ро вић,
„из да јом и ку ка вич лу ком не -
ких вла шких од ре да био оп -
ко љен и за ро бљен”. Ко чу и
ње го ве са бор це Тур ци су на -
би ли на ко лац у Те ки ји, на
срп ској стра ни Ду на ва.

Ње го во род но ме сто Па ње -
вац код Ја го ди не три де се тих
го ди на два де се тог ве ка про -
ме ни ло је на зив у Ко чи но Се -
ло, а пе сма „Ка пе тан Ко ча пу -
ту је, пу ту је, / Ка пе тан Ко ча
пу ту је / Он иде у тур ско, из ба -
вља све срп ско / Ка пе тан Ко -
ча пу ту је...” пе ва се и да нас.
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Ми лан Бок шан Сте ва
У по не де љак, 10. ав гу ста, за у век
нас је на пу стио Ми лан Бок шан.

По ред то га што је од нај ра ни јег
де тињ ства дао пе чат сво јој 61. ге -
не ра ци ји, оста вио је ду бок траг у
жи во ту Пан че ва. Сло бод но се мо -
же ре ћи да је обе ле жио јед ну епо -
ху, тач ни је бур не де це ни је на ше
ва ро ши.

Ми лан Бок шан је за вр шио Прав -
ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о -
гра ду, а ње го ва ка ри је ра је би ла та -
ква да је умео че сто у ша ли да ка же ка ко је од ма лих но гу
по стао ди рек тор и да му је то је ди но рад но ме сто. У свим
ко лек ти ви ма где је ра дио оста вио је не из бри сив траг, био
је пре све га ко ле га, при ја тељ, па тек он да ди рек тор.

Од 1990. до 1996. го ди не био је за ме ник ди рек то ра Сту -
дент ске за дру ге Пан че во, за тим од 1996. до 2004. ди рек тор
ЗП „ЗАП 96” Пан че во, а исто вре ме но (од 1994. до 2004)
био је и глав ни ре ви зор за дру жног по сло ва ња, као и пред -
сед ник УО омла дин ских и сту дент ских за дру га Ср бије.

По моћ ник ди рек то ра Ре пу блич ке ди рек ци је за пу те ве
био је до 2004. го ди не, а по сле од 2004. до 2010. ди рек тор
ЈКП-а „Хи ги је на” Пан че во. Од 2013. био је из вр шни ди -
рек тор у „Хи ги је ни” и пред сед ник НО ЈКП-а „Зе ле ни ло”.
Но ни је то је ди но по че му ће овај град Ми ла на Бок ша на
но си ти у се ћа њу. Био је то вр ло да ро вит чо век. Та лен то -
ван за мно ге ства ри. Прав ник по за ни ма њу, дра го цен и
ра зно вр стан у жи во ту и би ти са њу. Ре дак чо век, рет ка до -
бр о та у Сте ви, чи ји је жи вот до по след њих да на био по -
све ћен кре и ра њу бо ље дру штве не за јед ни це.

По ро ди ца је у ње му има ла осло нац, ко ле ге искре ног
при ја те ља, дру га ри бра та за цео жи вот, а за по сле ни не
ди рек то ра, већ пре све га чо ве ка ко ји је умео да са гле да
све њи хо ве људ ске сла бо сти и жи вот не му ке... Јед ном
реч ју – ве ли ки дру гар и ве ли ки при ја тељ, чо век ко ји је
имао сво је прин ци пе вред не по што ва ња.

IN ME MO RI AM

НАШ ГОСТ: ПЕ ТАР ЈА ЊА ТО ВИЋ, ПУ БЛИ ЦИ СТА, НО ВИ НАР И МУ ЗИЧ КИ КРИ ТИ ЧАР

БЕЖАО САМ ОД ЛО ШЕ МУ ЗИКЕ
УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Ко је био ка пе тан Ко ча

Петар Јањатовић
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Ве ли ки број на ших су гра ђа на
оти снуо се у бе ли свет у по тра -
зи за из да шни јим из во ром ег -
зи стен ци је, а „Пан че вац” им у
овој ру бри ци  пру жа при ли ку
да опи шу ме ста на ко ји ма су
про ве ли не за бо рав не да не и
ука жу на осо бе но сти тих под -
не бља и љу ди.

У ак ту ел ном бро ју су гра ђа -
нин Де јан Ћу ћа, не ка да шњи
рад ник Ра фи не ри је наф те Пан -
че во, а са да упо сле ник ве ли -
ких свет ских пе тро леј ских ком -
па ни ја, пред ста ви ће из свог
угла не ке од нај жи во пи сни јих
др жа ва на све ту, по пут Су ри -
на ма, Ви јет на ма, Ма ле зи је, Ин -
ди је, Ки не...

Ка да се наш че тр де сет сед мо -
го ди шњи су гра ђа нин Де јан Ћу -
ћа за по слио у Ра фи не ри ји наф -
те Пан че во, 1995. го ди не, ни је
мо гао да на слу ти ни де лић оног
што га че ка у про фе си о нал ном
сми слу, ни ти да у нај лу ђим
сно ви ма за ми сли на ко је ће га
све бај ко ви те стра не све та по -
сао од ве сти...

– У по чет ку сам ра дио као
пор тир, чак и он да ка да су 1999.
го ди не та мо па да ле бом бе, ка -
да је Ра фи не ри ја би ла то ли ко
раз ва ље на да сам био го то во
убе ђен да јој не ма спа са, а био
сам и при лич но за бри нут за ег -
зи стен ци ју. Но ка ко је све то
ре ла тив но бр зо по но во про -
функ ци о ни са ло, 2005. го ди не
пре ба цио сам се на по стро је ње
FCC, на ко јем сам ус пео до бро
да из бру сим за нат ком пре со -
ри сте, што ми је би ла ре фе -
рен ца за да ље на пре до ва ње ка -
да су Ру си пре у зе ли НИС и ре -
ши ли да пра ве но ва по стро је -
ња. Та ко сам се 2011. го ди не
ја вио на ин тер ни кон курс, успе -
шно про шао обу ку и об рео се
на но вом рад ном ме сту – по -
чи ње Де јан при чу.

Од „тр но ви те” Ју жне
Амери ке...

А он да му се, на осно ву сте че -
ног зна ња и на кон кра ћег „ко -
ке ти ра ња” са стра ним по сло -
дав ци ма пре ко ин тер не та, 2015.
го ди не осмех ну ла сре ћа – сти -
гао му је по зив ни ма ње ни ви -
ше не го за Су ри нам. Али, као
и сва ки пут до зве зда, и овај је
кре нуо „пре ко тр ња”, мо же се
ре ћи – из ама зон ске мо чва ре...

– У тој ма лој и нео бич ној зе -
мљи, опа са ној џун гла ма Ју жне
Аме ри ке, гра ђе на је не ка ма ла
ра фи не ри ја, чи јем је ме наџ -
мен ту био по тре бан не ко са ис -
ку ством у стар то ва њу по стро -
је ња за хи дро кре ко ва ње. Та ко
су, пре ко не ке хо ланд ске ком -
па ни је, до шли до ме не. Би ло
је мно го при ти са ка у по чет ку,
јер су у фир ми вла да ли ра зно -
ра зни од но си за сно ва ни пре

све га на из вла че њу нов ца. При -
том је, по ред дру гих про бле -
ма, и опре ма би ла ло ша, али
ра фи не ри ја је не ка ко стар то -
ва ла, што се на кра ју ис пла ти -
ло и њи ма и ме ни. Баш у вре -
ме ис те ка мог уго во ра до шао
сам у су коб са из ве сним управ -
ни ком, ко јег сам, ми слим
оправ да но, на звао ра си стом. То
је ујед но би ла и кап ко ја је пре -
ли ла ча шу, јер сам је два че као

да одем од тог ја ва шлу ка. Ипак,
за хва љу ју ћи мом „пи о нир ском
по ду хва ту”, та мо је оти шло два -
де се так Пан че ва ца и за ра ди ло
ве ли ке па ре – го во ри овај
суграђа нин.

Пре ма ње го вим ре чи ма, Су -
ри нам је чуд на зе мља, па иа ко
је ве ли чи не Ср би је, та мо жи ви
све га пет сто хи ља да љу ди,
углав ном у по ја су око глав ног
гра да Па ра ма ри ба, док на се -
дам де сет од сто те ри то ри је у

уну тра шњо сти људ ска но га мал -
те не ни је кро чи ла.

– С дру ге стра не, има ју три -
ста ки ло ме та ра оба ле, али ни -
јед ну пла жу, јер је због бли зи не
дел те Ама зо на сву где муљ. Сто -
га сви жи ве на ре ци Су ри нам,
без об зи ра на то што је то ре ка
ко ја има нај ви ше пи ра на на све -
ту, а по ред тих кр во лоч них ри -
ба, ве ли ка опа сност пре ти и од
кај ма на, ана кон ди и ја гу а ра.

Ина че, ова др жа ва би ла је хо -
ланд ска ко ло ни ја до 1976. го -
ди не, па сва ко ко се до тог мо -
мен та та мо ро дио, има пра во
на хо ланд ско др жа вљан ство, по -
пут не ка да шњих фуд бал ских
зве зда: Гу ли та, Рај кар да, Да вид -
са... У њој жи ви пет на ци ја и
мал те не сви го во ре је зи ком та -
ки-та ки, ко ји је ме ша ви на хо -
ланд ског, не мач ког и ен гле ског,
а по ред не што ма ло бе ла ца и
Ин ди ја на ца, ту су и број ни Ин -
ду си и Ки не зи, као и по том ци
ро бо ва, због чи је тр го ви не је Су -
ри нам био стра те шка тач ка као
нај кра ћи пут од Афри ке до Аме -
ри ке. Из тог раз ло га су не ка да
дав но Хо лан ђа ни са Ен гле зи ма
трам пи ли да на шњи Њу јорк за
ову ју жно а ме рич ку др жа ви цу.
Са да не ма ви ше зва нич не тр го -
ви не љу ди ма, али су про сти ту -
ци ја и дро га и те ка ко ле гал не,
што до во ди број не љу би те ље та -
квог про во да, па и жи те ље Фран -
цу ске Гва ја не, где се на ла зе
европ ски све мир ски про грам,
као и нај ве ћа гру па Ле ги је стра -
на ца. Нај жа ло сни је што сам тамо
ви део је сте то што се ма ло лет не
Ве не цу е лан ке, због ка та стро -
фал ног ста ња у сво јој др жа ви, у
Па ра ма ри бу про да ју за та њир
су пе или хлеб – на во ди Де јан.

... до срећ не Ази је

Ћу ћа је по том па у зи рао го ди -
ну и по да на, па око три ме се -
ца по но во ра дио у пан че вач кој
Ра фи не ри ји, да би му јед ног
ле пог да на сти гла „злат на ко -
чи ја”, то јест по зив од фран цу -
ског „Ак сен са”.

– Реч је о је ди ној европ ској
ком па ни ји ко ја про да је тех но -

ло ги ју за пре ра ду наф те, а у
том мо мен ту су им би ли нео п -
ход ни љу ди ко ји мо гу да им -
пле мен ти ра ју тех но ло ги ју од
по ста вља ња опре ме до стар то -
ва ња. И та ко сам осам ме се ци
про вео у Ви јет на му ка ко бих
уче ство вао у из град њи пот пу -
но но ве ра фи не ри је. Иа ко сам
се та да пр ви пут су срео и са
со фи сти ци ра ном ја пан ском
тех но ло ги јом, у про фе си о нал -
ном сми слу сам ужи вао у сва -
ком да ну, јер смо сва по стро је -
ња стар то ва ли бес пре кор но.
Дру ги до би так био је сам Ви -
јет нам, без об зи ра на то што је
си ро ма шан и јед но пар тиј ски
устро јен и што се та мо про да ју
са мо до ма ћи про из во ди. С дру -
ге стра не, они су на ви дљи вом
раз вој ном пу ту, и то по ки не -
ском мо де лу, али глав ни бе не -
фит су им не за ми сли во срећ -
ни љу ди, за раз ли ку од оних у
нај мно го људ ни јој зе мљи. То -
ли ко су до бри да би ти да ли
све што им за тра жиш, а при -
том су и ве о ма ле пи, па би осам
од де сет же на мо гло да кон ку -
ри ше за мис. По се тио сам и
Ха ној, искон ски азиј ски град,
чи је су нај ве ће бо гат ство та ко -
ђе упра во љу ди. Они до слов це
жи ве на ули ца ма, па се на тро -
то а ри ма на сва ком ко ра ку спре -
ма кло па и ши ри хи ља ду ми о -
ми ри са. Иа ко се тру де и да про -
да ју све и сва шта, то ра де на
не ки бес крај но шар ман тан на -
чин – оду ше вљен је Де јан.

Он је по том из ве сно вре ме
у Ки ни уче ство вао у из град њи
јед не од нај ве ћих ра фи не ри ја
на све ту, ко ја и ни је би ла
предви ђе на за про из вод њу го -
ри ва, већ си ро ви не за пра вље -
ње пла сти ке.

– Ис ку ство ми је у про фе си -
о нал ном сми слу би ло крај ње
не сва ки да шње, јер је не што
што тре ба да се гра ди пет го -
ди на, вла сник, ки не ски ми ли -
јар дер, ко јег сам чак и упо -
знао, ис фор си рао за две. По -
сле ди ца то га би ла је је зи ва:
пре ко сто мр твих рад ни ка. С
дру ге стра не, имао сам при -
ли ке да ви дим чу ве ни Ки не -
ски зид или да се во зим њи хо -
вим во зо ви ма, ко ји до сти жу
бр зи ну и до 400 ки ло ме та ра
на сат. Фа сци ни рао ме је и За -
бра ње ни град у Пе кин гу, ина -
че пре пу ном мо дер них им пре -
сив них гра ђе ви на. Што се са -
мих Ки не за ти че, ве о ма су ми
чуд ни и не ка ко од бој ни. Пам -
тим и јед ну би зар ну по слов ну
ве че ру, ка да су спе ци јал но за
ме не при пре ми ли пса! На рав -

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Цаца
Неко нехуман је недавно оставио
три мачета на Содари, али су сре-
ћом два „дечака” већ пронашла дом,
док је само једна „девојчица” остала
да чека удомитеље.

Маца Цаца je стара око три месе-
ца, а сада је окупана и очишћена од
паразита.

На улици јој због паса није безбед-
но, па би било пожељно да се и она
скући што пре, а свако ко је заинте-
ресован за њу може да се јави на
телефон 065/529-38-08.

Миличица
Ово мало чудо од штенета спасено је од
сигурне смрти, након што га је мајка од-
бацила и цело легло се окомило на њега.

У последњем тренутку куца је одво-
јена од напасника и сада живи сама у
транспортном кавезу, који, иако је ве-
лики, не пружа топлину дома, нити ле-
гла с којим је одрасла.

Миличица је стара око два месеца,
али је мајушна и тежи свега 300–400 грама, а једе све као ве-
лика. Очишћена је од паразита, окупана и сређена за удо-
мљавање, а контакт-телефон је ý061/175-96-92.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

но, мо ја кул ту ра ни је до зво ли -
ла ни да то по гле дам, а ка мо -
ли да оку сим – при се ћа се овај
свет ски пут ник.

Де јан је два ме се ца про вео и
у ин диј ском Че не ју, ко ји, иа ко
у зе мљи нај бли жи за пад њач -
кој кул ту ри, по се ду је на за ми -
сли ви спој ре ли ги ја, ар хи тек -
ту ра или бо гат ства и си ро ма -
штва, то јест љу ди ко ји во зе
ролс-рој се ве и оних ко ји пи ју
во ду из ба ре.

– Све ми се та мо и сви ђа ло и
ни је ми се сви ђа ло. Ре ци мо, од
хо те ла до по сла би ло је 20 ки -
ло ме та ра, али сам пу то вао бес -
ко нач но ду го, јер је оп шти ха -
ос, а прем да око ло све де лу је
то тал но пр ља во, љу ди су бес -
пре кор но чи сти. Има та квих
кон тра ста да мо жеш да на и -
ђеш на љу де ко ји игра ју не ку
тра ди ци о нал ну игру с коц ка -
ма, а на три ко ра ка да ље на
не ке же не ко је опла ку ју мр твог
чо ве ка у сан ду ку, док не ко ли -
ко ме та ра ода тле це ла по ро ди -
ца спа ва на го лом плоч ни ку –
ис ти че овај Пан че вац.

По след ња ста ни ца на ко јој
се за у ста вио би ла је Ма ле зи ја,
ко ја му је ујед но и нај ве ће по -
зи тив но из не на ђе ње.

– Још при до ла ску са син га -
пур ског ае ро дро ма ни сам мо -
гао да ве ру јем ко ли ко је тај град
им по зан тан, али тек Ма ле зи ја
је за ме не би ла шок  – пра ва
Швај цар ска у Ази ји. Про вео сам
та мо ме сец да на и уве рио се да
је уре ђе на бес пре кор но. На све
стра не су не пре глед не план та -
же ко ко са, а не бих пре те рао
ако бих ре као да је сва ка трав -
ка по ко ше на у ми ли ме тар. По -
се тио сам и глав ни град Ку а ла
Лум пур, ка да ни сам про пу стио
при ли ку да не ка ко ску пим хра -

брост и поп нем се на чу ве не ку -
ле „Пе тро нас”, ко је са сво ја 452
ме тра ви си не спа да ју у не ко ли -
ко нај ви ших на све ту, а кра јем
про шлог ве ка би ле су и во де ће
у том по гле ду, док су и да нас
нај ви ше ку ле бли зна ки ње – за -
вр ша ва Де јан до са да шња по -
гла вља сво је по слов не епо пе је.

НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: ДЕ ЈАН ЋУ ЋА У СУ РИ НА МУ, ВИ ЈЕТ НА МУ, МА ЛЕ ЗИ ЈИ, КИ НИ, ИН ДИ ЈИ...

ТРА ГОМ НАФ ТЕ ДО ЕГ ЗО ТИЧ НИХ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈА

С „ПАН ЧЕВ ЦЕМ” И РА ЖА МА НА 
КА РИП СКОМ ОСТР ВУ КУ РА САО

Док је ра дио у Су ри на му, Де -
јан ни је одо лео ис ку ше њу да
с по ро ди цом свра ти на преле -
по ка рип ско остр во Ку ра сао.

– Та да сам схва тио да је на
Ка ри би ма глав ни ту ри стич -
ки ак це нат на хе до ни зму, пре
све га на про сти ту ци ји. То се
на ма, на рав но, ни је до па ло,
па смо из нај ми ли ау то мо бил
и оби ла зи ли остр во. И наишли

на, по мом ми шље њу,
најлепшe ме сто на све ту на
ко је сам ика да за ко ра чио –
пла жу Cas abao. По ми слио
сам у тре нут ку: хо ћу да умрем
ов де или бес ко нач но да жи -
вим! Та кве бо је ниг де ни сам
ви део, а кад уско чиш у мо ре,
че ка те ве ли чан стве на и
добро ћуд на ра жа ман та... –
ис ти че Де јан.

Свет под ногама: Дејан Ћућа на кули „Петронас” у Куала Лумпуру

Успешни суграђанин освојио и Кинески зид

А ЗА НА ГРА ДУ – ФИ НА ЛЕ „РО ЛАН ГА РО СА”!

Ве ли ку им пре си ју на Де ја на

је оста вио и од нос ком па ни -

ја пре ма за по сле ни ма.

– Мно го је до брих при ме -

ра ка да је реч о бри зи о чо -

ве ку, а из дво јио бих онај ка -

да ме је фир ма „Спи”, ко ја

ме фор мал но из најм љу је

„Ак сен су”, про шле го ди не

ча сти ла од ла ском на фи на -

ле „Ро лан Га ро са”. Ути сак је

био фан та сти чан, а је ди но

сам се ве о ма раз о ча рао

због то га што се Но ле ни је

до мо гао за вр шни це – на во -

ди овај Пан че вац.
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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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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

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

ПРОДАЈЕМ ПОВОЉНО
шкоду yeti,
2011. годиште.
063/308-378 (5

/2
9

4
5

3
7

)

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

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

(2
/2

9
4

4
0

4
)

ПРОДАЈЕМ брако приколицу,
мењам за скутер. 065/853-93-
29. (294370)

ПРОДАЈЕМ рено меган 1.5
ДЦИ, троје врата, крај 2006.
годиште, сад регистрован,
2.400 евра. 063/367-228.
(294453)

ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ, 2001.
годиште, петора врата, 990
евра. 063/256-191. (294442)

ФИЈАТ брава 2000. годиште,
1.6 бензин, регистрован, 850
евра. 063/256-191. (294442)

ПРОДАЈЕМ шкоду румстер,
2007. на метан, цена 2.400
евра. 063/631-13-38. (294408)

ПРОДАЈЕМ пежо 306, 2000.
годиште. 063/880-64-42. 8294384)

ПРОДАЈЕМ рено клио 2002.
годиште, регистрован до ок-
тобра, бензинац, одличан.
065/228-94-55. (294387)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007, пе-
тора врата, фул, шест брзина.
064/130-36-02. (294510)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пето-
ра врата, атестиран плин.
064/130-36-02. (294510)

ШКОДА октавија Б 2.0, 2005,
у првој боји, шест брзина.
064/130-36-02. (294510)

ДОБЛО макси, теретни, 1.4
2007. атестиран плин,
158.000 км. 064/130-36-02.
(294510)

ПУНТО 1.2, 2001, металик
сив, атестиран плин, одличан,
клима. 064/142-55-93. (294515)

ПРОДАЈЕМ скутер педа ГП
50 4з, први власник, 840
евра. 063/7814-72-39. (394536)

ПРОДАЈЕМ опел корсу Б, 1.4
дизел, ергистрован. Тел.
064/248-81-11. (294559)

ПАСАТ Б 7, 2.0 ТДИ, 2013.
годиште, на име купца.
061/267-72-30. (294600)

ПРОДАЈЕМ рено меган 1.5
ДЦИ, година производње
2004, 280.000 км. Тел.
064/876-52-51. (294564)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (294060)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05. (294606)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ 558
у добром стању. Цена по до-
говору. Омољица. Тел.
063/163-89-56. (294333)

ГАРАЖА, монтажна.
063/729-72-86. (294482)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу
1. 069/409-83-42. (294454)

СОНИ екран 108, мењам за
два кубика букве сечене. Тел.
061/209-08-95. (294427)

ЛЕД, ЛЦД, телевизор, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. (294487)

ПРОДАЈЕМ два кауча.
013/317-855. (294540)

ПИЛЕТИНА на продају. 250
динара по килограму.
061/317-65-69 (СМС)

НА ПРОДАЈУ прекрупач кру-
ни и меље, повољно. 064/430-
56-53 (СМС)

ПИЛЕТИНА на продају. 300
динара по килограму.
061/317-65-69 (СМС)

НА ПРОДАЈУ очувана гарде-
роба све по 50 динара, но-
сиљка за бебе нова. Инфор-
мације 063/807-858 (СМС)

КАЗАН за топљење масти, 80
л, продајем. 063/179-01-78.
(294140)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, луле, дна, мешачи.
331-586, 063/805-74-60.
(294233)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе, судо-
пера 3.000, нова. 371-568,
063/773-45-97. (294558)

УГАОНА гарнитура, инвалид-
ска колица, комбиновани
фрижидер двомоторац, фоте-
ља, телевизор. 063/861-82-66.
(294405)

ПРОДАЈЕМ билијар сто.
062/117-18-22. (294519)

НА ПРОДАЈУ земља црница,
хумус, са превозом. 064/192-
85-44. (294528)

ДРВЕНИ кревети 200 х 90 –
5.900, душек 5.700. 060/600-
14-52. (294597)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, столови од 4.500, сто-
лице од 1.600. 060/600-14-52.
(294579)

ПРОДАЈЕМ писаћи радни
школски писаћи сто 90 х 50,
браон боје. 064/150-20-78.
(294582)

ПРОДАЈЕМ шанк, кухињу,
угаону гарнитуру, француски
сто, столице, климе. 061/193-
00-09. (294592)

МЕСНАТИ прасићи, кагањци,
свиње, могућност клања и пе-
чења. 060/037-11-96. (294598)

ПРОДАЈЕМ нов тример, ЦО2
боцу од 10 л, и велику. Тел.
063/740-16-11. (294314)

ПРОДАЈЕМ шиваће машине и
поправљам повољно.
063/828-16-52. (294369)

ШЉИВА виљамовка, бресква,
грожђе, дуња за ракију, про-
дајем. 063/898-53-08. (294613)

ТА пећ магнохром 3.5 и 2,5
кв, као новим, веш-машина
електролукс 1.000 обртаја.
060/629-41-50. (294361)

КРОЈАЧИ, продајем инду-
стријске шиваће машине,
равне мицубиши електрични
нож за кројење, и разни по-
моћни алати. Тел. 064/480-
93-26. (294392)

ПРОДАЈЕМ моторну прскали-
цу за воће и поврће од 100
литара „морава” Пожаревац,
бунарску пумпу клипну фон-
тана, нова. Цистерну од 2000
литара, метална за гориво.
Тел. 064/480-93-26. (294392)

ПРОДАЈЕМ кавезе за коке
носиље, 500 комада. Вреди
видети. 065/331-82-63. (294502)

ПРОДАЈЕМ цреп мала кикин-
да 272, 2000 комада. Тел.
013/6733-607. (294503)

НА ПРОДАЈУ лешник са ком-
плетном опремом на парцели
136 ари у Панчеву. Тел.
063/213-138. (294476)

ПРОДАЈЕМ комушаљку са
осам ваљака, потпуно ремон-
товану, повољно. Тел.
063/728-25-41. (294393)

СУДОПЕРА с висећим фоте-
ља мојца, самачки кревет, ор-
ман с ципеларником, табуре.
063/861-82-66. (294405)

ПРОДАЈЕМ пећ на дрва.
013/258-09-86. (294383)

ПРОДАЈЕМ пећ алфа плам
камин, полован, одличан, и
четири метра дрва исечена.
Тел. 013/373-031, 065/536-
06-54. (294409)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (293510)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре. Долазим
на адресу. 064158-44-10,
063/101-11-47. (294117)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (294404)

КУПУЈЕМ веш-машину, фри-
жидере, замрзиваче, шпоре-
те, сервисирам исте. 060/521-
93-40. (294457)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, веш-машине, фрижи-
дере, замрзиваче, телевизоре,
све остало. 061/206-26-24.
(294491)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче, те-
левизоре, долазим. 061/321-
77-93. (294491)

КУПУЈЕМО све метале, гво-
жђе, акумулаторе, веш-маши-
не, замрзиваче, телевизоре,
шпорете, бојлере. (294491)

ПРОДАЈЕ се плац на Куде-
љарцу, 20.000 064/256-61-64
(СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, Војловица
5,35 ари 70 квм гаража, шу-
пе. 060/660-71-06 (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац 17 ари са
кућом и викендицом, код
кружног тока на јабучком пу-
ту, погодно за више делатно-
сти. 063/203-864. (294036)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици.
Тел. 064/197-28-24 или
063/899-43-28. 

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 064/473-10-72.
(293313)

ПРОДАЈЕМ њиву од 8 лана-
ца, која се налази уз асфалт-
ни пут Панчево-Баваниште,
на око 3 км од села. Тел.
063/472-501. (293850)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
помоћним објектима у Ива-
нову. 062/415-359, 064/828-
36-26. (293521)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра. Договор.
Моб. 063/163-80-77. (293724)

ПРОДАЈЕМ три ланца земље.
060/153-25-15. (294250)

ПРОДАЈЕМ пет ланаца са са-
лашем иза Куткове пумпе, зе-
мља удара у Надел. 062/806-
02-58. (294330)

ПРОДАЈЕМ улични део куће
70 квм, засебан улаз, плац,
канализација. 064/212-32-94.
(294335)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље
под засадом лешника и кућу
на Стрлеишту. 064/357-81-50.
(294342)

КАЧАРЕВО, продајем кућу
110 квм, намештену, ЦГ –
плин, дрва, гаража, плац 9
ари, центар, 37.000. 065/207-
64-46. (294373)

ПРОДАЈЕМ три ланца земље
код Куткове пумпе. Тел.
061/280-59-36. (294378)

КУЋА, 50 квм, Новосељански
47 ари, пластеници са цвећем
„кала”, воћњак, 47.000, дого-
вор. 064/682-09-79. (294381)

КУЋА на продају 1/1, Кара-
ђорђева, горњи град, Марги-
та, плац око 7.3 х 40 м, укуп-
но 289 квм, кућа и помоћне
просторије 68 + 30 + 45 квм.
Потребна адаптација, цена
40.000 евра, могућа компен-
зација за грађевински мате-
ријал и мали камион кипер
3.5 т у висини до 10.000 евра.
062/772-787. (ф)

ПРОДАЈЕМ кућу 1/1, Котеж
1, две стамбене јединице, по-
себни улази, исто двориште,
плац по катастру

ПРОДАЈЕМ воћњак и викен-
дицу код касарне 5.000.
063/256-191. 

НОВА кућа у центру, 196 квм,
дивно двориште, 152.000
евра. Договор. 063/232-757.
(294460)

КУЋА, Маргитаљ, 180 квм +
3.5 ара, плaца, 72.000.
063/740-22-41, 065/266-42-28.
(294465)

ПРОДАЈЕ се 1.4 ланца, про-
даје се земља, два ланца, Но-
восеански пут уз друм.
064/443-07-07. (294473)

ПРОДАЈЕМ четири и по лан-
ца грађевинског земљишта,
северна зона, излаз на маги-
стрални пут преко пута Секи-
ног салаша. 062/102-89-16.
062/102-89-16. (294468)

ПРОДАЈЕ асе плац од 27 ари
на Кудељарцу, у близини Ро-
дића. 064/443-07-07. (294473)

ПЛАЦ 17 ари (10 х 170), Ку-
дељарац, инфраструктура.
063/729-72-86. (294482)

ВИКЕНДИЦА 150 квм, на По-
њавици, Омољица, 34 ара
плац до воде, 30.000 евра.
Власник, 1/1, 064/141-18-51.
Од 17 до 19 сати. 284486)

КУДЕЉАРАЦ, Скадарска,
грађевински плац 4,25 ари,
15.000. „Кров”, 060/551-64-
50. (294488)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа 200
квм, аутолимарска радиони-
ца, 3.4 ара, 75.000. „Кров”,
060/551-64-50. (294488)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
струја, вода, вода, 110 ари,
1700 евра/ар, северна зона.
064/136-42-00. (294516)
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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. 

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
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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 

• ГЛУКОЗА + ЛИПИДНИ СТАТУС (укупни холестерол, HDL 
холестерол, LDL холестерол, триглицериди и атерогени
индекс) Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 

• МАРКЕРИ ИНФЛАМАЦИЈЕ: 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 

• ЕНЗИМИ ЈЕТРЕ: AST + ALT + ALP + GGT
Цена: 500 динара

АКЦИЈE ОД 30. ЈУЛА ДО 26. АВГУСТА

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 



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

marketing@pancevac-online.rsПетак, 14. август 2020.18

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

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

D
IR

E
K

T
N

A
P

R
O

D
A

J
A

S
T
A

N
O

V
A

Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

IZDAJU SE hale, za skladiranje robe

ili proizvodnju i plac za skladištenje robe

• Hala površine 1.200 m²

• Hala površine 3.350 m².

• Dva magacina od po 200 m²

• Magacin od 400 m².

• Plac za skladiranje robe od 420 m².

• Kancelarijski prostor od 120 m².

Lokacija: Stara Utva

Hala poseduje sve priključke: voda, struja, parking,

sanitarni čvor, kamionski prilaz.

Kontakt : 060/55-31-831

ПРОДАЈЕМ плaц, Долово, 16
ари, Ул. Лоле Рибара,.
061/654-50-08. (294593)

ПЛАЦ 6 ари са старом кућом,
комплетна инфраструктура.
Могућност спајања са сусед-
ним плацем, 5 ари, близина
центра. 064/136-42-00. (294516)

ПРОДАЈЕ се 1.4 ланца земље,
Новосељански пут, уз друм.
64/443-07-07. (294473)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са
локалом, 44.000. „Јанковић”.
348-025. (294532)

ПРОДАЈЕМ кућу са два ста-
на, новија градња, посебно
злази. Тел. 063/322-016. (294557)

ПЛАЦ у Панчеву, одлична ло-
кација, 10,6 ари, плус 2.5 ара
за изградњу објекта колектив-
ног становања. Тел. 064/992-
62-97, и 064/866/23-75. (294566)

ПРОДАЈЕМ кућу, Старчево, 9
ари, приземна, 30 фронт,
чврст материјал. 060/745-05-
785.- (294587)

ПРОДАЈЕМ плац, нова Миса.
060/155-59-30. (294600)

ТЕСЛА плац 2.61, кућа 45 +
11, две улице, 36.000. (67),
„Милка М”, 063/7844-28-66.
(294611)

ПЛАЦ „Тамиш”, 5,25 ари,
8.000, Новосељански, 13 ари,
19.500. (67), „Милка М”,
063/7844-28-66. (294611)

ЦРЕПАЈА, 90 квм, 11,68 ари,
36.000, сређена, одлична.
(67), „Милка М”, 063/7844-
28-66. (294611)

ПРОДАЈЕМ дуплекс, 117 квм,
преко пута Авива. 063/159-
99-62. (294093)

ДУПЛЕX 85 квм, одвојени
улази, подрум и гараза, Кра-
љевића Марка, 60.000 евра
062/212-221 (СМС)

ОМОЉИЦА, строги центар,
продајем једноипособан
стан, укњижен, 1/1, 064/021-
19-31. (и)

НА ПРОДАЈУ опремљен стан
65 квм у Улици Лава Толстоја
20. 063/856-31-61. (СМС)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
дворишни стан, центар, 36
квм. 063/184-10-57. (294289)

ПРОДАЈЕМ стан, Београд, Ба-
њица ка Јајинцима, двоипосо-
бан, II спрат, врхунска град-
ња, комплетно опремљен,
продаје се са и без ствари
(Икеа) или замена за мањи у
Панчеву, уз доплату, цена до-
говор. 064/294-81-53. (294339)

У ВРЊАЧКОЈ бањи продајем
једнособан стан, центар, 46
квм. 062/806-02-58. (294312)

КОТЕЖ 1, двособан + проши-
рење, IV, ЦГ, две терасе, вре-
ди погледати, 67 + 56. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(294611)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, засебно двориште,
Жарка Зрењанина, власник.
061/382-88-88. (294485)

ЈЕДНОСОБАН стан, призе-
мље, центар Стрелишта,
27.500 евра, власник 1/1,
064/141-18-51, звати од 17
до 19 сати. (294486)

СТРОГИ центар, четворосо-
бан, 106 квм, I, 160.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(294488)

МИСА, једнособан, 32 квм,
сутерен, мало двориште,
14.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (294488)

НОВА МИСА, трособан, укњи-
жено, 97 квм, са гаражом,
49.000. 063/252-559. (294493)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 58
квм, други спрат и зидану га-
ражу на Тесли., 061/631-10-11.
(294440)

ТРОСОБАН, новоградња, ши-
ри центар, 1.000 евра/ква-
драт, усељив. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (294356)

КОТЕЖ 1, двособан, 60 + 18,
V, CG, 40.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (294611)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж 2,
реновиран, IX спрат, 43 квм.
(470), „Дива”, 064/246-05-71.
(294356)

СТРОГИ центар, ЦГ, двосо-
бан, ВП, усељив, 45.000 евра.
(470), „Дива”, 064/246-05-71.
(294356)

ШИРИ ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 40 квм, V, TA, 25.000,
договор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (294518)

МИСА, једнособан, 33 квм,
ВП, ТА, усељив, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (294518)

ПРОДАЈЕМ стан 60 квм,
Стрелиште. Тел. 060/134-77-
11. (294332)

ТЕСЛА, дволипособан, ЦГ, III,
новији, договор. „Јанковић”,
348-025. (294532)

СОДАРА, двособан, II, 55
квм, ТА, ПВЦ, 36.500. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(294534)

ПРОДАЈА, Содара, двособан,
60 квм, 52.000. 069/267-44-
86. (2904599)

ПРОДАЈЕМ трособан стан, 72
квм, строги центар, трећи
спрат, две терасе, лифт, ТА,
могућност, ЦГ, 70.000, дого-
вор. Звати после 17 сати. Тел.
064/119-60-06. (294407)

СОДАРА, двособан, 53 квм,
II, 36.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (294518)

ТЕСЛА, трособан, IV, 88 квм,
ЦГ, тростран, квалитетна
зграда, 60.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (294611)

СТРЕЛИШТЕ, двосообан, ВП,
ЕГ, 53 квм, 35.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(294611)

ЦЕНТАР, ртрособан, фул, I,
ЦГ, 93 квм, I, 96.000, вреди
погледати. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (294611)

КОТЕЖ 2, двособан, ПР, 55 +
тераса, фул, 46.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(294611)

БАВАНИШТАНСКИ, стан,
празан, 893 квм, двособан,
15.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (294611)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, власник. 064/837-
96-75, 064/893-98-32. (294612)

КУПУЈЕМ стан, Стрелиште,
ЦГ, тераса, лифт, није по-
следњи спрат и приземље.
065/363-16-32 (СМС)

КУПУЈЕМ стан у Панчеву, од
власника, без посредника, до
28.000 евра. Исплата одмах.
Тел. 063/472-503. (294550)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30.- (294534)

АГЕНЦИЈИ „Милка”, потреб-
ни станови, куће, плацеви,
све локације, брза реализаци-
ја. 063/744-28-66. (294611)

ИЗДАЈЕМ Четворособан ком-
плетно опремљен стан у цен-
тру. 064/163-59-33 (СМС)

ИЗДАЈЕМ опремљен двосо-
бан стан у центру. 064/163-
59-33 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан у центру. 063/313-005,
062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан у центру града од 1. сеп-
тембра. 063/884-71-32. (293268)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њееру на новој Миси, за сам-
це. 063/839-56-81, 013/370-
398. (294336)

ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем,
нова градња, 90 квм, наме-
штена, приземна. Тел.
060/142-22-13. (294349)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-
ке, самце, студенте. Раднички
смештај. Центар. 063/502-
211. (294401)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан, на-
мештен, Зеленгора, Жарка
Зрењанина 99-а. 060/337-
06.63, 061/621-17-20. (294403)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан и гарсоњеру , близина
медицинске школе. 063/810-
92-39. 8294530)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан ученику, Тесла.
064/348-07-60. (294360)

ИЗДАЈЕМ једнособан полуна-
мештен стан, самцу или са-
мици. 013/355-575, 062/431-
17-74. 8294448)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси, 63
квм, приземље, Приморска 69.
Тел. 066/866-49-28. (294494)

ИЗДАЈЕМ дуплекс четворосо-
бан стан, гас, намештен, цен-
тар. 064/320-84-32. (294419)

ИЗДАЈЕМ ученицима једно-
собан полунамештен стан,
преко пута Болнице у Панче-
ву. 063/824-50-38. (294422)

ИЗДАЈЕМ тан од 32 квм у
центру града. 060/144-21-27.
(294450)

ЗА ИЗДАВАЊЕ гарсоњера у
Тамиш капији, 30 квм, са га-
ражним местом. 063/224-
733. (294449)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, од
40 квм, у Панчеву, Котеж 2.
064(184-87-50. (294514)

ИЗДАЈЕМ стан у кућу на Ми-
си, намештен, са двориштем.
Тел. 063/322-20-16. (294557)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 30
квм, намештен, ЦГ, преко пу-
та Авив парка, 150 евра + де-
позит. Тел. 064/172-52-51.
8294546)

ИЗДАЈЕМ кућу, Панчево, Ко-
теж 1, смештај, прилагођен за
10 до 12 особа. 060/722-14-
14. 8294553)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, I спрат, ЦГ,. Намештен,
Котеж. 063/804-15-60,
064/243-81-10. (294569)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Новој Миси. Дејан, 063/722-
49-70. (294602)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру Мра-
морка, кукпатило, ве-це, две
собе, ходник, повољно.
064/426-93-03. (294578)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, 7.
јула, приземље, празан.
060/745-05-75. 8294587)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-
мештен стан, у кући, Котеж 1,
ЦГ. 065/975-00-20. (294588)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-
мештен стан на Тесли.
065/600-03-03. (294589)

НАМЕШТЕН једнособан, дво-
ришни, ТА, код Хотела Та-
миш, 90 евра. 064/122-48-07.
(294596)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан
на Котежу 1, Цг. 062/436-
525. (294597)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Содари. 063/887.-26-99. (294506)

ИЗДАЈЕМ празан стан на
Стрлеишту, 57 квм, од 1. 9.
2020. године. Тел. 060/634-
14-60, позиви од 18 до 20 са-
ти. (294555)

ИЗДАЈЕМ два локала 18 и 12
квм, у центру. 066/866-49-00.
(293938)

ПРОДАЈЕМ локал 16 квм,
власник, укњижен, употребна
дозвола, В. П. Бојовића 18,
Лењинова. 060/337-06-63,
061/621-17-20. (294403)
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ПОПУСТ
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

92
09

1)

МАРИЈА

КЕСЕГ
1967–2020.

Последњи поздрав на-

шој драгој Марији од

ћерки ЕМИЛИЈЕ, МА-

РИЈАНЕ, АНЂЕЛИНЕ и

многобројне родбине и

пријатеља

(35/294389)

Потребни радници

2 НК радника и 5 жена

Контакт телефон: 062/365-414, Јагода
(ф)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д. - Ди-

рекција за технику, Булевар уметности 16а, Нови

Београд поднео је захтев за одлучивање о потре-

би процене утицаја на животну средину за Појекaт

реконструкције радио-базне станице мобилне те-

лефоније „ПА-Родић” - ПА69, ПАУ69, ПАО69,

ПАЛ69 Панчево, Улица Скадарска бб, на кат.

парц. 11786/2 и 11780 К.О. Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама

Секретаријата за заштиту животне средине Град-

ске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.

2 - 4, соба 708 у периоду од 14. до 24. августа

2020. године. радним даном од 10 до 14 часова.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

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

кат.парцеле бр. 3116/1 К.О.Панчево, за планирану

изградњу вишепородичног стамбено-пословног

објекта спратности По+П+3+Пс и вишепородичног

стамбеног објекта спратности По+П+3+Ман, у

улици Ослобођења бр.30, израђен од стране „Ме-

га Модулор“, ДОО, Панчево, за инвеститорa „Тех-

ношпед Градња” , ДOO, 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

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 21. 08. 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. 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ПАНТРАНСПОРТ” Д.О.О.

расписује КОНКУРС за радна места:

1. КОНДУКТЕР

2. ХИГИЈЕНИЧАР

Пријаве слати на имејл 
slavko.kracun@pantransport.rs
и marko.miric@pantransport.rs

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

Поправљамо кровове,

патосирамо/мењамо

цреп, израђуjемо 

лимене кровове.

062/827-89-20

(4
/2

9
3

7
5

5
)

АУТО-ПЛАЦ издајем на Но-
восељанском путу. 063/179-
01-78. (294140)

ИЗДАЈЕМ два локала код Зе-
лене пијаце. Ул. Кочина 4.
063/217-130. (293500)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (294140)

ЦЕНТАР Стрелишта, издајем
локал, одлично место,с ре-
ђен, код смартблока.
064/006-43-33. (294220)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал
41 квм, Зелена пијаца. Јавите
се на бр. 0487/64 44-38-255.
(294328)

ПОТРЕБАН магацински про-
стор 100 квм, обвезан ками-
онски прилаз. 063/213-797.
(294329)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај Јо-
вина 2. 065/853-93-29. (294370)

ИЗДАЈЕМ локал у Његошевој
2, 65 квм, шеталиште, два из-
лога. 065/334-32-80,
013/343.1280. (294507)

ИЗДАЈЕМ локал 32 квм, Ул.
Радомира Путника 14-а, Пан-
чево. Тел. 063/540-209. (294477)

ИЗДАЈЕМ сутерен, 110 квм,
висина 3 м. 063/179-01-78.
(294416)

ИЗДАЈЕ се локал, од 55 квм у
Глогоњу, локал се налази, Ул.
Трг Маршала тита, бр. 6.
Контакт 063/837-94-37. (294570)

ПОТРЕБАН помоћни радник
у пекари или помоћна радни-
ца. Тел. 065/555-94-44 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије, унутрашњи транспорт.
064/140-70- 87. (СМС)

ПОТРЕБНА жена за помоћ у
кући. Тел.063/750-66-85 од
15 сати (СМС)

ПОТРЕБНА жена за помоћ у
Луци. Звати на 063/750-66-85
од 15 сати надаље.(СМС) 

ПОТРЕБАН механичар
С.З.В.Р „СРКИ” УЛ.Моше Пи-
јаде 92 Тел. 062/388-109 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије. 063/666-755 (СМС)

ДОО АУТО ОАЗА – сервис
акумулатора потребан рад-
ник. 063/234-419. (293963)

ПОТРЕБНА жена за спрема-
ње пословних просторија,
предност 30 до 45 година
старости. Звати радним дани-
ма од 8 до 14 сати. 013/331-
299. (ф)

КУВАР потребан ресторану
„Кокошка”. 064/126-83-53. 

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

ПЕКАРИ „Rex” потребна рад-
ница у продаји, Панчево,
Стрелиште и пекар у произ-
водњи. Ново Село. 063/616-
694. (294594)

КРОЈАЧКА радња на Зеленој
пијаци тражи радницу. Ши-
вење, кројење, продаје.
063/144-95-42. (294505)

ПОТРЕБНИ мушко-женски
фризер, може и почетник.
Потребна ученица. Тел.
064/134-62-62. (294512)

ПОТРЕБАН момак или девој-
ка за разношење кафе на бу-
вљаку. 064/132-98-12. (294463)

ПОТРЕБНА конобарица. Би-
фе „Бољи живот”. Тел.
065/521-47-96. (294469)

ПОТРЕАБН возач шлепера за
превоз житарица. Омољица.
063/237-977. (294451)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари и раднице. 062/404-
144. (294455)

ТРАЖИ се продавачица у пе-
кари. 063/606-330. (294430)

ТРАЖИ се помоћни радник у
пекари. 063/606-330. (294430)

ТРАЖИ се магационер у пе-
кари. 063/606-330. (294430)

ПОТРЕБНИ радници у фирми
за производњу у Старчеву.
063/263.-341. (294519)

ПОТРЕБАН конобар са иску-
ством за рад у ресторану.
060/635-57-73, звати од 9 до
17 сати. (294523)

ПОТРЕБАН радник за посао
на бувљаку. 063/836-70-61. 

КУВАР потребан, одлична
плата. 064/126-83-53. (294543)

ПОТРЕБНА радница за про-
давницу – киоск „Данијела”.
Звати од 12 до 18 сати.
063/550-166. (294560)

КАФЕУ Империал, потребна
девојка за рад. 063/372-221.
(294548)

ПОТРЕБНЕ раднице у произ-
водњу кифлица, са или без
искуства. Услови коректни.
060/693-30-99. (294558)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије, превоз житарица.
064/140-70-87. (294561)

ПОТРЕБНИ мајстори за изра-
ду и уградњу ПВЦ и АЛУ сто-
ларије. 063/249-432. (294565)

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

ОЗБИЉНА жена – спремам
станове. 064/461-38-95. (294573)

КОШЕЊЕ траве тримером и
дубинско прање возила, врло
повољно. Тел 062/182-74-23
(СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде,  канали-
зације, кабине, славина, бој-
лера, котлића. 063/836-84-
76. (293917)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, кера-
мика, повољно, проверите.
061/141-38-02. (294116/р)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе. Иван. 064/243-82-85.
(293522)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(293840)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88 (294218)

АДАПТАЦИЈА станова. Ком-
плет молерај, керамика, зи-
дање, итд. Пензионерима по-
пуст. 062/564-494. (294340)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и од-
воз шута... 064/505-62-44.
(294344)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (294362)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
смета. 063/369-846. (294363)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (294367)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,
демит фасаде. Могућ сваки
договор. Пензионерима по-
пуст. 061/626-54-06. (294372)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње судопере, купатила,
оправке, замена, одмах по-
вољно. 064/495-77-59,
013/331-657. (294504)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (294491)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, глетовање, хидроизо-
лације, комплетно уређење
станова. 060/145-99-09. (294394)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ренови-
рање купатила, поправке,
славине, вентили, одгушење
канализације. 061/193-00-09.
(294414)

РУШЕЊА објеката, шупа, зи-
дова, бетонирања, обарање
стабала, чишћења, одноше-
ња. 060/035-47-40. (94145)

РАДИМО физичке послове:
рушења кућа, бетона, бетони-
рања, одношење стври.
064/122-69-78. (294415)

БЕТОНИРАЊА стаза, двори-
шта, рушења кућа, одношење
стври, кошење траве.
061/109-33-53. (294415)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар.
(294441)

УСЛУЖНО сечем и цепам др-
ва на дизел. Радован.
063/833-12-14. 8294418)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ ра-
дови, брзо, педантно, повољ-
но. 065/523-02-73. (294444)

УСЛУЖНО печење ракије, ка-
зан 200 л. Тел. 061/240-16-
52. (294429)

ВРШИМ превоз у свим прав-
цима, повољно. Србијанц.
063/196-54-56, 061/130-44-
33. (294574)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
Одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза. 065/334-
23-38. (294591)

ЧИШЋЕЊЕ подрума, тавана,
дворишта, рушење старих
објеката, избацивање ствари,
повољно. Србијанц. 063/196-
54-56, 061/130-44-33. (294574)

ОЗБИЉНА, поуздана жена,
чувала би старо лице.
063/707-19-88. (294577)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона,
зидова са одвозом шута, на-
бијање терена вибро плочом.
064/648-24-47. (294365)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (293296)

ПРЕВОЗИМ кипером, песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94. (294497)

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

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, ру-
шење објеката, рашчишчава-
ње терена са утоваром и од-
возом. Најповољније у граду.
060/425-54-43. (294365)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-
талне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73. (294359)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребан
намештај. 064/280-30-16,
063/731-77-67. (294375)

РАД виљушкаром и телехен-
дером по свим теренима на
утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (294365)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник, ду-
бинско прање тепиха и наме-
штаја.а 302-820, 064/129-63-
79. (294585)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа
камионом за рад на висини.
060/366-65-57. (294365)

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

ШЉУНАК, песак, сејанац, ри-
зла, превоз већим камиони-
ма, ископ мањим и већим ба-
герима, рушење кућа.
063/218-894. (294365)

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-
ник”, све на једном месту.
060/07-84-789, 063/77-84-
789. (294487)

МОЛЕРСКИ радови: глетова-
ње, кречење, лепак, мрежица.
Гипсани радови, спуштени
плафони , преградни зидови,
изолација. 061/134-97-11. (294511)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације, во-
доводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, са-
нитарије, све за воду, 0-24 са-
та. Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах. 013/348-
139, 063/811-74-89, Јовичин. 

ПРАЊЕ тракастих завеса, бр-
зо, квалитетно, повољно, де-
монтажа, монтажа. 063/816-
20-98, 013/400-184. (294382)

КЛИМЕ, монтажа, демонта-
жа, сервис, антибактеријско
прање, сервис беле технике.
060/521-93-40. (294457)

ЕЛЕКТРИЧАР, бојлери, инди-
катори, инсталације, сервис
беле технике, пуњење фрижи-
дера. 060/521-43-40. (294457>)

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз и
еко сирупи од цеђеног воћа,
зелена пијаца (између Цицва-
рића и сирнице). 064/406-73-
78, 064/176-20-26. (294562)

ПОТРЕБНА жена за негу ста-
рије жене. 060/422-02-77.
(294595)

ТРАЖИМ госпођу лепог изгле-
да и да није старија од 65 го-
дина, ради дружења. Ја имам
71. годину, био сам спортиста,
Тел. 064/280-32-95. (294607)

АКО си усамљена, желиш
брак, јави се. 064/437-63-59.
(294452)

ПОТРЕБНА масерка за опу-
штајућу релакс масажу, по-
зив или СМС. 061/298-96-69.
((294471)

ПОТРЕБНА жена, девојка за
повремена дружења.
064/970-09-56. (294525)

ТРАЖИМ жену. 064/958-33-
27. (294525)

ИЗДАЈЕМ апартмане у преле-
пој вили са базеном у Соко-
бањи. Повољно. 069/183-32-
99. (294351)

ИЗДАЈЕМ викендицу у Труи-
ном насељу код Беле Цркве.
063/777-28-66. (294458)
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4. августа 2020. преминуо је мој једини брат, у далеком Бостону

САВА НАДРЉАНСКИ
инж. мр. електротехнике

1940–2020.

Са великом тугом опраштамо се од њега, али не и од заједничких успомена. 
Са љубављу сестра МИРЈАНА са породицом и породице НАДРЉАНСКИ и
ЗАМУРОВИЋ

(21/294355)

Последњи поздрав нашем драгом

РАДМИЛУ РАНЂЕЛОВИЋУ

Супруга ЉИЉАНА, ћерка СНЕЖАНА, 

син ДРАГАН, зет ГОРАН, снаја НАТАША

и унуци АЛЕКСА и ЛУКА

(106/294508)

РАДМИЛО РАНЂЕЛОВИЋ
1940–2020.

Увек ћеш остати у нашим срцима.

Твој син ДРАГАН, снаја НАТАША

и унуци АЛЕКСА и ЛУКА

(104/294498)

Хвала за све лепе заједничке тренутке

РАДМИЛО РАНЂЕЛОВИЋ
1940–2020.

Супруга ЉИЉАНА, ћерка СНЕЖАНА

и зет ГОРАН

(105/294499)

Последњи поздрав оцу

ДРАГАНУ МИЛОЈЕВИЋУ

од сина МИЛОША и ћерке ЈОВАНЕ

(109/294508)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

МИЛОЈЕВИЋУ

од ћерке ЈОВАНЕ

и зета НЕМАЊЕ

са породицом

(110/294508)

Последњи поздрав

РОСИ

од породице

КРЧАДИНАЦ

(2/294320)

Последњи поздрав

РОСИ

од колектива

WE I FERT

(1/294320)

Последњи поздрав

драгој баки

РОСИ

КАЉЕВИЋ

од њених унука

ТЕОДОРЕ и НИКОЛЕ

(3/294320)

Последњи поздрав вољеној мајци, ташти и баки

РОСИ КАЉЕВИЋ

од ћерке СТАНЕ, зета ЖЕЉКА, унука ТЕОДОРЕ и

НИКОЛЕ
(4/294320)

Последњи поздрав

ЗОРАН МАЏЕВСКИ

МАЏА

Другови из Динама

– сезона 85/86/87

(48/294417)

ЗОРАН МАЏЕВСКИ

Са неизмерном тугом опраштамо се од тебе,

пријатељу наш.
Твоји ГЛАВОНИЋИ

(66/294436)

ЗОРАН

МАЏЕВСКИ

Последњи поздрав

Зоћо.

С поштовањем чува-

ћу успомену на тебе.

НЕБОЈША

ПЕТРОВИЋ
(27/294371)

ЗОРАН

МАЏЕВСКИ

Последњи поздрав дра-

гом колеги. Почивај у

миру, нека ти је вечна

слава.

ГФС Панчево, 

тренерска организација

(31/294380)

Последњи поздрав

синовици

ДРАГИЦИ

од чича МИЋЕ

са породицом

(145/294590)

Последњи поздрав

комшиници

ДРАГИЦИ

од ВИДЕ, ЖИВКЕ,

ЈЕЛЕНЕ, СТОЈЕ

и СИНИШЕ

(146/294590)

Последњи поздрав

сестри

ДРАГИЦИ

од брата РАДАНА

са породицом

(147/294590)

Мама, знамо да си ту негде, ту дубоко у срцима

деце своје, јер свако од нас носи део душе твоје.

Осетимо мајко мирис твој, као да нам подршку

пружаш да наставимо даље.

Последњи поздрав мами од ћерке ЈОВАНКЕ и

сина ЖЕЉКА са породицама

(148/294590)

Тетка,

људи умиру тек када их сви забораве и зато тет-

ка буди звезда на небу и сјај за нас.

Почивај у миру.

Последњи поздрав Драгици од снајке МИРЕ,

братанице ДАНИЈЕЛЕ и братанца ЖАРКА са по-

родицама
(149/294590)

Поштованом

комшији

ДУШАНУ

МАРИНКОВИЋУ

последњи поздрав од

комшија из зграде

Михајла Петровића

Аласа 5
(52/294420)

МИРКО КЕЧА

Преносићемо на генерације које дола-

зе твоју племенитост коју си уткао у

наше венчање и крштење наше деце. 

Нека ти је вечна слава и хвала.

Кумови МИЛЕНКОВИЋИ

(134/294567)

С дужним поштовањем
и тугом опраштамо се
од

МИРКА КЕЧЕ

Дугогодишње пријатељ-

ство не умире.

Генерација 1971, 
Средње техничке

школе „Никола Тесла”
Панчево

(152/294603)

Небеским плаветнилом

међу звездама путује

МИРКО КЕЧА

Одајем последњу пошту
најбољем другу од нај-
раније младости.
Почивај у миру друже
мој.

ДРАГАН ЂУРОВИЋ

(153/294603)
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Последњи поздрав вољеној ћерки

ГОРДАНИ РАШЕТА
1971–2020.

Отац СТАНИМИР и мајка БОРКА

(56/294425)

Последњи поздрав души нашој

ГОРДАНИ РАШЕТА
1971–2020.

Супруг БРАНКО и синови

ГАВРИЛО и ДАНИЛО

(57/294425)

Отишла је дивна особа, широке душе и великог срца у којем је

било места за све људе овог света.

ГОРДАНА РАШЕТА

Нека јој је лака земља и вечни покој у царству небеском.

Заувек ће остати у срцима њених кумова ДАНИЛОВСКИХ, 

ШЕБАЉА, АЛИМПИЋА и ДУМИТРАШКОВИЋА

(82/294466)

Последњи поздрав драгој колегиници

ГОРДАНИ РАШЕТА

Колектив ОШ „Бранко Радичевић”
(84/ф)

Последњи поздрав

АНКИ

АНЂИЋ
в. мед. сестра

у пензији

Другарице

са дружења

у Дому културе

(47/294412)

АНКА АНЏИЋ

Животну трку си изгубила ал’ си мене побе-

дила, стигла си пре мене, до нашег покојног

Ненада.

Почивај у миру.
МЛАДЕН

(80/294462)

Последњи поздрав

ГОЦИ
од њеног облачка.

ЗОРИЦА, МАЈА, МИРА и ЗОРАН
(125/294538)

Пријатељице наша, вечно почивај у миру.

Последњи поздрав драгој

ГОРДАНИ РАШЕТИ

од породица ШПИЦЕ и МЛАДЕНОВИЋ
(102/294495)

Последњи поздрав драгој

ГОЦИ

МИТАР са породицом

(127/294541)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ

РАШЕТА

Породица

ДИМИТРИЈЕВИЋ

и СЛАВИЦА

(140/294580)

Последњи поздрав

АНКИ

Заувек у срцу!

Твоја АНЂЕЛА

(157/294609)

Последњи поздрав баба

АНКИ

Заувек ћеш остати мој идол и мој херој.

Воли те твој унук МИЉАН

(158/294609)

Последњи поздрав прији

АНКИ
Хвала ти за све.

Твоји пријатељи: МИЛЕ и ЉУБИЦА
(159/294609)

Почивај у миру

Твоја МИЦА са породицом

(160/294609)

Последњи поздрав баба

ЈАНКИ
Почивај у миру.

САРА, СТЕФАН, ИВОНА и МУСА
(162/294609)

Последњи поздрав баба

АНКИ

Заувек ћеш остати најбоља бака на свету.

Твоја НЕНА

(161/294609)

Последњи поздрав мојој мајци

АНКИ АНЏИЋ

Нека те анђели чувају.

Твој син МИРОСЛАВ

(163/294609)

Последњи поздрав дра-
гој куми

ДАНИЦИ СТЕФАНОВ

од породице ТАНУШЕВИЋ

(11/294271)

ЉИЉАНА ГОЈА

Последњи поздрав драгој супрузи, мами, ташти

и баки

Никада те нећемо заборавити.

Супруг ДИМИТРИЈЕ, ћерка ЗОРАНА, зет

МИЛОШ, унук УРОШ и многобројна родбина

(144/294586)

ЉИЉАНА

ГОЈА

Твој ведар дух и на-

смејан лик остаће

нам увек у сећању.

Твоји кумови

СТЕВА и ДРАГИЦА
(143/294585)
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СИКИ

Нека те анђели чувају, заслужио си.

МИЋА НИКОВИЋ
(22/294357)

Последњи поздрав вољеном брату и

ујаку

СИЛВА КОВАЧ ЛАЈОШУ
1953–2020.

Сестра ИРЕНКА, сестричина

СИЛВИЈА и сестрић РОБЕРТ

(39/(294397)

9. августа 2020, у 91. години, преминуо је мој

отац

СЛАВКО ВУЛАНОВИЋ
1930–2020.

Почивај у миру тата.

С љубављу твоја ћерка ДИЈАНА

(55/294424)

С великом тугом обавештавамо породицу и при-

јатеље да је наш вољени супруг, отац и таст пре-

минуо 8. августа 2020.

СИЛВА КОВАЧ ЛАЈОШ

Испраћај је обављен на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћена супруга НАДА, ћерке МАРГАРЕТА

и КАТЕРИНА и зет ИВАН

(77/294459)

СИЛВА КОВАЧ ЛАЈОШ

Наш пријатељ и таст је преминуо 8. августа

2020. 

Испраћај је обављен 10. августа 2020. на Новом

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: пријатељи ЛЕВКИЋ и зет ИВАН
(78/294459)

Последњи поздрав драгом брату и ујки

СИЛВА КОВАЧ ЛАЈОШ

Отишао си изненада без речи и по-

здрава. 

Боле речи које нисмо рекли. Боли пра-

знина која је остала твојим одласком.

Породица ЈАКОВЉЕВИЋ

(86/294467)

Последњи поздрав

СИЛВИ

ГОРАН КОВАЧЕВИЋ

са породицом

(126/294539)

Последњи поздрав

драгом комшији

ЛАЈОШУ

СИЛВА

КОВАЧУ

од станара

у Кикиндској 15

(135/294568)

СЛАВКО

ВУЛАНОВИЋ
1930–2020.

Последњи поздрав

тати.

САЛЕ са породицом

(151/294601)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 31. јула 2020,

у 92. години преминуо наш драги и вољени

МИЛАН МАЈКИЋ
1929–2020.

Сахрана је обављена на Новом гробљу, 3. августа 2020.

Хвала ти.

Ожалошћени: синови ДОБРИВОЈЕ и СВЕТИСЛАВ са породицама

(13/294346)

Последњи поздрав драгој мајци, баки и

прабаки

МИРЈАНИ СТОЈАНОВИЋ

од сина ИЛИЈЕ, ћерке ДРАГАНЕ, 

снаје ИВАНЕ, унуке ЕМИЛИЈЕ, унука

ФИЛИПА, АЛЕКСАНДРА и МИЛОША

и праунука АЛЕКСЕЈА и МИХАЈЛА

(142/294584)

Последњи поздрав драгој

МИРЈАНИ СТОЈАНОВИЋ

од МИЛАНА и ДРАГАНЕ

са породицом

(141/294583)

Последњи поздрав драгој

МИРЈАНИ СТОЈАНОВИЋ

ЂУРИЦА и АЛЕКСАНАР

са породицама

(154/294604)

СПАСЕНИЈА НЕСТОРОВИЋ
1961–2020.

Мајко наша, борцу наш, прерано си нас напустила и

отишла на боље место. Заувек ћемо те чувати у срцу и

живећеш у нашим мислима. 

Поносни смо на тебе каква си мајка, а пре свега човек

била, као што си ти била поносна на нас.

Почивај у миру. 

Воле те твоја деца: ДЕЈАН, ДРАГАН и ЈОВАНА
(15/204352)

Последњи поздрав драгој

СПАСИ

од друга САВЕ

(18/294352)

Последњи, најтужнији поздрав драгој сестри

СПАСЕНИЈИ
без које више ни један дан неће бити исти.
Неизмерну тугу и бол осећају сестре ИВАНКА, БОЖАНА,
ДЕСАНКА и брат ЂОРЂЕ са породицама (16/294352)

Последњи поздрав дра-

гој ташти

СПАСЕНИЈИ

НЕСТОРОВИЋ
Испунићу обећање које
сам Вам дао.
Почивајте у миру.

Зет БОЈАН
са породицом

(17/294352)

Драгој и поштованој

комшиници

СПАСЕНИЈИ

НЕСТОРОВИЋ

Последњи поздрав од

комшија из дворишта

у Жарка Зрењанина

72
(38/294395)

Последњи поздрав

ДУШАНУ МАРИНКОВИЋУ

БЛИНКЕРУ
1959–2020.

Оставио си велику празнину у нашим срцима.

Од супруге РУЖИЦЕ, ћерке ЉУБИЦЕ

и КРИСТИНЕ, зета ДЕЈАНА и унуци

(139/294581)
ЛУКА, ЛЕНА и ВОЈИН
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С тугом и неверицом се растајемо од нашег драгог

МИЛАНА БОКШАНА СТЕВЕ

С љубављу и поштовањем ће те се сећати твоје колеге, 

сарадници и другари из ЈКП „Хигијена” Панчево

(120/ф)
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Последњи поздрав нашем драгом пријатељу и сараднику

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(83/ф)

Последњи поздрав пријатељу

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

од пријатеља из кафе „Уна”: СИМО, ВОЈО, ПЕРО, 

РАЈО, ВЛАДО, МАРКО, БРАЦО, ЛУКА, НИКОЛА, 

СИНИША, БОЖО, БАНОВИЋ

(90/294475)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛАН БОКШАН СТЕВА

МИРА, РАДИВОЈЕ, БУЗА, БУРЕ, МИЋА, ЦИМА, ДЕБА, 

РАТКО, ГОРАН, ВЕСКО, ГИЛЕ, ГЛИСТА и БОКИ

(51/294417)

Последњи поздрав зету

СТЕВИ БОКШАНУ

од шурака ДЕЈАНА, РАШЕ, 

стрица и стрине

(81/294464)

Последњи поздрав пријатељу, куму и добром

човеку

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

Недостајаћеш нам.

ЋИМА, БИСЕРА, ВЛАДАН и ЕНА

(91/29478)

Последњи поздрав

МИЛАНУ БОКШАНУ

од породица БЛАГОЈЕВИЋ, 

УВАЛИН и КРАШНА

(95/294483)

Последњи поздрав драгом

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

Удружење спортиста и љубитеља спорта

„Српска спарта”

(94/ф)

Увек ћемо те се радо сећати.

Последњи поздрав

БОКШАН МИЛАН СТЕВА

Колектив Студентске задруге Панчево

(85/ф)

МИЛАН БОКШАН СТЕВА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ЦОЈА, САВА, ЈАНКЕЉА, 

ПЕРА и НИКОЛИЦА

(93/294481)

Последњи поздрав нашем рођеном

куму

МИЛАН БОКШАН СТЕВА

МИРА, МИЛАНА и ИГОР

(50/294417)

Последњи поздрав

МИЛАН БОКШАН СТЕВА

од породице КОЗЛОВАЧКИ

(49/294417)

Последњи поздрав зету

СТЕВИЦИ

од МИЋЕ и ЦИЦЕ.
Већ недостајеш

(98/294490)

Последњи поздрав нашем драгом зету

МИЛАНУ БОКШАНУ

од таста и таште

(99/294490)

Последњи поздрав нашем куму

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

Почивај у миру.

РАДИВОЈЕ, ТАЊА, МИЛАН и ЈЕЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ

(64/294434)
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Последњи поздрав драгом пријатељу, другу и

брату

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

Почивај у миру добри мој друже!

КАЛЕ са породицом

(92/294479)

10. августа 2020.  изненада је преминуо наш вољени

МИЛАН БОКШАН СТЕВА
1961–2020.

Никада нећеш бити заборављен.

Супруга СНЕЖАНА, ћерке МИЛИЦА и МАРИЈАНА

(97/294190)

Последњи поздрав пријатељу

МИЛАНУ БОКШАНУ

СТЕВИ

Породица БАЧУЈКОВ

(100/294490)

Последњи поздрав нашем другу

МИЛАНУ БОКШАНУ

Вечно ће те се сећати: ВЕСНА, ГОРАН, 

МАРИЈА и МАРКО ЈАНКОВИЋ

(61/294432)

Последњи поздрав

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

од ГОРАНА и ДРАГАНЕ МИЛЕУСНИЋ с породицом

(62/294433)

МИЛАН БОКШАН

Стево,

много ћеш ми недостајати.

СИМКЕ са породицом

(113/294517)

МИЛАН БОКШАН

Последњи поздрав драгом пријатељу наше поро-

дице
ЦОКА, БРАНКА, МИРОСЛАВ и СРЂАН

(108/294501)

Последњи поздрав

СТЕВИ БОКШАНУ

од АЛЕКСАНДРА СТЕВАНОВИЋА

с породицом

(119/ф)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛАНУ БОКШАНУ

од породица ИВИЋ и РАДЕВСКИ

(121/ф)

Последњи поздрав чика Стеви, драгом

Миличином тати

МИЛАНУ БОКШАНУ

од ЈОВАНЕ, ИВАНЕ, ЈЕЛЕНЕ, 

МИЛАНА, МИХАЈЛА и МАТЕЈЕ

(122/Ф)

Последњи поздрав великом пријатељу и

брату

СТЕВИ

Почивај у миру добри мој брате!

ДУЛЕ ЋИРИЋ са породицом

(132/294554)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛАНУ БОКШАНУ

од породица: КОЦОЉЕВАЦ, БАЛЧИН, 

РАДЕЧ и УЗЕЛАЦ

(133/294563)

Последњи поздрав другу и пријатељу

МИЛАНУ БОКШАНУ

Породица ПОПОВ

(129/294545)

МИЛАН БОКШАН

Последњи поздрав драгом пријатељу

од породице БУЗЕЈКА
(137/294572)
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МИЛАН

БОКШАН

Нека те анђели чува-

ју.

Последњи поздрав

од БОЖИДАРА МИ-

ХАЈЛОВИЋА БОЖА и

ЖЕЉКА ЛАЗИЋА

(45/294410)

Последњи поздрав куму

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

од МИЛАНА и ЈЕЛЕНЕ БЛАГОЈЕВИЋ

(63/294434)

10. августа 2020. у 59. години, изненада нам је преминуо

МИЛАН БОКШАН СТЕВА

предобар, препоштен и велики друштвењак.

Нашој породици ће трајно недостајати а бројним пријатељима ће

остати у сећању на искрено другарство, које је данас све теже ме-

ђу људима пронаћи.

Почивај у миру драги Милане!

ЦИЦА, ВЛАДАН, ВАСА и МИЉА

(101/294492)

Последњи поздрав

пријатељу

МИЛАНУ

БОКШАНУ

Стевчо, хвала ти за

све.

ПЕТКО и ЛИЛА

(117/294526

Последњи поздрав нашем

СТЕВИ

Хвала на свему.

СЛАЂА, САЊА и МИЛАНА

(138/294575)

20. августа, у 10 сати, даваћемо петнаесто-

годишњи помен

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ
2005–2020.

Вољени сине, тешко је стегнути срце да не

боли, душу да не пати и сузе да не теку.

Живимо са свим тим болом и чувамо успо-

мену на тебе.

Воле те твоји најмилији: тата РАДОМИР,

мама ЈЕЛЕНА, сестра, зет и сестрићи

(130/2945519

14. августа навршавају
се три године откако
није са нама наш драги

НИКОЛА

МИЛОШЕВИЋ
Вечно ћемо те волети и
чувати као најдражу ус -
помену из живота свог.

Твоји најмилији
(41/294399)

18. августа 2020. навршиће се петнаест година од смр-
ти мог супруга

БОЖУРА ИВАНОВИЋА
2005–2020.

Туга и велика празнина...
СВЕТЛАНА

(67/294437)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА

НИКОЛИЋ
2017–2020.

Вечно ће бити у нашим
срцима. 

Твој супруг СТЕВАН
и ћерка ВЕСНА

са породицом
(75/294455)

18. августа 2020. навршава се четрдесет дана

од смрти нашег вољеног

СТАНКА СТАНОЈКОВСКОГ

Ожалошћени: супруга НАДА, син ЗОРАН, 

ћерка МАРИЈАНА, снаја НАТАША, зет МИЋА

и унуци ВУКАШИН, ХЕЛЕНА и ХАНА

(136/294571)

Последњи поздрав

СТЕВИ БОКШАНУ
1961–2020.

Сећање на тебе не умире никад.

ЂОЛЕ ПАПУЛИЋ

(155/294608)

17. августа 2020. навр-
шавају се две дуге годи-
не откако није са нама

ЖИВОРАД

ТОПАЛОВИЋ

Заувек ћеш живети у
нашим срцима.

Твоја породица
(156/ф)

Последњи поздрав нашем драгом

БРАНКУ БЈЕЛОПЕТРОВИЋУ
1955–2020.

Ожалошћени: супруга МИРА, син РАДОВАН,

ћерка КАТАРИНА и зет ШАНДОР

(111/294509)

Последњи поздрав Спасоју

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ

VI II-4

(123/294531)

Недостаје нам наш

КУЗМАН ВИЧЕВИЋ ФИЋА
1933–2018.

Увек у срцу и мислима својих најмилијих: 

ЈАСЕ, СЕНКЕ, ЈОВАНЕ и БОШКА

(128/294542)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛАНУ БОКШАНУ СТЕВИ

другу великог срца.

КЕРЕБА, ДРАГАНА, ЂОЛЕ и ЈЕЦА

(164/294610)

Напустила нас је наша
племенита и јединстве-
на госпођа

ЗОРИЦА

ЦАКИЋ
Са љубављу и поштова-
њем памтиће је МИЦА и
комшије у Браће Јова-
новић 24-ц

(59/294428)

6. августа 2020. године, преминула је наша најдража
бака, свекрва и тетка

ЗОРИЦА ЦАКИЋ
1936–2020

професор књижевности

Кремација је одржана 10. августа, на Новом гробљу у
Београду.
Сваки део наших живота испунила си собом, огром-
ном љубављу.
Твоји најмилији: САЊА, НЕВЕНА, СТРАХИЊА, ГОЦА,
ДУДА, ИВАНА и МИЊА

(14/294350)

ЗОРИЦА ЦАКИЋ

Последњи поздрав.

Њени: СОФИЈА, БРАНИСЛАВА, 

МИРОСЛАВ и СРЂАН
(107/294501)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

ИЛИЋУ

од комшија

у Кикиндској 7, 

Панчево

(103/294496)
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МИЛАН ТАДИЋ

Увек си био ту за нас.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(53/294421)

СЛАВИЦА РАДОВАНОВИЋ

Ево година дана, а бол не престаје у нашој души.

Вечно почивај у миру.

Ћерке ЈЕЛИЦА и БРАНКИЦА
(73/294447)

Време пролази, бол и туга остају

СЛАВИЦА РАДОВАНОВИЋ

С поштовањем и љубављу чуваћемо те од заборава.

Сестре ДИВНА и СТАНИЈА
(72/294447)

17. августа 2020. наврши-
ће се дванаест година от-
како није са нама наш су-
пруг и отац

МИЛОРАД

ТРОЈАНОВИЋ
Време је однело године,
али љубав и сећање остају
заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији: ЗОРИЦА,

МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА
(25/294366)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

КАРЛО ВЕЛШ
15. VI II 2006 – 15. VI II 2020.

С љубављу и поштова-
њем чувамо те од забо-
рава.

Твоји најмилији: 
супруга ЉУБИЦА

и синови БРАНИСЛАВ
и ДЕЈАН с породицама

(65/299435)

IN ME MO RI AM

ДАВОР МРДАЉ
7. IV 1989 – 15. VI II 2010.

Заустављен у кораку и сну.

У нашим мислима непрестано, 

у нашим срцима заувек.

Мама ВЕСНА, тата СЛАВКО, сестра ЖАНА, 

бака МИРА и деда НЕЂО

(79/294461)

15. августа 2020. године, у 11 сати, на Новом

гробљу, даваћемо годишњи помен нашем

вољеном

ПЕТРУ МОШОРИНЦУ

Време не доноси заборав јер ти постојиш и жи-

виш у нашим срцима.

Твоји најмилији
(87/294470)

Успомене и сећања

никада не бледе

ПЕТАР

МОШОРИНАЦ
2019–2020.

Прија АНКИЦА

(88/294471

ПОМЕН

МИЛЕ

ПЕРОВАНОВИЋ

ПЕРКО
2005–2020.

Заувек у нашим срцима.
Твоји: МИРКО

и ЈАДРАНКА
(89/294472)

Годишњи помен мо-

јој драгој Бранки

БРАНИСЛАВА

МАРКОВИЋ
рођ. Дечермић

1950–2019.

Супруг ДРАГАН

(96/294489)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће 14.

августа 2020, бити обављен четрдесетодневни

помен нашој драгој

НЕНИ

Супруг ЈЕФТА са сином НЕНАДОМ, 

ћерком СНЕЖАНОМ и родбином

(114/294520)

15. августа 2020.  навршава се година откако је престало да куца племенито

срце

ОБРАДА ЈОСИПОВИЋА
2. VI II 1939 – 15. VI II 2019.

Кажу да време тугу брише, али туге и боли је све више.

Како је тешко без тебе живети, у души плакати, а насмејан бити.

Тешко је прихватити истину да те више нема, јер нам недостајеш свакога да-

на и све више.

Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у којем тебе нема више.

Има нека моћ у добрим људима, јаки су и после смрти. Они и даље живе по

својим речима и делима, а највише по доброти срца.

Вечно ћемо те се сећати, о теби са поносом причати и никада те нећемо за-

боравити.

Твоји најмилији: супруга ДОБРИСАВА са породицом

(116/294524)

Прошло је четрнаест година од смрти наше дра-

ге маме и три године од смрти наше баке

ДРАГАНА ЛИВИЈА

ШИНИК ШИНИК
2006–2020. 2017–2020.

Помен ћемо одржати у суботу, 15. августа, од 11

сати, на Католичком гробљу.

ЈОВАНА и ИВАНА са породицама
(112/2194514)

СЕЋАЊЕ

ЈОСИП ЛУКИЋ
1947–2018.

из Омољице

Сећање чувају: супруга ЦИЦА, ћерка РАДА и

син МИЛОРАД са породицама

(118/294527)

У суботу, 15. августа, у 11.30, на Новом

гробљу, даваћемо годишњи помен нашем

драгом

СТОЈАНУ ЈОВАНОВИЋУ

Никада те нећемо заборавити и прежа-

лити.

Живећеш у трајном сећању сина ДУШАНА,

многобројне родбине и пријатеља

(124/294533)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ
4. IV 1984 – 20. VI II 2005.

од породице СИМИЋ

(131/294552)
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СЕЋАЊЕ

МИЛАН ЋИРИЋ
професор

1985–2020.

Недостајеш.
Ћерка ВИОЛЕТА са породицом

(6/294331)

15. августа дајемо

шестомесечни помен

РАДМИЛИ

КЕПИЋ

Ожалошћени: 

син СТЕВАН

и снаја ЛЕНКА

(8/294337)

16. августа 2020. навршава се година препуна

болних дана. На срцима нашим незарасла је

рана јер смо остале без тебе, нашег вољеног

супруга, тате и деде

ИВАНА ЛУКИНИЋА

Премало си имао година да нас напустиш, да

нас стихији патње препустиш.

Превише је година пред нама, да се са тугом

боримо.

Превише боли да без тебе живимо.

Твоји женскићи

(26/294368)

У суботу, 15. августа 2020, у 10 сати, даваћемо

шестомесечни помен нашем драгом супругу, та-

ти и деди

БОРИСЛАВ КАНУРСКИ
1934–2020.

Ожалошћени: супруга БИСЕРКА, ћерка

МИЛЕНА и унука МИЛЕНА са породицама

(28/294376)

15. августа даваћемо полугодишњи помен на-

шој драгој

АНЂИ ИВАНОВИЋ
1943–2020.

Живећеш вечно у сећању и срцима својих нај-

милијих: супруга ВОЈИСЛАВА, ћерке МИРЕ,

синова МИРКА и МАРИНКА, зета СПАСЕТА,

снаја СУНЧИЦЕ и АЛЕКСАНДРЕ, унучади

БРАНКА, СЛОБОДАНА, СТАНЕ, АНЕ, МИЛОША

и ИВАНЕ

(34/294388)

Прошло је годину дана
од смрти наше мајке,
баке и свекрве

СТАЈКЕ

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
Заувек ће бити у нашим
срцима.

Синови ВИДОМИР
и МИЛОМИР

са породицама
(36/294390)

Пролазе године, за нас вечност и туга, јер са нама није нај најдра-

жи супруг и тата

АРОН ЛАЗАРОВ
1939–2018.

15. августа навршавају се две године откад није са нама.

Време пролази а бол остаје.

Супруга ВИДОСАВА и синови САВА и СТЕВИЦА

(37/294391)

16. августа 2020, на

гробљу у Омољици,

даваћемо четрдесет

тужних дана

ВАСИ

ПЕТРОВУ

Недостајеш нам.

Твоји најмилији
(40/294398)

15. августа дајемо

шестомесечни помен

РАДМИЛИ

КЕПИЋ

Ожалошћени: син

МИЛАН, снаја ВЕРА,

унука РАДМИЛА и

праунука МИЛАНА
(46/294411)

17. августа 2020. навршавају се две тужне

године нашем

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ
1960–2018.

Супруга ВЕРА, ћерка ВАЊА и син ВУК

(54/294423)

Нашој драгој мајци,
свекрви и баки

НАДИ
ВИШЊИЋ

Четрдесетодневни по-
мен обележићемо 18.
августа, у 11 сати, на
Новом гробљу.

Њени: ДРАГАН, 
ИВАНКА, ИВАНА

и ЈЕЛЕНА
(60/294431)

„Година прође, дан никад”

ИВАН ЛУКИНИЋ
Вечерас сам као и сваке ноћи до сад подигла поглед ка
небу. 
Знам да те имам тамо горе и да ме чуваш.
Ти си моја најсјајнија звезда,  видим те.
Живиш!
Заувек у мом срцу најбољи тата на свету, мој херој, мој
анђео чувар, мој тата!

Воли те твој ИКИЋ КИКИРИКИЋ

(70/294443)

Прошло је пола годи-

на откако није са на-

ма наша драга

РАДМИЛА

КЕПИЋ

Сећаћемо се твог ли-

ка.

ВИКТОР и САША
(69/294439)

ЗОРАН

ЈЕФТИЋ
13. VI II 1994 – 13. VI II 2020.

С тугом и љубављу се-

ћају те се твоје се-

стре МИРА и МАРИ-

ЈА с породицом

(44/2944067)

Година је прошла отада није са нама наш

драги

ИВАН ЛУКИНИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Сестра ИЛОНКА са породицом

(76/294456)

Четири године су прошле откако се упокојио

наш најдражи

ЈОН Ј. ЛАПАДАТ

„Ниси више тамо где си био,

али си свуда где смо ми.”

Супруга ЉИЉА, ћерка АЛЕКСАНДРА, 

син НИКОЛА и унука НАЂА

(71/294446)

СЕЋАЊЕ

СЕЛ

СТЕВАН МАРГИТА
1927–1981. 1930–2015.

Ваши најмилији

(74/294454)

ДРАГАН ВЕЛАШЕВИЋ ДИДА

Ти си увек са нама.

САША ЈЕЛЕНКОВИЋ са породицом
(115/294522)

Прошла је година откад нас је напу-

стио наш колега

ИВАН ЛУКИНИЋ

Почивај у миру.

Колектив „Леди”

(150/ф)

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

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

да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо 

по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Пет година је прошло без наше ћерке, сестре и тетке

ЈЕЛЕНЕ НОВАКОВИЋ
16. VI II 2015 – 16. VI II 2020.

Бескрајно тужни родитељи, сестра и сестрићи

(5/294324)

14. августа навршавају се две тужне годи-

не откако нас је напустио наш вољени

МИЛЕ МАТИЋ

Мој животе, моја љубави сунце се у сузи

удави, па се спусти ноћ ко судбина, да те

сањам, да те дозивам.

Заувек неутешни: супруга ЉИЉАНА

и ћерке СНЕЖАНА и ДРАГАНА

са породицама

(7/294334)

17. августа биће тачно четрдесет дана откада нас

је напустио наш драги брат

СТАНКО СТАНОЈКОВСКИ

Нека те чувају драги анђели.

Остаћеш у сећању: сестрама МИЛЕВКИ

и ЈАНЦИ и брати МИЈАЛЧЕТУ

(9/294338)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР РАЈШИЋ
1957–1992.

Заувек у срцима.
Породица

(10/294341)

4. августа 2020. заувек нас је напустила наша драга мама, бака и прабака.

Сахрана је обављена 7. августа 2020, на Старом православном гробљу у Пан-

чеву

ДАНИЦА УРОШЕВ ДАЦА
1940–2020.

Син МИЛАН, снаја ВИОЛЕТА, унук АЛЕКСА, унука ДОРОТЕЈА, зет МИЛОШ

и праунуке МИЛА, МАША и МАЊА
(12/204345)

13. августа 2020. навр-
шавају се три године од
смрти мог супруга

РАДЕТА

ЧИКАРЕ

Године нису избрисале

љубав и сећање.

Твоја супруга

КОВИЉКА
(19/294353)

Тешких пет година

без тебе

ЈЕЛЕНА

НОВАКОВИЋ
1988–2015–2020.

Стриц МИЛИНКО

и брат ЗОРАН

(20/294354)

Пре једанаест година
отишла је од нас наша
вољена мајка, бака, све-
крва и прабака

СТОЈАНКА

ДРАГАН
2009–2011.

Били смо њена љубав и
радост и она наша.

Породица ДРАГАН
(23/294358)

БОШКО МИЛОРАДА МАРА

СТАЈИЋ СТАЈИЋ ТОДОРОВ
1929–2000. 1929–2015. 1911–2014.

Часно сте живели. Почивајте у миру.

Ваши најмилији
(24/294363)

РАДЕ ЧИКАРА

Прошле су три дуге године... Недостајеш нам.

Твоји најмилији
(29/294377)

Поштованом пријатељу

МИРКУ ВУКОТИЋУ
2010–2020.

Бити у нечијим мислима, у нечијим сећањима,

трајати незаборавом.

С поштовањем: породица КОВАЧЕВИЋ

(30/294379)

СЕЋАЊЕ

ГОЈКО КОТЛАЈИЋ БАТА
1960 – 17. VI II 2013.

Седам година без тебе...
Пролазе дани, ноћи, године а ти си опет ту у нашим ср-
цима, и иза и испред нас, да те се сећамо.

С љубављу твоја РАКИЦА, ћерке ТАМАРА и ИВАНА
с породицом и сестре ГОРДАНА и СНЕЖАНА

с породицама
(32/294385)

13. августа навршиле се пета година отка-

ко није са нама наша мајка, свекрва и бака

ВЕСЕЛКА ТЕГЕЛТИЈА
1935–2020.

Година за годином, време пролази. Њен

благи поглед, љубав и доброту чувамо од

заборава.

Њени најмилији: синови СТОЈАН

и ДУШАН, снаја СЛОБОДАНКА, 

унук МИЋО и унука МИРОСЛАВА

(33/294386)

Прошло је четрдесет тужних дана откада се упо-

којила наша драга супруга, мајка и бака

МИЛЕНА НОВКОВИЋ

Захвални смо на несебичној љубави и пажњи.

Вечно је у нашим срцима.

САВА, МИЛАН, САНДРА, ВУК, ОГЊЕН, 

ВАЊА, породица и пријатељи

(42/294403)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЋИЋ

РАДОМИР ВЕРА РАДОВАН ВИНКА

ПУЉА МИШКОВИЋ РАДЕ
рођ. Мићић

1990–2020. 2007–2020. 2008–2020. 2011–2020.

Успомену на њих чувају с љубављу и поштовањем њихови најмилији
(43/294402)

ВЛАДИМИР ТОПИЋ
9. V 1980 – 17. VI II 2017.

Тамо над облацима живиш ти, анђеле наш.

Волимо те до бескраја.

Тата ДРАГАН, мама ЉИЉАНА, сестра ЈЕЛЕНА и баке

(68/294438)

СЕЋАЊЕ

на родитеље

КОВАЧЕВИЋ

ЈЕЛЕНА СТЕВАН
17. VI II 2000 – 17. VI II 2020. 24. XII 2001 – 24. XII 2020.

Увек у мислима са вама ваше ћерке ДУШАНКА,

РАДМИЛА и ВЕРА са породицама
(58/294426)



Два на е сти тур нир
раг би ве те ра на

РК Бо рац сја јан
органи за тор

Већ два на ест го ди на за ре дом
Раг би клуб Бо рац ор га ни зу је
ве те ран ски тур нир, ко ји по пра -
ви лу оку пља ста ре спорт ске
при ја те ље... Овог ле та је дру -
же ње на ле пом раг би те ре ну у
Стар че ву одр жа но у су бо ту, 8.
ав гу ста, а у скла ду са уред ба ма
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и пре -
по ру ка ма Раг би са ве за на ше
зе мље, тур нир је пр ви пут од и -
гран без при су ства пу бли ке.
Ипак, то ак те ре ни је оме ло да
при ре де још је дан спорт ски
спек такл.

Над ме та ле су се еки пе Град -
ског раг би клу ба Вр шац, РК-а
Бал кан ски ко ма рац, Дор ћо ла
и Бор ца, а не до ста так пу бли ке
као да је био мо тив да уче сни -
ци при ка жу раг би на нај ви шем
мо гу ћем ни воу за „мом ке” ста -
ри је од 40 го ди на.

– Оста је ве ли ки жал због
ова квог на чи на ор га ни за ци је
тур ни ра, без пу бли ке, али ми
као дру штве но од го вор на ор -
га ни за ци ја мо ра мо лич ним

при ме ром да по ка же мо да смо
из над сва ке си ту а ци је и да за
нас не по сто је не пре мо сти ве
пре пре ке. Ду го смо ва га ли шта
учи ни ти, а ко нач ну од лу ку смо
до не ли на са стан ку у по не де -
љак, 3. ав гу ста. Же лим да ис -
ко ри стим при ли ку да за хва -
лим свим чла но ви ма клу ба на
успе шној ор га ни за ци ји, као и
свим спон зо ри ма, без ко јих
овај тур нир не би био на ова -
ко ви со ком ни воу. Хо ћу да ис -
так нем да је и ове го ди не тур -
нир за др жао ка рак тер ме ђу -
на род ног тур ни ра, а то ме је
до при не ла еки па РК-а Дор -
ћол, ко ја у свом са ста ву има
јед ног Ау стра ли јан ца и јед ног
Ен гле за – ре као је пред сед ник
ор га ни за ци о ног од бо ра тур ни -
ра Игор То ма шић.

Тур нир су, ме ђу соб ним ду е -
лом, отво ри ли Бал кан ски ко -
ма рац и Бо рац, а за тим се игра -
ло по прин ци пу сва ко са сва -
ким, та ко да је од и гра но укупно

шест утак ми ца по ве те ран ским
пра ви ли ма, по ко ји ма меч тра -
је два пу та по де сет ми ну та.
Ово го ди шњи тур нир био је нај -
и зјед на че ни ји од свих до сад
од и гра них, јер су чак че ти ри
ду е ла окон ча на с не ре ше ним
ис хо дом.

– Мо рам да ис так нем да је
ово пр ви тур нир на ко ме уче -
ству ју ве те ра ни еки пе с Дор -
ћо ла и из у зет но смо за хвал ни
до ма ћи ни ма на по зи ву. Дра го
нам је да смо сре ли ста ре спорт -
ске при ја те ље и да смо ево ци -
ра ли не ке ле пе успо ме не. Овај
тур нир је пер фект но ор га ни -
зо ван и ство ри ла се иде ја да
не што слич но и ми на пра ви мо
сле де ће го ди не – ис та као је во -
ђа еки пе РК-а Дор ћол и се лек -
тор ре пре зен та ци је Ср би је Љу -
бо мир Бу квић.

Нај у спе шни ји су би ли раг -
би сти Дор ћо ла, ко ји су ујед но
би ли и нај мла ђа еки па на тур -
ни ру.

– Већ мно го го ди на тра је на -
ша са рад ња с љу ди ма из Бор -
ца. На ши до ма ћи ни из Стар -
че ва из го ди не у го ди ну ди жу
ле стви цу што се ти че ор га ни -
за ци је, па са мим тим по ста -
вља ју до ма ћи за да так оста лим
клу бо ви ма – до дао је Жељ ко

Дроб њак, ко ји је пред во дио еки -
пу Бал кан ски ко ма рац.

Као и увек у Стар че ву, играо
се до бар раг би. Али ни је из о -
ста ло ни оно што је ка рак те -
ри стич но за све за љу бље ни ке у
ја ја сту лоп ту – сјај но дру же ње.

– Ука за на нам је из у зет на
част по зи вом на овај тур нир.
Жао нам је што ове го ди не,
због си ту а ци је с пан де ми јом
ко ро на ви ру са, так ми че ње ни је
ме ђу на род ног ка рак те ра и
искре но се на дам да ће ова по -
шаст про ћи до сре ди не сеп тем -
бра, за ка да је пред ви ђен тур -
нир ве те ра на у Вр шцу, где оче -
ку је мо све ове љу де до бре во -
ље – ни је скри вао оп ти ми зам
пред став ник ГРК-а Вр шац То -
ни Тра и ло вић.

Де ље ње прав де на стар че вач -
ком тур ни ру по ве ре но је пред -
сед ни ку су диј ске ор га ни за ци је
Алек сан дру Ле ли ку и пр вом
жен ском раг би су ди ји у Ср би -
ји Ма ри ји Стој шић, ко ји су во -
лон тер ски од ра ди ли по сао и
та ко по мо гли свом клу бу.

По за вр шет ку так ми че ња ка -
пи тен до ма ће еки пе Ра ди вој
Ћо сић уру чио је пла ке те и на -
гра де свим еки па ма, као и нај -
и стак ну ти јим по је дин ци ма на
тур ни ру, ме ђу ко ји ма су би ле

и да ме, бив ше ре пре зен та тив -
ке Ср би је, ко је су сво јим при -
су ством „по ја ча ле” ти мо ве уче -
сни ке.

– Тре ба ло је да ова го ди на
бу де кру на ве те ран ског раг би -
ја у на шем клу бу. Пла ни ра ли
смо да одр жи мо де се так тур -
ни ра, а вр ху нац би пред ста -
вља ло го сто ва ње ре пре зен та -
ци је Та хи ти ја у Стар че ву. На -
жа лост, си ту а ци ја с ко ро на ви -
ру сом је све по ре ме ти ла. Би ло
нас је ма ло и по сто јао је страх
ка ко ће мо ор га ни зо ва ти и овај
тур нир, али уз мак си мал но за -
ла га ње свих струк ту ра у клу бу
све је ис па ло баш ка ко тре ба –
ис та кла је пот пред сед ни ца 
РК-а Бо рац Ан ка Стој шић.

Еки па до ма ћи на игра ла је у
са ста ву: Вла ди мир Пар че тић,
Вла ди мир Кри во ку ћа, Дра ган
Ђур ђев, Го ран Ке ље вић, Мар -
ко Се ку ло вић, Ми ро слав Бе ло -
брк, Јо жеф Ђер фи, Зо ран Ра -
ни сла вић, Ра ди вој Ћо сић, Игор
То ма шић, Ду шан Стан ко вић,
Ма ри ја Злат ко вић, Са ња Стар -

че вић, Дра ган Ма ти чић, Дра -
го слав Ми лин ко вић, Сла ђан Јо -
ва но вић, Го ран Фи ли по вић, Го -
ран Ар се ни је вић, Са ва Вељ ко -
вић, Го ран Сто ја но вић и Дра -
ги ша Сто ја но вић.

СПОРТ
Петак, 14. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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НА СТА ВЉЕ НА ЛЕ ПА ТРА ДИ ЦИ ЈА У СТАР ЧЕ ВУ

ДРУ ЖЕ ЊЕ ЗА ЉУ БЉЕ НИ КА У ЈА ЈА СТУ ЛОП ТУ

Ко ро на ви рус је за у ста вио пла -
не ту. Пот пу но је про ме нио ње -
но кре та ње... Спо рт је, баш као
и мно ге дру ге сфе ре жи во та,
пре тр пео мно ге уда р це, па му
пре ти ве ли ка кри за. От ка зи ва -
ње спон зор ства, те не из ве сност
око на став ка так ми че ња дра -
стич но су про ме ни ли оче ки ва -
ња и пла но ве го то во свих спорт -
ских ко лек ти ва на све ту.

Си ту а ци ја ни је сјај на ни у
на шој зе мљи јер, као це ло ку -
пан спо рт, и ру ко мет тр пи
огром не гу бит ке, а по сле ди це
ће се ду го са ни ра ти. По зна то
је да се спо рт у Ср би ји углав -
ном фи нан си ра из ло кал них
са мо у пра ва, али пи та ње је
коли ко ће то би ти мо гу ће и

из во дљи во у на ред ном пе ри о -
ду, јер су ште те од ко ро на ви -
ру са не мер љи ве.

Та ко ђе, мно ги на ши ко лек -
ти ви су оста ли без глав них

спон зо ра и фи нан си је ра, при -
ја те ља клу бо ва, па ће у се зо ни
пред на ма клу бо ви ма би ти те -
шко да обез бе де сред ства за
функ ци о ни са ње.

Ка ко би бар ма ло по мо гао и
олак шао клу бо ви ма ове те шке
да не и по мо гао да пре бро де
кри зу, Ру ко мет ни са вез Ср би је
спре мио је по моћ ко ја би знат -
но по мо гла еки па ма у на ред -
ном пе ри о ду, док са ме не ста -
ну на но ге.

Ру ко вод ство на ше фе де ра -
ци је од лу чи ло је да клу бо ви -
ма пру жи нов ча ну по моћ, али
и ону у ви ду спорт ске опре ме,
лоп ти и свих ре кви зи та по -
треб них за не сме та но функ -
ци о ни са ње, као и по кри ва ња
де ла ко ти за ци је за је се њи део
пр вен ства.

Та ко ће 262 клу ба до би ти по -
моћ од РСС-а, а би ће по де ље -
но и 800 лоп ти.

ЛЕ ПЕ ВЕ СТИ ЗА РУ КО МЕТ НЕ КЛУ БО ВЕ

СТИ ЖЕ ПО МОЋ ОД СА ВЕ ЗА

СЈА ЈАН УСПЕХ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

СТЕ ФАН ПО МЕ РА ГРА НИ ЦЕ...

Про шлог ви кен да у Зе ни ци je
одр жа но Отво ре но се ни ор ско
по је ди нач но пр вен ство Бо сне
и Хер це го ви не у атле ти ци.

На том пре сти жном так -
ми че њу уче ство вао је и наш
мла ди су гра ђа нин, ју ни ор
Сте фан Ми хај лов, члан бе о -
град ске Цр ве не зве зде, ко ји
је још јед ном ис ка зао свој
не ве ро ва тан та ле нат. Иа ко
му је ово би ло пр во так ми -
че ње по сле ду ге па у зе услед
ван ред ног ста ња иза зва ног
пан де ми јом ко ро на ви ру са,
Ми хај лов је ус пео да се пла -
си ра у фи на ле тр ке на 100
ме та ра, и то као убе дљи во
нај мла ђи так ми чар.

У из у зет но ја кој се ни ор -
ској кон ку рен ци ји Сте фан је
за у зео од лич но че твр то ме -
сто, али мно го ви ше од са -
мог пла сма на бит но је ње го -
во ре зул тат ско оства ре ње. По -
ста вио је лич ни ре корд у овој

ди сци пли ни, с ре зул та том
10,89 се кун ди. Овим ре зул -
та том Сте фан је са мо по твр -
дио да је је дан од нај бр жих
Пан че ва ца на 100 ме та ра у
исто ри ји атлет ског спор та.

Мла ди Ми хај лов, иа ко је -
ди ни ју ни ор, на шао се ме ђу
тре нут но нај бр жим сприн те -
ри ма у Ср би ји и пот пу но
оправ дао сво ја оче ки ва ња и
оче ки ва ња тре не ра и клу ба.

Пре ма ре чи ма мно го број -
них атлет ских струч ња ка, од
Сте фа на тек тре ба оче ки ва -
ти ве ли ка оства ре ња. Ње му
пред сто је озбиљ на ис ку ше -
ња, јер је он нај пер спек тив -
ни ји ју ни ор у Ср би ји у овој
ди сци пли ни.

Кра јем ав гу ста на про гра -
му ће би ти ју ни ор ско др жав -
но пр вен ство, на ко ме ће Сте -
фан Ми хај лов бра ни ти ти ту -
лу у тр ци на 100 ме та ра.

Срећ но, мом че!

Зо ран Ма џев ски Ма џа
(1963–2020)

У не де љу, 9. ав гу ста, баш на дан
Све тог Пан те леј мо на, као гром
из ве дрог не ба, спорт ским Пан -
че вом про ши ри ла се ту жна вест
– умро је Зо ран Ма џев ски.

По пу лар ни Ма џа је са жи вот -
не сце не си шао из не на да, у 57.
го ди ни жи во та. По сле при ја тељ -
ске утак ми це ње го вог Гло го ња
са идвор ским По ле том, сат вре -
ме на ка сни је, до жи вео је те жак
ин фаркт и пре ми нуо у свом
дому.

Зо ран Ма џев ски је ро ђен у Гло го њу, где је на чи нио и
пр ве фуд бал ске ко ра ке. По том је про шао све мла ђе се -
лек ци је бе о град ске Цр ве не зве зде, а с ве ли ким успе хом је
на сту пао за дру го ли га ше у ста рој Ју го сла ви ји – пан че вач -
ки Ди на мо и Но ви Сад, као и за та да шње срп ско ли га шке
ти мо ве Је дин ство Сте вић и Гло гоњ.

По за вр шет ку играч ке ка ри је ре на ста вио је да ра ди као
тре нер, у че му је та ко ђе имао мно го успе ха. С клу пе је
пред во дио цр но гор ског пр во ли га ша Је зе ро из Пла ва, срп -
ско ли га ше Ди на мо, До ли ну, Гло гоњ, ПСК, Сла ви ју из Ко -
ва чи це, Бо рац из Са ку ла, Спар так из Де бе ља че, Тем по из
Сеф ке ри на и Омла ди нац из Опо ва.

У по след њих пет го ди на во дио је шко лу фуд ба ла у свом
род ном Гло го њу, као и се ни ор ски тим исто и ме ног клу ба.

Зо ран Ма џев ски је био уз о ран ро ди тељ, до бар су пруг и
ис кре ни при ја тељ. Иза се бе је оста вио су пру гу, си на, сна -
ју и уну ку, а ско ро ро ђе ње уну ка, на жа лост, ни је до че као.

Ма џа је са хра њен у уто рак, 11. ав гу ста, на гло гоњ ском
гро бљу.

Не ка му је веч на сла ва.

IN ME MO RI AM



Вре ме при пре ма је про шло. Са -
да до ла зи но ви по че так. У су -
бо ту, 15. ав гу ста, ФК Ди на мо
1945 за по чи ње још јед ну се зо -
ну у Срп ској ли ги гру па „Вој во -
ди на”, а љу би те љи нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у на -
шем гра ду и по кло ни ци по пу -
лар ног „бр зог во за” ве ру ју да ће
њи хо ви ми ље ни ци и овог пу та
има ти шта да ка жу у тре ћем
ран гу срп ског фуд ба ла.

Под ру ко вод ством ше фа струч -
ног шта ба Жар ка То до ро ви ћа,
мом ци су вред но тре ни ра ли, али
по сти за ли су и од лич не ре зулта -
те у при прем ним утак ми ца ма.

Про те кле сед ми це Ди на мо
1945 од и грао је два кон трол на
ме ча и оства рио две по бе де.
Нај пре је на Град ском ста ди о -
ну у Пан че ву го сто вао Брода -
рац, ко ји су Пан чев ци са вла -
да ли с 3:1. Го ло ве за тим из
на шег гра да по сти гли су Пе -
ште рац (два) и Цр но мар ко вић.

Ди на мо 1945 играо је у са -
ста ву: Ан џић, Ка ран фи лов ски,
Злат ко вић, Пан тић, Цр но мар -

ко вић, Осман, Ах чин, Пе ште -
рац, Бо дло вић, Ја ко ва шић и
Ми ла но вић, а шан су су до би -
ли и: Лу кић, Јо ва нић, Дри нић,
Ба шић, Ми ли во јев, Ра ди са вље -
вић, Мар ко вић и Вуч ко вић.

Био је то су срет срп ско ли га -
ша, ви ђе на је до бра игра, во -
ди ла се рав но прав на бор ба с
пу но ду е ла, а го сти су по сле
јед не по лу кон тре ус пе ли да по -
стиг ну по го дак и по ве ду с 0:1.
У дру гом по лу вре ме ну фуд ба -
ле ри тре не ра Жар ка То до ро -
ви ћа на ста ви ли су до бру игру,
а по сле осам ми ну та сти гли су
до из јед на че ња, ка да је Пе ште -
рац уз по моћ го сту ју ћег игра -
ча са вла дао гол ма на Га ври ло -
ви ћа. Дру ги по го дак за вођ ство
„бр зог во за” по сти гао је Пе -
ште рац из пе на ла, по сле игра -
ња ру ком го сту ју ћег игра ча у
свом ше сна е стер цу. Де сет ми -
ну та пре кра ја ме ча Цр но мар -
ко вић је по ста вио ко на чан ре -
зул тат– 3:1.

Ге не рал ну про бу пред по че -
так но ве тр ке за бо до ве фуд ба -
ле ри Ди на ма 1945 има ли су
прошлог ви кен да, та ко ђе на
Градском ста ди о ну у Пан че ву,
ка да су уго сти ли ОФК Бе о град.

„Брзи воз” је над ви сио по пу -
лар не „ро ман ти ча ре с Ка ра бур -
ме” са 2:0 и та ко на ја вио успе -
шну се зо ну.

Тре нер То до ро вић је по ве ре -
ње ука зао сле де ћем са ста ву: Ан -
џић, Кр мар, Злат ко вић, Пан -
тић, Цр но мар ко вић, Осман, Ах -
чин, Пе ште рац, Ани чић, Бо дло -
вић и Ја ко ва шић, а игра ли су и:
Лу кић, Дри нић, Ми ла но вић, Не -
шић, Ка ран фи лов ски, Ра ди са -
вље вић, Мар ко вић и Вуч ко вић.

Би ла је то сед ма утак ми ца
Ди на ма 1945 у при прем ном
пе ри о ду и сед ма по бе да. У пр -
вом по лу вре ме ну се во ди ла рав -
но прав на бор ба с пу но при ли -
ка, а већ у сед мом ми ну ту Ан -
дреј Ја ко ва шић је ис ко ри стио
при ли ку и по сти гао свој сед ми
по го дак у при прем ним ме че -
ви ма. До од ла ска на од мор го -
сти су има ли не ко ли ко до брих
при ли ка за изјед на че ње, али
су њи хо ве уда  це за у ста вља ле
преч ка и ста ти ва.

У дру гом по лу вре ме ну до ма -
ћи тим је на ста вио да на па да,
а по сле све га три ми ну та ду -
пли рао је сво ју пред ност. Ја ко -
ва шић је од лич но про и грао Ан -
дри ћа, а овај лоп ту про сле дио
у мре жу го сти ју.

Да кле, то ком при прем ног
пе ри о да Ди на мо 1945 је по -
сти гао за па же не ре зул та те.
Најпре је са вла дао ко вин ски

Рад нич ки са 6:1, по том До ли -
ну из Па ди не с 5:0, Вој во ди ну
1928 из Пер ле за са 2:1, Сту -
дент ски град са 2:0, стар че вач -
ки Бо рац са 2:1, Бро да рац с
3:1 и у по след њој про ве ри ОФК
Бе о град са 2:0.

– С до ла ском но вих игра ча
по ја ча ли смо кон ку рен ци ју у
ти му и оче ку је мо да ће они сво -
јим игра ма оправ да ти наш из -
бор. До шли су мом ци ко ји ће
си гур но до при не ти да се пла -
си ра мо у гор њи део та бе ле.

Сваким да ном си ту а ци ја у клу -
бу је све бо ља и ве ру јем да ће мо
сви за јед но има ти успе шну је -
сен – ре као је Жар ко То до ровић.

Да кле, у су бо ту, 15. ав гу ста,
на про гра му је пр во ко ло Срп -
ске ли ге гру па „Вој во ди на”. Ди -
на мо 1945 до че ку је Бе чеј 1918.
Ова утак ми ца по чи ње у 17 са -
ти, али би ће од и гра на без при -
су ства пу бли ке.

СПОРТ
Петак, 14. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мом ци спрем ни за
го сто ва ње у
Крагујевцу

Но ва по ја ча ња:
Нема ња Мар ко вић,
Дар ко Гој ко вић и
Пре драг
Станимировић

Фуд ба ле ри но вог пр во ли га ша
Же ле зни ча ра на пор но су тре -
ни ра ли од 1. ју ла под ру ко вод -
ством ше фа струч ног шта ба
Мар ка Пе ро ви ћа и ње го вих са -
рад ни ка Мар ка Ан дре ји ћа, Пре -
дра га До бри ћа и Вла ди ми ра
Ра сто ви ћа. Са да је до шло вре -
ме да се по ка жу и на ве ли кој
сце ни – у Пр вој ли ги Ср би је.
Шам пи о нат у дру гом ран гу на -
ше зе мље стар ту је иду ћег ви -
кен да, а по пу лар ну „ди зел ку”
из Пан че ва оче ку је пут у Кра -
гу је вац и го сто ва ње на ста ди о -
ну „Чи ка Да ча”. Ду ел с до ма -
ћим Рад нич ким 1923, ду го го -
ди шњим су пер ли га шем, окре -
ну ће и но ву стра ни цу исто ри је
фуд ба ла у на шем гра ду...

– За до во љан сам ка ко смо
од ра ди ли при пре ме, па се на -
дам да спрем ни до че ку је мо на -
ред на ис ку ше ња. Од и гра ли смо
и пет кон трол них ме че ва, а од -
нос мо ма ка пре ма игри био је
на за вид ном ни воу. Има мо још
не ко ли ко тре нин га пре стар та
шам пи о на та, ко ји не ће би ти
ни ма ло лак. Оче ку је мо те шке
бор бе, али ве ру јем у овај тим и
си гу ран сам да ће мом ци из
утак ми це у утак ми цу игра ти
све бо ље. Пр ва ли га је зах тев -
но и ква ли тет но так ми че ње где
ће осам на ест ти мо ва мо ра ти
да се бо ри за сва ки бод и гол
до по след њег ми ну та. Наш циљ
се зна, а то је пла сман у сре ди -
ну та бе ле, и ми слим да то мо -
же мо да оства ри мо на кра ју

сезо не. Игра чи ко ји су до шли
до бро су се укло пи ли, па на
сва кој по зи ци ји има мо по два
ква ли тет на игра ча. Пр вен ство
је ду го и си гур но да је по треб -
но има ти ве ћи фонд ква ли тет -
них игра ча, јер би ће кар то на
и по вре да, та ко да ће сви има -
ти при ли ку да игра ју – ре као
је у на ја ви но ве се зо не пр ви
тре нер Же ле зни ча ра Мар ко
Перо вић.

Стан дард но до бре пар ти је у
дре су пан че вач ке „ста ре да ме”
пру жа и ве зи ста Ду шан Плав -
шић, ко ји је ис пу нио сва оче -
ки ва ња по кло ни ка фуд ба ла у
на шем гра ду.

– До бро смо од ра ди ли при -
прем ни пе ри од и са да нам
пред сто ји бор ба за бо до ве. Овај
тим има ква ли тет и ве ру јем да
ће мо у де би тант ској се зо ни
оства ри ти до бре ре зул та те и да
ће мо се пла си ра ти ме ђу пр вих
осам еки па. Но ви игра чи су се
до бро укло пи ли у наш тим, али
нај ва жни је је што је ко стур

екипе из про шле се зо не остао
на оку пу. Има мо и ква ли тет и
ис ку ство за ово так ми че ње, јер
је до ста на ших игра ча већ на -
сту па ло и у нај ја чем ран гу и у
Пр вој ли ги. Пр вен ство ће би ти
не из ве сно до по след њег ко ла,
јер по ла ли ге ис па да и би ће
ва жан сва ки гол, а не бод. Раз -
го ва ра мо ме ђу соб но, упо зна ти
смо с ква ли те том дру гих еки -
па и за то мо ра мо сва ком ме чу
при ћи мак си мал но мо ти ви са -
но ка ко би смо ус пе ли у по сти -
за њу свог ци ља. По шту је мо сва -
ког ри ва ла, па та ко и пр вог
про тив ни ка, Рад нич ки из Кра -
гу јев ца, ко ји је го ди на ма био
су пер ли гаш и је дан је од нај и -
ску сни јих у овом так ми че њу.
До бро смо ра ди ли и спрем но
че ка мо овај ду ел. Има мо ква -
ли тет и на да мо се до брим ре -
зул та ти ма, па за што та ко не би
би ло и на овом те шком го сто -
ва њу. Уже ле ли смо се пр вен -
стве них утак ми ца по сле пет
ме се ци не и гра ња и си гур но је

да ће пу бли ка не до ста ја ти сви -
ма на ма на те ре ну, али са да је
та ко. Леп ше је ка да су три би не
пу не и то је мо тив ви ше, али
нај ва жни је је да сви бу де мо
здра ви и да се утак ми це игра ју
– по ен ти ра Ду шан Плав шић.

Не по сред но пред из ла зак на
ве ли ку фуд бал ску сце ну Ср би -
је Же ле зни чар је ан га жо вао још
тро ји цу про ве ре них фуд ба ле -
ра. Опре му нај бо љег фуд бал -
ског клу ба са ових про сто ра за -
ду жи ли су и Не ма ња Мар ко -
вић, ко ји је до шао из пље ваљ -
ског Ру да ра, Дар ко Гој ко вић,
до ско ра шњи члан су пер ли га -
ша Ме тал ца из Гор њег Ми ла -
нов ца, као и Пре драг Ста ни -
ми ро вић, са да већ бив ши члан
Сме де ре ва 1924.

Утак ми ца у Кра гу јев цу из -
ме ђу Рад нич ког 1923 и Же ле -
зни ча ра би ће на про гра му у су -
бо ту, 15. ав гу ста, од 17 са ти, а
де би у свом гра ду „ди зел ка” ће
има ти се дам да на ка сни је, ка -
да ће уго сти ти Жар ко во.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„БР ЗИ ВОЗ” ДО ЧЕ КУ ЈЕ БЕ ЧЕЈ ЦЕ

СТАР ТУ ЈУ ТР КЕ ЗА БО ДО ВЕ И У 
НИ ЖИМ ФУДБАЛ СКИМ ЛИ ГА МА

„БУ БА МА РА” У ЖИ ЖИ 
ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊА

Иа ко здрав стве на си ту а ци ја у
на шој зе мљи у ве зи с пан де -
ми јом ко ро на ви ру са још увек
ни је нај ја сни ја, над ле жни су
де фи ни тив но од лу чи ли да од
на ред ног ви кен да поч ну тр ке
за бо до ве и у ни жим фуд бал -
ским ли га ма.

Ка да је Срп ска ли га гру па
„Вој во ди на” у пи та њу, очи по -
кло ни ка нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у на шем
гра ду би ће упе ре не у Ди на мо
1945. По пу лар ни „бр зи воз” с
мно го ам би ци ја ула зи у но ву
се зо ну у тре ћем ран гу срп -
ског фуд ба ла, а у пр вом ко лу,
у су бо ту, на Град ском ста ди -
о ну у Пан че ву до че ку је Бе чеј
1918.

Ова утак ми ца по чи ње у 17
са ти.

У Вој во ђан ској ли ги „Ис -
ток” нај за ни мљи ви ји ти мо ви
за љу би те ље фуд ба ла са ових
про сто ра сва ка ко су Мла дост
из Омо љи це и Бо рац из Стар -
че ва. Обе еки пе у не де љу, 16.
ав гу ста, до че ку ју сво је ри ва -
ле у окви ру пр вог ко ла и обе
утак ми це по че ће у 17 са ти.

Мла дост у Омо љи ци игра
про тив Је дин ства из Но вог
Бе че ја, док ће Бо рац у Стар -
че ву од ме ри ти сна ге са еки -
пом Ки кин де 1909.

Као сва ке го ди не, с мно го
па жње ће се пра ти ти и тр ка
за бо до ве у Пр вој ју жно ба -
нат ској ли ги. Ове се зо не Пан -
чев ци и љу би те љи фуд ба ла
у око ли ни нај ви ше ће се
инте ре со ва ти за ре зул та те
јабуч ке Ју го сла ви је, Стре ле
из Ива но ва, Сло ге из Ба нат -

ског Но вог Се ла и Ста рог
Тами ша.

Да кле, у не де љу, 16. ав гу -
ста, та ко ђе од 17 са ти, и по -
ме ну ти ти мо ви има ће сво ја
пр ва пр вен стве на ис ку ше ња.

Ју го сла ви ја го сту је у Хај -
ду чи ци, у Ива но ву ће се са -
ста ти Стре ла и Спар так 1911
из Де бе ља че, а на Ста ром Та -
ми шу је на про гра му ло кал -
ни дер би. Сна ге ће од ме ри -
ти до ма ћи Ста ри Та миш и
Сло га.

Стране припремио

Александар
Живковић

СТАРТУЈУ И ФУДБАЛСКИ ПРВОЛИГАШИ

КУЦНУО ЈЕ ЧАС – ЖЕЛЕЗНИЧАР НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ!
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тг4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАКДО БАР ПО САО У ПРЕ ЛА ЗНОМ РО КУ

Ди на мо 1945 је до бро по ја -

чао свој тим за пред сто је ћу

се зо ну.

Сти гло је чак де сет но вих

игра ча, и то: Не ма ња Злат ко -

вић (Че лик, Зе ни ца), Ми лош

Цр но мар ко вић (Ораш је, БиХ),

Фи лип Осман (Си лекс, Се вер -

на Ма ке до ни ја), Игор Кр мар

(Зе мун), Стра хи ња Пан тић

(Ти мо ча нин), Ни ко ла Ми ла -

но вић (РСК Ра бр о во), Фи лип

Пе ште рац (Мла дост, Омо љи -

ца), Бо јан Дри нић (Же ле зни -

чар, Пан че во), Лу ка Јо ва нић

(Ко лу ба ра) и Игор Ани чић

(Бу дућ ност, До ба нов ци).

– Ура ди ли смо до бар по -

сао у пре ла зном ро ку и до ве -

ли по треб не игра че, оне ко је

смо же ле ли, а све у до го во ру

с тре не ром То до ро ви ћем. У

пре го во ри ма смо с још не ко -

ли ко мо ма ка, оче ку јем њи -

хов по зи ти ван од го вор и да

ће се при кљу чи ти ти му. Њи -

хо вим до ла ском за о кру жи ли

би смо ли сту по ја ча ња –

рекао је пред сед ник Ди на ма

1945 Ми лош Ђу ка но вић.
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Борис Митровић,
пекар:
     – Радно проводим и
суботу и недељу.
Немамо ништа
слободно. Након посла
ћу се одмарати с
породицом.
Прошетаћемо до
Тамиша. Као и обично,
пословно и породично
пролазе дани.

Анита Гребић,
ученица:
    – Идемо на језеро, 
и то рано изјутра, 
око 4-5, како бисмо
стигли до 6-7 сати.
Хоћемо да избегнемо
гужву због короне, 
а и да нас не „ухвати”
врућина. Остаћемо 
до поднева.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Искривљене
Мењају се мелодије које особа у глави слуша кад је сама са собом.

    Као и расположења, што је сасвим океј.

    Ипак, мораш да знаш шта волиш.

    Још боље – кога.

    Кад је неко сам, често уме да се искриви.

    Има то везе и с гравитацијом.

    А мало више са страхом од смрти.

    Са идејом да си сасвим небитан и непотребан.

Поглед с висине
Кажу да је теже остати на врху него до њега стићи.

    Да је путева до висина много.

    Да свако има своју стазу коју мора да утаба.

    Причају и да вртоглавица на врху није обавезна.

    Па, о томе могу да говоре само они с искуством врха.

    Сви остали можемо да нагађамо.

    Али јасно је: ниси високо ако гледаш с висине.

    Онда си само умишљена величина.

Празнине
Када неко себе убеди да је у рупи, тешко га је уверити да није.

    Посебно ако је у праву.

    Свима то може да се деси.

    Мада, једнима чешће него другима.

    То је ствар карактера.

    Баш као и идеја да је празнине у души немогуће попунити.

    Да је случај изгубљен.

    Иако су мердевине што воде до излаза надохват руке.

Лазар Петров,
студент:
     – Идемо на језеро
Бешеново код Новог
Сада. Удаљено је од
града, али има људи,
купача. Сви који су у
близини, дођу. Пало нам
је на памет да одемо
тамо кад сам видео
снимак о језеру на
„Јутјубу”.

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

Ухватисмо задњи моменат пре затварања границе. Морске играрије и уживање у
прелепом и полупразном Неи Порију. Поздрав најстаријем недељнику на Балкану!

Зорица Николић

Саво, Зорице,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Дедине „амазонке” Емилија и Наталија уживају у реци Дрини.Поздрав Панчевкама и Панчевцима од
Саве Димитријевића


