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БАНКЕ СУ НАС ВОЛЕЛЕ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ,
САД ИСПОСТАВЉАЈУ РАЧУНЕ ЗА СВОЈУ ЉУБАВ

ДОБРЕ И ЛОШЕ СТРАНЕ МОРАТОРИЈУМА страна 3

Неки банкари незаконито обрачунавају „камату на камату”
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Број 4874, година CLII

СПОКОЈСПОКОЈ

стр. 5

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Радно време
од 8 до 16 сати

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци имењаци славних
страна 11

ЧУВАЈТЕ СВОЈУ КОЖУ страна 7

ОД КОРОНЕ НЕ МОЖЕМО, АЛИ ОД UV
ЗРАЧЕЊА МОЖЕМО ДА СЕ САЧУВАМО

У које све земље због
вируса (не) смемо

» страна 5

Сведочења о
доктору Јанићу

» страна 3



пред став ни ка у На род ној скуп шти ни.
У нај ви ше за ко но дав но те ло ула зе и
стран ке и ли сте на ци о нал них ма њи -
на: Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра (де -
вет ман да та), ли ста Му а ме ра Зу кор -
ли ћа (че ти ри ман да та), те ко а ли ци ја
ал бан ских пар ти ја и ли ста Су леј ма на
Угља ни на са по три ман да та.

Ис под цен зу са, а бли зу, би ли су
По крет об но ве Кра ље ви не Ср би је,
по крет „До ста је би ло”, „Ме тла 2020”
и Срп ска ра ди кал на стран ка.

Пра ва и ду жно сти по сла ни ка

На сај ту ре пу блич ког пар ла мен та
сто ји да је пре ма по слов ни ку На род -
не скуп шти не по сла ник ду жан да
уче ству је у ње ном ра ду, те да му се не
мо же ус кра ти ти ула зак у згра ду ре пу -
блич ког пар ла мен та и бо ра вак у њој.
Отуд оне кон фе рен ци је за но ви на ре
из хо ла.

На род ни по сла ник оства ру је пра во
на пла ту, у скла ду са за ко ном, као и
на кна ду тро шко ва за оба вља ње по сла -
нич ке функ ци је. На род ни по сла ник са
ин ва ли ди те том оства ру је по себ на пра -
ва, у скла ду са за ко ном и од лу ком над -
ле жног од бо ра. По сла ник има пра во
да бу де бла го вре ме но оба ве штен о
свим пи та њи ма по треб ним за вр ше ње
сво је функ ци је ре дов ним до ста вља -
њем слу жбе них пу бли ка ци ја На род не
скуп шти не, као и ин фор ма тив ног и
до ку мен та ци о ног ма те ријала.

Пред став ник гра ђа на има пра во да
тра жи оба ве ште ња и об ја шње ња од
пред сед ни ка На род не скуп шти не,
пред сед ни ка свих од бо ра, ми ни ста ра
и функ ци о не ра у дру гим ре пу блич -
ким ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма, о
пи та њи ма из окви ра пра ва и ду жно -
сти ових функ ци о не ра.

На род ном по сла ни ку се за рад у
Скуп шти ни омо гу ћу је ко ри шће ње
би бли о те ке и до ку мен та ци је. Иза -
бра ни пред став ник гра ђа на има пра -
во да ко ри сти про сто ри је ко је су му
ста вље не на рас по ла га ње за рад и за
са стан ке с гра ђа ни ма.

Исти не и ми то ви о при ви ле ги ја ма

Оп ште је при хва ће на „исти на” да на -
род ни по сла ни ци има ју „ма ли ми ли -
он” при ви ле ги ја, али ни је све баш ка -
ко се при ча – по сто ји мно го ми то ва
на ту те му. О то ме смо раз го ва ра ли с
Пан чев ком Љуп ком Ми хај лов ском
(Стран ка мо дер не Ср би је), ко ја је у
прет ход ном ман да ту би ла део ре пу -
блич ког пар ла мен та.

Она се на на ше по ми ња ње при ви -
ле ги ја нај пре на сме ја ла, а он да је по -
ма ло љу тим гла сом до да ла:

– Већ че ти ри го ди не слу шам о
„при ви ле ги ја ма” ко је на сво јој ко жи
ни сам осе ти ла. По себ но ме рас ту жи
ка да схва тим да љу ди под при ви ле -
ги јом под ра зу ме ва ју и од ла зак на мо -
ре. На жа лост, жи ви мо у зе мљи у ко -
јој је све осим пу ког пре жи вља ва ња
при ви ле ги ја.

Ре кла је да по сто је по ни жа ва ју ће и
по ра жа ва ју ће чи ње ни це ко је се од но -
се на рад на род них по сла ни ка, а за -
тим је по че ла да на бра ја ко ја пра ва
(не) оства ру ју.

– Не по сто је ни ка кве днев ни це за
рад у пле ну му и од бо ри ма. По сто ји
по сла нич ка пла та... Осо ба ко ја већ
има за по сле ње у тре нут ку ка да по -
ста не по сла ник има не ко ли ко оп ци ја
што се на док на де за рад ти че. Под а:
да узме ми ро ва ње на свом рад ном
ме сту и пре ђе у рад ни од нос у Скуп -
шти ни; он да до би ја пла ту од 84.000

ди на ра и та ко зва ни па у шал или по -
сла нич ки до да так, ко ји из но си
32.000 ди на ра. Под б: ако осо ба же ли
да на ста ви да ра ди та мо где је ра ди -
ла, до би ја са мо 32.000 ди на ра; мо же
до би ти на док на ду са мо ако му је пла -

та ма ња од 84.000 ди на ра. Под в: раз -
ли ка у на кна ди је ди но је мо гу ћа код
љу ди ко ји оба вља ју са мо стал ну де -
лат ност; они мо гу до би ти 80 од сто од
из но са пла те за на род ног по сла ни ка
не ве за но за то ко ли ка им је за ра да
то ком оба вља ња са мо стал не де лат но -
сти – на во ди Љуп ка Ми хај лов ска.

Она ка же да је ја сно да ни ко ко је
до бар у свом по слу не ма фи нан сиј -
ску мо ти ва ци ју да бу де по сла ник.
Пре ма ње ним ре чи ма, „за оне у не -
вла ди ним ор га ни за ци ја ма чи је за ра -
де за ви се ис кљу чи во од спо соб но сти
да на пи шу и ре а ли зу ју про је кат тек
не ма ап со лут но ни ка кве мо ти ва ци је,
а ни је тај на да нај ква ли тет ни ји ка дар
ра ди у ци вил ном сек то ру”.

Гор ко се на сме ја ла и ка да смо је
пи та ли за „џи нов ске днев ни це”.

– Ка да се не ка сед ни ца од бо ра одр -
жа ва ван Бе о гра да, по сла ни ци до би ја -
ју днев ни цу у из но су од 150 ди на ра.
Да, ма ње од јед ног и по евра. А ако по -
сла ник пу ту је у ино стран ство на са ста -
нак на ко ји га ша ље Скуп шти на, до би -
ја днев ни цу у из но су од 15 евра. Ако
по сла ник иде на три да на, до би ја
акон та ци ју у из но су од 45 евра, с тим
што, ако је „пре ко” про вео ма ње од 72
са та, до би ја зах тев да вра ти Скуп шти -
ни по ла днев ни це. Лич но сам вра ти ла
се дам евра. И, пла те и днев ни це нај -
ни же су у Ср би ји у од но су на цео ре ги -
он – об ја шња ва на ша су гра ђан ка.

По њој би то би ло океј да се од по -
сла ни ка не оче ку је да има ра зно вр -
сну гар де ро бу, ле пу фри зу ру, да го во -
ри не ко ли ко је зи ка и пер ма нент но се
уса вр ша ва...

– Ов де го во рим о оном ком је је ди -
на функ ци ја на род ни по сла ник, без
члан ства по управ ним од бо ри ма или
па ра лел ног ру ко во ђе ња јав ним пред -
у зе ћи ма. Упра во због ова ко ми зер не
фи нан сиј ске на док на де по ве ћа ва се
ри зик од ко руп ци је. Ре ше ње би би ло

да ни ко ко је на род ни по сла ник не
сме да при ми ни шта ми мо по сла нич -
ке пла те, али да она бу де до стој на
функ ци је, при ти ска из ла га ња јав но -
сти, уло ге и од го вор но сти ко ју на род -
ни по сла ник тре ба да има – при ча
Љуп ка Ми хај лов ска.

О пре во зу и пут ним тро шко ви ма
ка же сле де ће:

– Уз по сла нич ку ле ги ти ма ци ју, по -
сто ји пра во да се ко ри сти бес пла тан
друм ски и же ле знич ки са о бра ћај. То
не зна чи да по сла ник мо же да уђе у
ко ји год ау то бус или воз хо ће и во зи
се, већ да на ста ни ци тре ба да из ва ди
по себ ну кар ту уз по ка зи ва ње по сла -
нич ке ле ги ти ма ци је – ка да би не ко то
ура дио, био би исме јан до не из др жљи -
во сти. Кон крет но, ја као осо ба са ин ва -
ли ди те том ту на зо ви при ви ле ги ју не
мо гу да ко ри стим јер не мо гу да уђем
ни у је дан ау то бус ни ти воз. По сла ни -
ци ко ји жи ве ван Бе о гра да има ју пра -
во на на док на ду пут них тро шко ва пре -
ма утвр ђе ној та ри фи, и то са мо ако су
за и ста при су ство ва ли сед ни ци и упи -
са ли се. Во ди се при лич но пре ци зна
еви ден ци ја. На род ном по сла ни ку се
на док на ђу ју тро шко ви за ко ри шће ње
при ват ног ау то мо би ла у ви си ни од 15
од сто це не ли тра по гон ског го ри ва по
об ра чун ском ки ло ме тру пре ма ли сти
уда ље но сти пре би ва ли шта на род них
по сла ни ка од Бе о гра да. При ме ра ра -
ди, по сла ник ко ји жи ви у Но вом Са ду
до би је 4.000 ди на ра ако до ла зи сво јим
ко ли ма на сед ни цу. По сла ни ци мо гу
до би ти пар кинг-кар ти цу за бес плат но
пар ки ра ње са мо у га ра жа ма ко је су у
бли зи ни Скуп шти не. Они ко ји ма је
да ле ко да пу ту ју ко ли ма мо гу до би ти
из нос од 35.000 ди на ра за из најм љи -
ва ње ста на. Не мо гу се до би ти па ре и
за пут и за стан. Они ко ји из нај ме стан
мо ра ју има ти уго вор и мо гу до би ти
још 40 од сто од про сеч не пла те у Ср -
би ји за та ко зва ни одво је ни жи вот.

За ни мао нас је и чу ве ни „џа ба ле -
ску” скуп штин ски ре сто ран...

– Хра на, од ра зно вр сно сти до на чи -
на при пре ме, го то во да се не раз ли ку -
је од по ну де ко ја по сто ји у сту дент -
ским мен за ма. Мо гу се по је сти фи ле -
ти осли ћа с пом фри том и са ла том за
300 ди на ра, али су пор ци је као тре ћи -
на ка фан ских и то ва жи за сва ко је ло.
Је ди но што је јеф ти но је су ка фе и со -
ко ви. Оста ло је сте јеф ти ни је од ре сто -
ран ских це на, али ако до руч ку је те и
ру ча те, јер не ма те фри жи дер да до не -
се те сво ју хра ну ни ти ку хи њу да је
под гре је те, не мо же те про ћи без 600–
700 ди на ра по да ну, и то да па зи те
шта је де те. Све у све му, де лу је да је
све та ко по ста вље но да ни ко ам би ци -
о зан, ко је ква ли фи ко ван и ко се већ
по слов но оства рио, осим пу ког ал тру -
и зма не ма ни ка кву мо ти ва ци ју да

буде на род ни по сла ник. Са мо да ал -
тру и ста бу де све ви ше у Скуп шти ни...
– за кљу чу је Љуп ка Ми хај лов ска.

За кле тва но вих по сла ни ка са мо
што ни је... С. Трај ко вић

Сан дра Бо жић и Мар ко
Мла де но вић из СНС-а и
Ју сти на Пу пин Ко шћал 
из СПС-а пред ста вља ће
наш град

Љуп ка Ми хај лов ска о
приви ле ги ја ма по сла ни ка

Про шле не де ље Ре пу блич ка из бор на
ко ми си ја об ја ви ла је Из ве штај о
укуп ним ре зул та ти ма из бо ра за по -
сла ни ке На род не скуп шти не. Ов де
ће мо се по за ба ви ти укуп ним број ка -
ма на те ри то ри ји Ср би је у ве зи са из -
бо ри ма, пра ви ма и ду жно сти ма на -
род них по сла ни ка, као и исти ном,
од но сно ми то ви ма, ка да су њи хо ве
при ви ле ги је у пи та њу.

На рав но, пред ста вља мо и тро је
ста нов ни ка Пан че ва ко ји ће на ред не
че ти ри го ди не се де ти у по сла нич -
ким клу па ма у Бе о гра ду и та ко ре -
пре зен то ва ти наш град. Њи хо ве би о -
гра фи је и фо то гра фи је мо же те ви -
де ти у окви ри ма.

Ма те ма ти ка и ман да ти

Пре ма по да ци ма РИК-а, из ла зност
би ра ча на ре пу блич ким из бо ри ма у
Ср би ји 21. ју на би ла је 48,93 од сто:
6.584.376 би ра ча је у би рач ком спи -
ску, а гла са ло је њих 3.221.908. Не ва -
же ћих гла сач ких ли сти ћа би ло је
118.155, што је 3,67 од сто од иза шлих.

Ко а ли ци ја око Срп ске на пред не
стран ке осво ји ла је 188 ман да та.
Сле де ко а ли ци ја Со ци ја ли стич ке
пар ти је Ср би је и „Је дин стве не Ср би -
је” с 32 ман да та и ли ста СПАС Алек -
сан дра Ша пи ћа, ко ја ће има ти 11

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 17. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Бал кан ски
шпи јун

„Бал кан ски шпи јун” је срп ска
ко ме ди ја из 1984. го ди не ко ја
го во ри о збу ње ном Бе о гра ђа -
ни ну (Да ни ло Ба та Стој ко вић)
ко ји је уми слио да је ње гов
под ста нар те ро ри ста ко ји же -
ли да ру ши власт.

Или ја Чво ро вић, ко ји је не -
ко ли ко го ди на про вео на Го -
лом ото ку, по зван је на ру тин -
ски раз го вор у ло кал ну по ли -
циј ску ста ни цу. Та мо га пи та ју
о ње го вом под ста на ру Пе тру
Ја ко вље ви ћу, кро ја чу, ко ји је
два де сет го ди на ра дио у Фран -
цу ској. По сле пар ми ну та Или -
ја би ва пу штен ку ћи, али то ли -
ко га хва та па ра но ја да по чи ње
да сум ња у Пе тра и уми шља да
је он ствар но те ро ри ста. Убр зо
кре ће и да га шпи ју ни ра, на
чу ђе ње су пру ге Да ни це, за бри -
ну те за њи хо ву кћер ку Со њу
ко ја као ди пло ми ра ни сто ма -
то лог го ди на ма не ма по сла.

Или ја из ве шта ва ин спек то -
ра др жав не без бед но сти о Пе -
тро вим кре та њи ма и су сре ти -
ма са „сум њи вим” љу ди ма, а у
шпи ју ни ра њу му се при кљу чу -
је и брат Ђу ра. Јед не ве че ри
Или ја се у ку ћи по ја вљу је по -
вре ђен, са из ја вом да је не ко
по ку шао на мер но да га пре га -
зи ау то мо би лом... Су пру га Да -
ни ца по чи ње без ре зер вно да га
по др жа ва, док ћер ка Со ња у
оцу ви ди већ пси хич ки обо ле -
лог чо ве ка и не па да на ње го ву
де ма го ги ју.

Сле ди и но ви ко рак – Ђу ра
хва та Пе тро ве при ја те ље,
углав ном ин те лек ту ал це и
ака де ми ке, ве зу је их у по дру -
му, где их ту че и при си ља ва да
при зна ју „те ро ри стич ке пла -
но ве”. Не ду го за тим „ухап -
шен” је и Пе тар, те је ве зан за
сто ли цу...

Рад ња фил ма Ду ша на Ко ва -
че ви ћа го во ри о од но су по је -
дин ца и вла сти, те о по сле ди ца -
ма си сте ма ко ји зах те ва ап со -
лут ну по слу шност, а ко је се пр -
вен стве но огле да ју у гу бље њу
ра зу ма и рас па да њу по ро дице.

Глав ни ју нак Или ја Чво ро -
вић жр тва је по ли тич ког ме ха -
ни зма – осо ба ко ја је ни кри ва
ни ду жна за вр ши ла у за тво ру,
а са да пре у зи ма уло гу ин стру -
мен та упра во тог си сте ма и
про га ња Пе тра, не ви ног чо ве -
ка, ка ко би до ка зао по слу -
шност вла сти. Та ко по ста је
тра ги ко мич на фи гу ра ко ја за -
вр ша ва па кле ни круг лу до сти
по рет ка што под сти че па ра но -
ју, страх...
P. S.
Сва срећа па је дошао 21. век…

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ТРО ЈЕ ПО СЛА НИ КА ИЗ ПАН ЧЕ ВА

Филмаџије поново у акцији.

У центру града, 15. јула

Снимио: Милан Шупица

САН ДРА БО ЖИЋ (СНС)

Ро ђе на је 1979. За вр ши ла је Фа -

кул тет по ли тич ких на у ка у Бе о -

гра ду и сте кла зва ње ди пло ми -

ра ног по ли ти ко ло га за ме ђу на -

род не од но се. Од мар та 2015. до

мар та 2018. би ла је ди рек тор ка

ЈКП-а „Гре ја ње”. Би ла је на род -

ни по сла ник и у прет ход ном са -

зи ву На род не скуп шти не од 6.

мар та 2018. го ди не и чла ни ца

Од бо ра за рад, со ци јал на пи та -

ња, дру штве ну укљу че ност и сма -

ње ње си ро ма штва, као и Од бо ра

за пра ва де те та.

Пред сед ни ца је Уни је же на

пан че вач ког СНС-а и по ве ре ни ца

ГО СНС-а у на шем гра ду.

МАР КО МЛА ДЕ НО ВИЋ (СНС)

Има рав но три де сет го ди на. За вр -

шио је сту ди је на Тех но ло шко-ме -

та лур шком фа кул те ту Уни вер зи те -

та у Бе о гра ду и сте као зва ње ма -

стер ин же њер за шти те жи вот не

сре ди не. За од бор ни ка у Скуп шти -

ни гра да иза бран је 2016, а у том

са зи ву био је је дан од нај мла ђих.

Од 2015. го ди не по ха ђао је

број не се ми на ре и еду ка ци је из

обла сти по ли тич ког де ло ва ња.

По ла зник је пр ве ге не ра ци је Ака -

де ми је мла дих по ли тич ких ли де -

ра у ор га ни за ци ји СНС-а и Фон -

да ци је за срп ски на род и др жа ву.

ЈУ СТИ НА ПУ ПИН

КОШЋАЛ (СПС)

Ро ђе на је 1983. За вр ши ла је Фа -

кул тет спор та и фи зич ког вас пи -

та ња у Бе о гра ду и сте кла зва ње

про фе со ра фи зич ког вас пи та ња,

а по том и Спорт ску ака де ми ,ју у

глав ном гра ду, смер ру ко мет. То -

ком сту ди ја је ра ди ла као лич ни

тре нер, као и у Кон тро ли ле те ња

на ан ти стрес про гра му за по сле -

них, а за тим, до про шле го ди не,

као пер со нал ни тре нер у Ду ба и ју.

Ушла је 2018. го ди не у из бор де -

сет нај бо љих жен ских пер со нал -

них тре не ра у Ду ба и ју. По том ки -

ња је на уч ни ка Ми хај ла Пу пи на.

НАШИ ЉУДИ У БЕОГРАДУ
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НБС упо зо ра ва и 
уво ди но ва пра ви ла

За стој у от пла ти не
про из во ди до дат не
тро шко ве

На адре се ду жни ка ко ји због
мо ра то ри ју ма ни су от пла ћи -
ва ли сво је ра те бан ка ма то -
ком ван ред ног ста ња по че ли
су да сти жу но ви об ра чу ни.
Ка ма те ко је ни су пла ће не то -
ком тро ме сеч не па у зе по де -
ље не су на рав не ча сти на пре -
о ста ле ра те – тре ба да их бу де
три, као што је и на ја вље но.
Ме ђу тим, ду жни ци ука зу ју да
по је ди не бан ке не за ко ни то
обра чу на ва ју „ка ма ту на ка -
ма ту”, чи ме им се уве ћа ва уку -
пан дуг. Та ко ђе, по је ди ни
грађа ни на во де да им је за ра -
чу нат и тро шак пу шта ња
креди та.

У НБС-у ис ти чу да за стој у
от пла ти кре дит них оба ве за у
тра ја њу од 90 да на не про из во -
ди ни ка кве до дат не тро шко ве
за кли јен та. Ка ко ка жу, по за -
вр шет ку пе ри о да мо ра то ри ју -
ма на оста так ду га до да је се
ре дов на ка ма та об ра чу на та то -
ком тог пе ри о да.

„На ве де ни пре по ру че ни мо -
дел не ства ра ни ка кве до дат -
не тро шко ве за кли јен та, а
уве ћа ње ану и те та на кон пе -
ри о да за сто ја ре зул тат је да -
тих мо гућ но сти кли јен ту да
оба ве зе на ста ле то ком пе ри о -
да за сто ја фи нан си ра рас по -
ре ђи ва њем на про ду же ни пе -
ри од от пла те”, на во ди се у са -
оп ште њу НБС-а. Пре ма ово -
ме, бан ке су ду жне да свим
кли јен ти ма ко ји су ко ри сти -
ли мо ра то ри јум без до дат них

тро шко ва до ста ве но ви план
от пла те.

До дат не мо гућ но сти

Усво је на је и до пу на Од лу ке о
аде кват но сти ка пи та ла бан ке
и из ме на и до пу на Од лу ке о
упра вља њу ри зи ком кон цен -
тра ци је по осно ву из ло же но -
сти бан ке од ре ђе ним вр ста ма
про из во да и ти про пи си, пре -
ма ре чи ма струч ња ка, пред ста -
вља ју па жљи во од ме ре ну ре ак -
ци ју цен трал не бан ке на мо гу -
ће по гор ша ње фи нан сиј ског по -

ло жа ја гра ђа на ко ји су се за ду -
жи ли пре на сту па ња ван ред -
них окол но сти иза зва них пан -
де ми јом ко ви да 19.

Но ви про пи си се од но се на
по тро шач ке кре ди те, укљу чу -
ју ћи и оне одо бре не за ку по -
ви ну мо тор них во зи ла, го то -
вин ске или дру ге кре ди те, из -
у зев стам бе них кре ди та и ми -
ну са по те ку ћем ра чу ну. Ка ко
об ја шња ва НБС, усво је ним

нови на ма бан ка ма се отва ра ју
до дат не мо гућ но сти да у то ку
ове и на ред не го ди не ду жни -
ци ма ко ји су се за ду жи ли пре
на сту па ња ван ред них окол но -
сти по ну де од го ва ра ју ће олак -
ши це у от пла ти тих кре ди та, а
да се то не од ра зи не га тив но
на њи хо во по сло ва ње.

Ре фи нан си ра ње

Бан ке ће мо ћи да ду жни ци ма
по ну де ре фи нан си ра ње или
про ме ну да ту ма до спе ћа по -
след ње ра те по тро шач ких, го -

то вин ских и оста лих кре ди та,
из у зев стам бе них кре ди та и
ми ну са по те ку ћем ра чу ну,
одо бре них до 18. мар та 2020.
го ди не, и то на до дат не две
го ди не ду же у од но су на тре -
нут но ва же ћи ре жим ро ко ва
от пла те тих кре ди та (ко ји под -
ра зу ме ва рок от пла те до се -
дам го ди на у то ку ове го ди не,
до шест година у то ку 2021.
го ди не, до осам го ди на за

потро шач ке кре ди те одо бре -
не за ку по ви ну мо тор них во -
зи ла не ве за но за го ди ну). Те
олак ши це бан ке мо гу по ну ди -
ти ду жни ци ма и у слу ча ју да
је по сле ре фи нан си ра ња, од -
но сно про ме не да ту ма до спе -
ћа по след ње ра те под усло ви -
ма пред ви ђе ним но вим про -
пи си ма, кре дит но оп те ре ће ње
ду жни ко вих при хо да (сте пен
кре дит не за ду же но сти) ве ће
од 60 од сто.

Прак тич но, гра ђа ни ко ји су
узе ли го то вин ски кре дит од
5.000 евра, с ро ком от пла те
од шест го ди на и ка ма том од
10 од сто, пла ћа ли су ме сеч ну
ра ту од 90 евра. Са да би им
про ду же так от пла те за две го -
ди не до нео ма њу ра ту за 15
евра (75 евра), али и 24 ра те
ви ше.

Три мо гу ћа до го во ра 
с бан ка ма

У пр вој ва ри јан ти кли јент на -
ста вља ре дов но да из ми ру је
сво је оба ве зе, пре ма пред ви -
ђе ном пла ну, с тим што се пе -
ри од от пла те про ду жа ва за три
ме се ца, док се ка ма та об ра чу -
на та то ком за сто ја при пи су је
ду гу и рав но мер но рас по ре ђу -
је на број пре о ста лих ра та. По
дру гој оп ци ји кли јен ти ко ји су
у прет ход них 90 да на на ста -
ви ли ре дов но да при ма ју за -
ра ду и ни су по тро ши ли но вац
пла ни ран за кре дит, од но сно
има ју до вољ но сред ста ва за
три пре ско че не ра те, мо гу да
упла те за 90 да на ко ли ко ду -
гу ју. По тре ћој, ако не ко не ма
до вољ но нов ца за глав ни цу,
рок от пла те му се про ду жа ва
за 90 да на, али мо же, ако же -
ли, да пла ти ка ма ту ко ја је об -
ра чу на та у пе ри о ду од ова три
ме се ца.

АПЕЛ ДА ВА О ЦИ МА
КР ВИ

Хит но по треб ни
тром бо ци ти

На шој су гра ђан ки Љи ља ни
Мун ћан, ко ја је у про це су
ле че ња акут не ле у ке ми је,
хит но су по треб ни тром бо -
ци ти А крв не гру пе.

Да ва о ци мо гу би ти му -
шкар ци од 18 до 65 го ди на
или же не ко је ни су оста ја ле
у дру гом ста њу. Уко ли ко ис -
пу ња ва те по ме ну те усло ве,
мо же те оти ћи на те сти ра ње
у За вод за тран сфу зи ју, ко -
ји се на ла зи у Ули ци Све тог
Са ве 39 у Бе о гра ду. Те сти -
ра ње се вр ши сва ког рад ног
да на из ме ђу 8 и 10.30.
Потреб но је да на гла си те да
су тром бо ци ти за Љи ља ну
Мун ћан.

Пре воз је ор га ни зо ван за
све оне ко ји же ле да по мог -
ну, а не мо гу са ми да оду до
За во да. Кон такт-осо ба је Љи -
ља нин син Де јан Мун ћан, ко -
га мо же те по зва ти пу тем те -
ле фо на 063/8262-365. Д. К.

ПРАВ ДА

Оп ту жни ца за 
оца ма ни ја ка

Ту жи ла штво у Пан че ву по ди -
гло је оп ту жни цу про тив В. Ј. из
око ли не Пан че ва због сум ње да
је зло у по тре бом по ло жа ја об љу -
био сво ју ма ло лет ну ћер ку, али
и из вр шио тр го ви ну љу ди ма.

Ње му се оп ту жни цом ста вља
на те рет да је од мар та до апри -
ла на вео на об љу бу ћер ку ко ја
му је по ве ре на на ста ра ње.

„Он је у два на вра та об љу био
ћер ку (17), а то ком јед не од об -
љу ба тра жио од ње да др жи
укљу че ну ка ме ру на мо бил ном
те ле фо ну и та ко на пра ви сни -
мак сек су ал ног од но са. Та ко -
ђе, он се те ре ти да је од по чет -
ка 2019. па до апри ла ове го ди -
не вр бо вао ћер ку да се про сти -
ту и ше и тра жио од ње да та ко
за ра ђу је но вац. Он је у ку ћу до -
во дио ми гран те и ну дио им де -
вој чи цу, а пре ко јед не дру штве -
не мре же с ви ше про фи ла де -
лио је сни мак сек су ал ног од -
но са са ћер ком”, са оп шти ло је
Ви ше ту жи ла штво у Пан че ву.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

У че твр так пр ска ње
ко ма ра ца

Ако сте овај број „Пан чев -
ца” ку пи ли од кол пор те ра у
че твр так, 16. ју ла, он да ће
вам би ти зна чај на ин фор ма -
ци ја да је за тај дан, у ве чер -
њим са ти ма, пред ви ђе но пр -
ска ње ко ма ра ца.

На и ме, ка ко су на ја ви ли
из Дру штва за дез ин фек ци -
ју, дез ин сек ци ју и де ра ти за -
ци ју „Еко сан плус”, рад ни -
ци тог пред у зе ћа ће трет ман
су зби ја ња од ра слих ко ма ра -
ца на те ри то ри ји гра да из -
вр ши ти у че твр так, од 19 до
23 са та, под усло вом да се
за то ство ре по вољ ни ме те о -
ро ло шки усло ви.

Трет ман ће, ка ко се на во ди
у са оп ште њу, би ти из ве ден
уре ђа ји ма са зе мље, а у по је -
ди ним де ло ви ма гра да би ће
спро ве де но за ди мља ва ње.
Пче ла ри ма су из фир ме „Еко -
сан плус” упу ти ли мол бу да
пре ду зму све нео п ход не ме -
ре за за шти ту пче ла. Д. К.

РА ДО ВИ У ЦЕН ТРУ

На ста вље ни ра до ви
ис пред Упра ве

На пар кин гу ис пред Град ске
упра ве по ста вље на је та бла ко -
ја је про пи са на за из во ђе ње ра -
до ва. Гра ђа ни на њој мо гу про -
чи та ти да је у пи та њу обје кат
„Из ра да тех нич ке до ку мен та -
ци је и из во ђе ње ра до ва на уре -
ђе њу Ње го ше ве у Пан че ву – ин -
же ње ринг кључ у ру ке”. Из во -
ђа чи ових ра до ва су „Gradcom
Build”, „Срем пут” и „Бг-арх”.

Као да тум по чет ка ових ра -
до ва на ве ден је јул 2020. го ди -
не, а рок за за вр ше так је 60 ка -
лен дар ских да на.

При прем ни ра до ви на овој
ло ка ци ји из вр ше ни су у ју ну,
по се че на су ста бла и укло ње не
све тиљ ке, да би се ра до ви пре -
ки ну ли на кон што су се гра ђа -
ни 14. ју на оку пи ли на гра ди -
ли шту и укло ни ли огра ду.

Дан пре то га град ска ме на -
џер ка Ма ја Вит ман да ла је из -
ја ву за РТВ Пан че во да се у
Град ском пар ку ра ди на ре но -
ви ра њу бе тон ских пло ча и за -
ме ни под зем не ин ста ла ци је.

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

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

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

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

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

пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе 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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

НА СТА ВЉА СЕ ОТ ПЛА ТА КРЕ ДИ ТА

ГРА ЂА НИ СЕ ЖА ЛЕ НА БАН КЕ

НО ВЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ НА „АК ЦИ ЈЕ” ДОК ТО РА ЈА НИ ЋА

Па ци јент је „ста ра бу шна кан та”
По што смо об ја ви ли тек сто ве
„Док тор Ја нић по бр као лон -
чи ће?” и „Жал бе на док то ра
Ја ни ћа осно ва не” у прет ход на
два бро ја „Пан чев ца”, у на шу
ре дак ци ју је сти гло још при -
ту жби на ра чун људ ско сти док -
то ра Мла де на Ја ни ћа. Наш су -
гра ђа нин ма ке дон ске на ци о -
нал но сти (Д. Д.) ка зао нам је
да сум ња „да је тај ле кар по -
ло жио Хи по кра то ву за кле тву”.
Об ја снио је:

– Пре не ко ли ко го ди на мо ја
се стра је по сле број них ин тер -
вен ци ја у бе о град ском Кли -
нич ком цен тру, у те шком ста -
њу, што је би ла по сле ди ца кан -
це ра у по од ма клом ста ди ју му,

по сла та у пан че вач ку Оп шту
бол ни цу. Ов де ју је при мио

док тор Ја нић. Од мах је ви део
да јој не ма спа са. Али то не

оправ да ва ње го ву ре ак ци ју ка -
да је тре ба ло да пу тем тран -
сфу зи је до би је крв. Ре као је,
ци ти рам: „Шта ће њој крв ка -
да је ста ра бу шна кан та; ако
си па мо с јед не стра не, ис цу -
ри ће с дру ге...” Био сам ван
се бе. Је два сам се уз др жао да
не кре нем у фи зич ко об ра чу -
на ва ње с њим. Мо ја се стра је
умр ла убр зо по том. Ни ка да не -
ћу за бо ра ви ти, у нај ма њу ру ку,
не чо веч ност док то ра Ја ни ћа.

Згро жен по сту па њем ор ди -
ни ра ју ћег ле ка ра, Д. Д. је хтео
нај пре да га при ја ви Ле кар -
ској ко мо ри Ср би је, али је због
бо ла услед ве ли ког лич ног гу -
бит ка це лу при чу оста вио ад

ак та све док у „Пан чев цу” ни -
је про чи тао да има још на ших
су гра ђан ки и су гра ђа на ко ји
су ис фру стри ра ни по на ша њем
и реч ни ком док то ра Ја ни ћа.
Та ко ђе, под се тио је на слу чај
од пре две не де ље, о ко ме су
из ве шта ва ли сви ме ди ји, пре -
ма ко јим је ле кар ка у Но вом
Са ду из но си ла ра си стич ке
увре де на ра чун там но пу те сту -
дент ки ње из Ир ске. Ка зао је и
да „ако су та да над ле жни ор -
га ни ре а го ва ли, не ма раз ло га
да то не учи не и са да”.

Док тор Ја нић ни је од го ва рао
на на ше те ле фон ске по зи ве ка -
да смо по ку ша ва ли да до би је -
мо ње гов ко мен тар. Р. П.

Др Младен Ја нић
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До но ше ње про гра ма,
пла но ва, бу џе та...

Екс пли цит но – ор га ни
Гра да су: Скуп шти на,
гра до на чел ник,
Градско ве ће и
Градска упра ва

У да ни ма по ли тич ког „мр твог
мо ра”, у вре ме ка да се скла -
па ју до го во ри и пра ве ко а ли -
ци је и ни ко јав но „не та ла са”
(ако ис кљу чи мо ко ро на ви рус),
за ви ри ли смо за чи та о це „Пан -
чев ца” у Ста тут Гра да Пан че -

ва. По сле основ них од ре да ба
на и ла зи се на над ле жно сти
Гра да и Град ског ве ћа. О то -
ме шта, пре ма про пи си ма, ра -
ди гра до на чел ник пи са ли смо
про шле не де ље, па ће мо се 
са да фо ку си ра ти на Град ско
ве ће.

Не ке од сле де ћих став ки ће -
мо и про ко мен та ри са ти.

Шта Град сме и мо ра

У чла ну 20. пи ше да „Град вр -
ши сво је над ле жно сти утвр -
ђе не Уста вом и за ко ном и по -
ве ре не над ле жно сти ко је су
Гра ду за ко ном по ве ре не из
окви ра над ле жно сти Ре пу -
блике Ср би је и од лу ком АП
Вој во ди не”.

Ова ро го бат на фор му ла ци ја
„раз би је на” је на ред ним чла -
но ви ма. Та ко у Ста ту ту сто ји
да „Град, пре ко сво јих ор га на,
у скла ду са Уста вом и за ко ном:
1) до но си про гра ме раз во ја;
2) до но си про стор ни план гра -

да и ур ба ни стич ке пла но ве;
3) до но си бу џет и за вр шни

рачун;
4) утвр ђу је сто пе из вор них при -

хо да Гра да, као и на чин и
ме ри ла за од ре ђи ва ње 
висине ло кал них так са и 
на кнада;

5) уре ђу је и обез бе ђу је оба вља -
ње и раз вој ко му нал них де -
лат но сти (снаб де ва ње во дом
за пи ће, пре чи шћа ва ње и од -
во ђе ње ат мос фер ских и от -
пад них во да, про из вод ња и
ди стри бу ци ја то плот не енер -
ги је, упра вља ње ко му нал ним
от па дом, град ски и при град -
ски пре воз пут ни ка, упра -
вља ње гро бљи ма и по греб не
услу ге, упра вља ње јав ним
пар ки ра ли шти ма, обез бе ђи -

ва ње јав ног осве тље ња, упра -
вља ње пи ја ца ма, одр жа ва ње
ули ца и пу те ва, одр жа ва ње
чи сто ће на по вр ши на ма јав -
не на ме не, одр жа ва ње јав -
них зе ле них по вр ши на, дим -
ни чар ске услу ге, де лат ност
зо о хи ги је не), као и ор га ни -
за ци о не, ма те ри јал не и дру -
ге усло ве за њи хо во оба вља -
ње; (...)

9) до но си про гра ме и спро во -
ди про јек те ло кал ног еко -
ном ског раз во ја и ста ра се
о уна пре ђе њу оп штег окви -
ра за при вре ђи ва ње у је -
дини ци ло кал не са мо у -
праве; (...)

11) ста ра се о за шти ти жи вот -
не сре ди не, до но си про гра -
ме ко ри шће ња и за шти те
при род них вред но сти и
про гра ме за шти те жи вот -
не сре ди не, од но сно ло кал -
не ак ци о не и са на ци о не
пла но ве, у скла ду са стра -
те шким до ку мен ти ма и сво -
јим ин те ре си ма и спе ци -
фич но сти ма и утвр ђу је по -
себ ну на кна ду за за шти ту
и уна пре ђе ње жи вот не сре -
ди не и ста ра се о њи хо вом
из вр ше њу; (...)

14) уре ђу је и обез бе ђу је ор га -
ни за ци ју пре во за у ли ниј -
ској пло вид би ко ји се вр -
ши на те ри то ри ји гра да и
од ре ђу је де ло ве оба ле и
во де ног про сто ра на ко ји -
ма се мо гу гра ди ти хи дро -
гра ђе вин ски објек ти и по -
ста вља ти плов ни објек ти;
(...)

18) ор га ни зу је оба вља ње по сло -
ва у ве зи са за шти том кул -
тур них до ба ра од зна ча ја
за град, под сти че раз вој кул -
тур ног и умет нич ког ства -
ра ла штва, обез бе ђу је сред -
ства за фи нан си ра ње и су -
фи нан си ра ње про гра ма и
про је ка та у обла сти кул ту -
ре од зна ча ја за град и ства -
ра усло ве за рад му зе ја и
би бли о те ка и дру гих уста -
но ва кул ту ре чи ји је осни -
вач; (...)

24) ста ра се о раз во ју и уна -
пре ђе њу уго сти тељ ства, за -
нат ства и тр го ви не, уре ђу -
је рад но вре ме, ме ста на
ко ји ма се мо гу оба вља ти
од ре ђе не де лат но сти и дру -
ге усло ве за њи хов рад; (...)

29) по ма же раз вој раз ли чи тих
об ли ка са мо по мо ћи и

солидар но сти с ли ци ма с
по себ ним по тре ба ма као и
с ли ци ма ко ја су су штин -
ски у не јед на ком по ло жа ју
са оста лим гра ђа ни ма и
под сти че ак тив но сти и пру -
жа по моћ ор га ни за ци ја ма
ин ва ли да и дру гим со ци -
јал но-ху ма ни тар ним ор га -
ни за ци ја ма на сво јој те ри -
то ри ји; (...)

33) утвр ђу је је зи ке и пи сма на -
ци о нал них ма њи на ко ји су
у слу жбе ној упо тре би на те -
ри то ри ји гра да; (...)

36) обра зу је ин спек циј ске слу -
жбе и вр ши ин спек циј ски
над зор над из вр ше њем

про пи са и дру гих оп штих
ака та из над ле жно сти
Града...

Чи ме се ба ви Град ско ве ће

Да ље, у чла ну 23. на зна че но је
да „Гра ду при па да ју при хо ди
и при ма ња утвр ђе ни за ко ном”.

Скуп шти на до но си бу џет Гра -
да за сва ку фи скал ну го ди ну, у
ко јем се ис ка зу ју сви при хо ди
и при ма ња, за ду жи ва ња и дру -
ге фи нан сиј ске тран сак ци је,
рас хо ди и дру ги из да ци... По
ис те ку го ди не за ко ју је бу џет
до нет са ста вља се за вр шни ра -
чун о из вр ше њу бу џе та Гра да.
За ње го во из вр ше ње гра до на -
чел ник од го ва ра Скуп шти ни.
За за до во ља ва ње по тре ба гра -
ђа на у Гра ду или ње го вом де лу
сред ства се мо гу при ку пља ти
са мо до при но сом.

Члан 33. је екс пли ци тан –
ор га ни Гра да су: Скуп шти на,
гра до на чел ник, Град ско ве ће и
Град ска упра ва. Скуп шти на гра -
да је нај ви ши ор ган Гра да ко ји
вр ши основ не функ ци је ло кал -
не вла сти. Има 70 од бор ни ка.
Од бор ни ци се би ра ју на че ти -
ри го ди не на не по сред ним из -
бо ри ма, тај ним гла са њем. Од -
лу ке се до но се ве ћи ном гла со -
ва при сут них од бор ни ка. Стал -
на рад на те ла Скуп шти не су
са ве ти и ко ми си је.

Из вр шни огра ни Гра да су
гра до на чел ник и Град ско ве -
ће, ко је чи не гра до на чел ник,
за ме ник гра до на чел ни ка, као
и 11 чла но ва Град ског ве ћа ко -
је би ра Скуп шти на, на пе ри од
од че ти ри го ди не, тај ним гла -
са њем, ве ћи ном од укуп ног бро -
ја од бор ни ка.

Та ко сто ји у Ста ту ту гра да.
Али, ре ци мо, у још увек ак ту -

ел ном са зи ву Ве ћа по сто ји са -
мо шест већ ни ка: за обра зо -
ва ње, кул ту ру и омла ди ну,
здрав ство, по љо при вре ду, се -
ло и ру рал ни раз вој, за шти ту
жи вот не сре ди не и одр жи ви
раз вој, те за рад, за по шља ва -
ње и со ци јал ну по ли ти ку. Ка -
ко са зна је мо из по у зда них из -
во ра, у на сту па ју ћем ман да ту
би ће их за и ста 11. О име ни ма
се мо же ли ци ти ра ти, али не -
ка су си гур на: на при мер, те -
шко да ће не ко за ме ни ти Не -
ма њу Ро та ра, ко ји је у све ту
кул ту ре од у век. Или Зо ра на
Гр бу, ко ји се ру рал ним раз во -
јем ба ви то ком це лог жи во та.

Ни Ка та ри на Ба њаи не би тре -
ба ло да бри не: ње на стру ка је
за шти та жи вот не сре ди не. А
оста ли...

Елем, ка ко ће се до пу ња ва ти
ре со ри у Град ском ве ћу, ви де -
ће мо уско ро. Не до ста ју већ ни -
ци за спорт, са о бра ћај, ин фор -
ми са ње, ур ба ни зам...

Чи ме се ба ви Град ско ве ће:
пред ла же Ста тут, бу џет и дру -
ге од лу ке и ак те ко је до но си
Скуп шти на; не по сред но из вр -
ша ва и ста ра се о из вр ша ва њу
од лу ка и дру гих ака та Скуп -
шти не; до но си од лу ку о при -
вре ме ном фи нан си ра њу у слу -
ча ју да Скуп шти на не до не се
бу џет пре по чет ка фи скал не
го ди не; пред ла же акт о при -
ба вља њу, ко ри шће њу, упра -
вља њу и рас по ла га њу ства ри -
ма у јав ној сво ји ни о ко ји ма
од лу чу ју Скуп шти на и дру ги
над ле жни ор га ни; вр ши над -
зор над ра дом Град ске упра -
ве, по ни шта ва или уки да ак те
Град ске управe; ре ша ва у
управ ном по ступ ку у дру гом
сте пе ну о пра ви ма и оба ве за -
ма гра ђа на, пред у зе ћа и уста -
но ва и дру гих ор га ни за ци ја у
управ ним ства ри ма из над ле -
жно сти Гра да; по ста вља и раз -
ре ша ва на чел ни ка Град ске
упра ве...

Сва шта не што. Са став Град -
ског ве ћа са зна ће мо у на ред -
них ме сец да на. За све се пи -
та ју на пред ња ци.
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Ове сто ли це тре ба по пу ни ти

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Про блем је што је пла сти ка сву да при сут на. Има је у пи -
ву, ме ду, со ли, ше ће ру, у мор ским пло до ви ма и у пре ко
100 раз ли чи тих жи во тињ ских вр ста, а од не дав но и у
људ ској сто ли ци. Са мо јед но пра ње ма ши не за пра ње ве -
ша из ба ци пре ко 700.000 че сти ца пла сти ке ко ја се на ла -
зи у тек сти лу. Мо гу ће је да ути че или олак ша ва на ста ја -
ње раз ли чи тих бо ле сти као сте ри ли тет, аст му, рак плу ћа,
а пре но си бак те ри је, ви ру се… Сва ког ми ну та је дан пун
ка ми он пла стич ног от па да за вр ши у во да ма оке а на, а за -
хва љу ју ћи то ме што је има сву да, не дељ но „кон зу ми ра -
мо” око че ти ри гра ма пла сти ке. По ку ша ва мо да да мо од -
го вор на пи та ње где ће мо све на ћи пла сти ку у по ви ше ној
кон цен тра ци ји и да ли је та кав на лаз по ве зан с на ста ја -
њем бо ле сти за ко је до са да ни смо има ли од го вор за што
на ста ју. Сва ко за га ђе ње жи вот не сре ди не олак ша ва и
убр за ва бо лест. Под ути ца јем за га ђе не при ро де ме ња се
и иму но ло шки од го вор чо ве ка; ка ква је ту по ве за ност
спе ци фич но с ко ро ном, оста је да се по ка же.

(Ге не ти чар проф. др Ми о драг Стој ко вић, пор тал „Но -
ва.рс ”, 12. јул)

* * *
Пот пу но смо дез о ри јен ти са ни, као на бро ду ди вља ка, а
раз лог то ме је што ни ка да ни шта из на ше мо дер ни је
исто ри је ни је раш чи шће но – ни то да су ра то ви из гу бље -
ни, ни ко су зло чин ци, а ко ло по ви, уби це или ла жо ви.
Тај смрад тру ле жи не за ко па них ле ше ва про шло сти окру -
жио нас је та ко да, као у Ха ду, де це ни ја ма ту ма ра мо по
гње ца вом, ра ње ном, ско ре лом те лу Ср би је, пот пу но из -
гу бив ши ве ру. Тре ба да на у чи мо да пре у зи ма мо од го вор -
ност, пре све га пре ма се би и бли жњи ма, да при хва ти мо
јед ни дру ге и да за и ста схва ти мо да смо за јед ни ца. Али
за то су, као што сам већ го во ри ла, по треб ни „учи те љи
на ро да” ко ји би нам сво јим при ме ром по ка зи ва ли ка ко
се то чи ни. По треб но је и да се пот пу но про ме ни обра -
зов ни си стем, да се про ме не про гра ми и на чин на ко ји се
учи. Де цу, пре све га, тре ба учи ти да по ста вља ју пи та ња,
да по ста вља ју и не згод на пи та ња, јед но став но да уче да
раз ми шља ју о то ме шта уче, да раз ми шља ју о све ту око
се бе. Би ло би ну жно и да се у шко ле уве ду пред ме ти у ко -
ји ма ће се учи ти шта је за хвал ност и за што и ко ли ко је
она ва жна (уз при ме ре), шта је то ле ран ци ја и за што је
ва жно при хва та ње дру гог и бри га о ње му – јед но став но,
по треб но је да се ство ри обра зов ни си стем ко ји ће вас пи -
та ва ти ин те ли гент не, осе ћај не љу де са ин те гри те том. То
је ап со лут но мо гу ће.

(Ком по зи тор ка и ака де мик СА НУ Иси до ра Же бе љан,
пор тал „Ди рект но.рс ”, 14. јул)

* * *

* * *
Зе мља нам је уста ја ла и мо ра мо јој да ти ки се о ни ка, јед -
но став но. При том зе мља мо же би ти ме та фо ра за би ло
шта на све ту тре нут но, је зик по го то во, јер је при мар ни
алат ко јим се мр зи и угње та ва, од у зи ма сло бо да и до сто -
јан ство. А је зик ко ји ни је у слу жби сло бо де, је зик је са -
мрт ног роп ца. Не ми слим да ће мо до че ка ти свет осло бо -
ђен по ли ти ка де ва ста ци је и се бич но сти, иа ко се убр за но
кре ће мо пре ма ње му. Сто га та опо ме на на ма са ми ма, у
име оних ко ји до ла зе. Ка ко уоп ште без сра ма по гле да ти
де те и ре ћи му да га че ка ју ве ли ке и ле пе ства ри, не
знам… Тре ба се вра ти ти при ро ди, не у сми слу да се ве ре -
мо по ста бли ма, већ у сми слу урав но те же ног де ло ва ња,
ко је је са свим мо гу ће, ви ше не го икад, и... Мо же мо! Но,
кад ин те рес во ди жи вот, смрт је је ди но што цве та.

(Пе сник Ален Бр лек, пор тал „Лу пи га”, 9. јул)

* * *
Сре бре ни ца је нај бол ни ја ра на бо шњач ког на ро да, али
би, осим што је нај ве ћа сра мо та, мо ра ла да бу де и нај -
бол ни ја ра на срп ског на ро да. Јер ко га нор мал ног Сре -
бре ни ца мо же да не бо ли?

(Но ви нар ка Зо ри ца Илић, DW, 11. јул)

* * *
Ва жно је да у сва кој из ја ви раз гра ни чи мо шта је на ше
ми шље ње, прет по став ка, шта је ми шље ње ин сти ту ци је
ко ју пред ста вља мо и шта је чи ње ни ца, а за сад има ма ло
чи ње ни ца и ве ли ки број за кљу ча ка је за сно ван на оп се р -
ва ци ја ма, а то ни је аде кват на на уч на ме то до ло ги ја. У си -
ту а ци ји у ко јој је ми шље ње струч ња ка зна чај но раз ли чи -
то у од но су на ми шље ње ре фе рент них ин сти ту ци ја у чи -
та вом све ту, а та квих из ја ва има на пре тек сву да, и у САД
и у Ср би ји, ја бих за и ста раз ми слио ко ли ки зна чај да
при да јем та квом ми шље њу. По ме ни, до бри ли де ри у
овој си ту а ци ји успе ва ју да пре по зна ју сво је гре шке. Ми -
слим да је то пра ви на чин ус по ста вља ња по ве ре ња и јед -
но став но при хва та ње кон струк тив не кри ти ке је од су -
штин ског зна ча ја за кон тро лу над овом си ту а ци јом.

(Др Игор Бар јак та ре вић, спец. пул мо ло ги је и до цент
на Уни вер зи те ту Ка ли фор ни је (UCLA), „Глас Аме ри ке”,
11. јул)

КОНЦЕПТ КРОЗ „ШПИ ЈУН КУ” ДО ОВЛА ШЋЕ ЊА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА
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СЛА БО ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊЕ ЗА ВА У ЧЕ РЕ

Страх од ко ви да или не што дру го?
Гра ђа ни ипак же ле 
да оста ну код ку ће

Ба ње су нај по пу лар ни је

По сле дру гог на ле та ко ро не и спу шта -
ња рам пи за ве ћи ну по пу лар них лет -
њих де сти на ци ја из гле да да је нај ве ћи
број гра ђа на Ср би је од лу чио да овог
ле та оста не код ку ће, јер се за но ви
кон тин гент од 400.000 ту ри стич ких
ва у че ра за од мор у Ср би ји до са да
укуп но при ја ви ло све га 93.000 гра ђа -
на. Раз лог је мо жда и страх од еко -
ном ских по сле ди ца но вог, али и бу ду -
ћих уда ра ко ви да 19, па љу ди же ле да
са чу ва ју не ку цр ка ви цу за те шке да не.

Пре ма на во ди ма Ми ни стар ства тр -
го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја,
ме ђу они ма ко ји ипак же ле да се од -
мо ре нај ви ше је пен зи о не ра (око 42
од сто) и за по сле них (41,7 од сто), по -
том не за по сле них (11,7 од сто), па сту -
де на та (три од сто). Гра ђа ни су нај ви -
ше за ин те ре со ва ни да сво је ва у че ре
ис ко ри сте у Со ко ба њи, на Зла ти бо ру,

у Вр њач кој Ба њи, Про лом
Ба њи и Лу ков ској Ба њи.
Они се мо гу ис ко ри сти ти у
ви ше од 2.100 уго сти тељ -
ских обје ка та и хо те ла ко -
ји су се при ја ви ли Ми ни -
стар ству ту ри зма.

Да под се ти мо, реч је о
но вом кон тин ген ту ва у че -
ра, а пре то га, на по чет ку
го ди не, у ре корд ном ро ку
по де ље но је 160.000 ко ма -
да. Вред ност јед ног ва у че -
ра из но си 5.000 ди на ра, што
је и мак си мал ни из нос сред -
ста ва ко ја ко ри сник мо же
јед ном у то ку ка лен дар ске
го ди не ко ри сти ти при суб -
вен ци о ни са ном пла ћа њу
услу га сме шта ја у уго сти тељ ским објек -
ти ма, без об зи ра на то ко ли ка је вред -
ност из вр ше не услу ге сме шта ја.

Пра во на бес плат не ва у че ре, ко ји
се ну де пе ту го ди ну за ре дом за од мор
у Ср би ји, има ју пен зи о не ри, не за по -
сле ни, сту ден ти, ко ри сни ци пра ва на
ту ђу не гу и по моћ, за по сле ни чи ја

при ма ња не пре ла зе из нос од 70.000
ди на ра, ко ри сни ци пра ва на на кна ду
на по ро дич ну ин ва лид ни ну по па лом
бор цу, рат ни вој ни ин ва ли ди и цивил -
ни ин ва ли ди ра та с при ма њи ма ни -
жим од 70.000 ди на ра, ко ри сни ци пра -
ва на на кна ду на по ро дич ну ин ва лид -
ни ну по па лом бор цу, као и но сио ци

ак тив ног по ро дич ног по -
љо при вред ног га здин ства.

Пра во на ва у чер ко ри -
сник мо же оства ри ти са мо
по јед ној од тих осно ва, у
уго сти тељ ским објек ти ма
из ван ме ста пре би ва ли шта
и у тра ја њу од нај ма ње пет
но ће ња, а но ви на је да се
они мо гу ко ри сти ти и у Бе -
о гра ду и Но вом Са ду. Ва у -
че ри ма се не мо гу пла ћа -
ти хра на, пи ће, здрав стве -
не и дру ге услу ге и бо ра -
ви шна так са, већ са мо услу -
га сме шта ја.

Гра ђа ни ко ји има ју пра -
во на ко ри шће ње ва у че ра
у оба ве зи су да на шал те -

ри ма „По шта Ср би је” под не су при ја -
ве нај ка сни је три де сет да на пре по -
чет ка ре а ли за ци је аран жма на. Ва у -
чер ће мо ћи да се ко ри сти ис кљу чи во
у уго сти тељ ском објек ту у ком је из -
вр ше на ре зер ва ци ја сме шта ја, јер ће
име уго сти тељ ског објек та би ти од -
штам па но на са мом ва у че ру.

Ни у Ма ђар ску, ни 
у Бугар ску

У Грч ку на ши гра ђа ни
неће мо ћи ни по сле 
1. авгу ста

Ко не ма PCR тест, иде у
дво не дељ ни ка ран тин

Гра ђа ни Ср би је коп не ним пу тем без
огра ни че ња, те сто ва и по себ них ме -
ра, за сад, мо гу са мо у Бо сну и Хер це -
го ви ну и Бу гар ску – у свим оста лим
прав ци ма рам па је спу ште на. Не дав -
но је и бри тан ска вла да ски ну ла Ср -
би ју с ли сте зе ма ља чи ји гра ђа ни не
мо ра ју да иду у ка ран тин по до ла ску
у Ве ли ку Бри та ни ју – због по ве ћа ња
бро ја слу ча је ва ко ви да 19. А пре ма
на ја ва ма из Бри се ла, Европ ска уни ја
ће уско ро ски ну ти Ср би ју с ли сте епи -
де ми о ло шки без бед них зе ма ља из ко -
јих су до зво ље на и пу то ва ња ко ја ни -
су нео п ход на. 
Ди пло ма те ЕУ су усво ји ле пред лог
Не мач ке, ко ја пред се да ва Уни ји. Пред -
лог је по др жа ло не ко ли ко др жа ва, ме -
ђу ко ји ма су Фран цу ска, Шпа ни ја и
Хо лан ди ја, али ова од лу ка ни је оба -
ве зу ју ћа, већ пред ста вља са мо пре по -
ру ку ЕУ за одо бра ва ње ула ска, а не ке
од 27 чла ни ца је не по шту ју. На рав но
да ће не ке зе мље „по сту пи ти по на ре -
ђе њу”, а на ред них да на ствар ће би ти
мно го ја сни ја.

Би ло ка ко би ло, круг се за тва ра и,
ка ко је кре ну ло, гра ђа ни ма Ср би је би -
ће оте жан од ла зак у ино стран ство.
Раз лог до но ше ња ових не по пу лар них
ме ра је ве о ма ја сан – у Ср би ји ра сте
број за ра же них. Пр во су Гр ци оте жа -
ли ула зак на шим др жа вља ни ма, а он -
да су, као на филм ској тра ци, усле ди -
ле ре стрик ци је и за бра не дру гих др -
жа ва. Ко на чан суд о епи де ми о ло шкој
си ту а ци ји код нас дао је Бри сел –
даље не ћеш мо ћи!

Но кре ни мо ре дом. Пр во је сти гао
шок из Грч ке, па по том и из Хр ват -
ске, а пре не ки дан хла дан туш до би -
ли смо из још јед не зе мље у ко ју Ср би
ра до иду – Ма ђар ске. Јед на за дру гом
рам пе се за тва ра ју за Ср би ју, а епи де -
ми о ло шка си ту а ци ја у на шој зе мљи
по но во узи ма свој да нак. Сва ког да на
не ка од зе ма ља за тво ри сво је гра ни це
– то је са мо до каз да се с ко ро на ви ру -
сом не мо же пла ни ра ти ни је дан дан.

Гр че ви та бор ба за грч ке, па он да и
хр ват ске пла же са да је пот пу но бло -
ки ра на, а са да је за тво ре на и глав на
од ступ ни ца пре ма Европ ској уни ји.

Грч ка, оми ље на де сти на ци ја срп -
ских ту ри ста, се зо ну ће про ве сти без
нас јер су грч ке вла сти, због по ве ћа -
ног бро ја но во за ра же них ко ро на ви -
ру сом, по чет ком ју ла до не ле од лу ку
да не пу шта ју срп ске ту ри сте на је ди -
ном отво ре ном друм ском пре ла зу Ку -
ла та –Про ма хо нас (бу гар ско-грч ка гра -
ни ца). Об у ста вље ни су и авио-ле то ви
из Бе о гра да. Пре ма нај но ви јим ин -
фор ма ци ја ма, грч ке пла же оста ће за -
тво ре не за срп ске ту ри сте ба рем до 1.
ав гу ста, ка да ће се ра ди ти но во „ске -
ни ра ње” епи де ми о ло шке си ту а ци је.

Ли ста зе ма ља ко је су по ди гле рам -
пу пре ма на ма про ши ри ла се и за су -
сед ну Ма ђар ску. На и ме, Ма ђа ри ће,
због ши ре ња епи де ми је ко ро на ви ру -

са по Евро пи, уве сти но ве ре стрик -
тив не ме ре на сво јим гра ни ца ма ко је
ће ва жи ти и за гра ђа не Ма ђар ске и за
стран це ко ји ула зе у зе мљу из ри зич -
них под руч ја. Пре ма овим ме ра ма,
сви пут ни ци ко ји до ла зе из зе ма ља
озна че них као „жу та” и „цр ве на” зо на
мо ра ће да про ђу ле кар ски пре глед и
би ће ста вље ни у ка ран тин. Сви ко ји
има ју не га тив не PCR те сто ве мо гу да
про ђу без про бле ма, на рав но ако су

не га тив ни. Уко ли ко не ко има симп -
то ме, мо ра ће у ка ран тин. Они ко ји су
се упу ти ли без ва лид них PCR те сто ва
мо ра ће по сле пре гле да у изо ла ци ју –
са мо и зо ла ци ју или ка ран тин од 14
да на. Гра ђа ни ће има ти мо гућ ност да
у ро ку од 48 са ти ура де те сто ве и да,
ако су оба не га тив на, про ђу да ље.

Пре ма ма ђар ским ли ста ма, Ср би ја
се, уз Ру му ни ју и Бу гар ску, на ла зи у
гру пи зе ма ља ко је су озна че не жу том
бо јом, оста так Бал ка на и Укра ји на су
„цр ве ни”, док су до ла сци из Хр ват ске
за сад до зво ље ни.

Ви рус им пор то ван из Ср би је

Пре не ко ли ко да на не по вољ не ве сти
сти гле су и из су сед не Хр ват ске. Хр -
ват ска вла да је од лу чи ла да у скло пу
нај но ви јег по о штра ва ња ме ра про ме -
ни усло ве за ула зак на ших гра ђа на у
ту зе мљу. Зва нич но, од про шле су бо -
те је Ср би ма по тре бан не га ти ван тест
на ко ро на ви рус не ста ри ји од 48 са ти
или да бу ду у ка ран ти ну 14 да на на -
кон до ла ска у Хр ват ску. На и ме, ниг -
де у пре по ру ка ма Хр ват ског за во да
за јав но здра вље не по ми њу Ср би ју,
већ „но ва пра ви ла за тре ће зе мље”,
па су на ши су на род ни ци мо ра ли да
се вра те на зад с гра ни це. Ова ме ра
Хр ват ске се не од но си на здрав стве не
рад ни ке и ис тра жи ва че, пре во зни ке
и пут ни ке у тран зи ту.

Ка да је реч о Цр ној Го ри, Ин сти тут
за јав но здра вље те др жа ве ажу ри рао
је спи сак зе ма ља из ко јих до ла зак у
Цр ну Го ру не пред ста вља пред мет по -
себ них огра ни че ња и здрав стве них ме -
ра на не дељ ном ни воу, а на ње му и да -
ље не ма Ср би је. Оте жа ва ју ћу окол ност
пред ста вља и све ве ћи број ко мен та ра
пред став ни ка вла сти да је нај ве ћи број
за ра же них у тој зе мљи им пор то ван
упра во из Ср би је, те је ма ла ве ро ват -
но ћа да ће се на ша зе мља на ћи на но -
вом спи ску до бро до шлих ко ји ће поново
би ти ажу ри ран. По ред то га, Цр на Гора

је по о штри ла и ме ре за сво је др жа -
вља не ко ји се вра ћа ју ку ћи – ува жа ва -
ју ћи раз вој епи де ми о ло шке си ту а ци је
у Ср би ји, од лу чи ла је да сва ли ца ко ја
у ту др жа ву ула зе из Ср би је бу ду упу -
ћи ва на у ка ран тин.

Бо сна и Бу гар ска

PCR тест је оба ве зан и за Све ре ну Ма -
ке до ни ју. Гра ђа ни ма Ср би је је од 9.
ју ла по тре бан овај тест не ста ри ји од
72 са та. Та кву од лу ку Вла да Се вер не
Ма ке до ни је до не ла је на пред лог Ко -
ми си је за за ра зне бо ле сти због, ка ко
је обра зло же но, зна чај ног ши ре ња ко -
ро на ви ру са у три зе мље ре ги о на.

Због сло же не епи де ми о ло шке си -
ту а ци је иза зва не пан де ми јом ви ру са
ко вид 19 др жа вља ни Ср би је до да љег
не ће мо ћи да иду ни у Ру му ни ју. У ту
др жа ву, чла ни цу Европ ске уни је (ЕУ),
мо гу да уђу са мо др жа вља ни Ру му ни -
је ко ји се на ла зе ван др жа ве ма ти це,
као и др жа вља ни оста лих зе ма ља ко је
су чла ни це ЕУ и европ ског еко ном -
ског про сто ра с пре би ва ли штем у Ру -
му ни ји. Ка да је реч о на шим др жа -
вља ни ма, у ову су сед ни зе мљу мо гу да
уђу са мо они ко ји су у бра ку с др жа -
вља ни ма од но сно др жа вљан ка ма Ру -
му ни је, чла но ви по ро ди ца ру мун ских
др жа вља на, они ко ји има ју ду го трај -
ни бо ра вак у овој европ ској зе мљи или
они ко ји од ла зе у Ру му ни ју на ле че -
ње, с тим што је нео п ход но да на ру -
мун ским гра нич ним пре ла зи ма по ка -
жу ме ди цин ску до ку мен та ци ју ко јом
се по твр ђу је раз лог њи хо вог путо вања.

По ред то га, ула зак је до зво љен и
ди пло мат ском и кон зу лар ном осо бљу,
осо бљу ме ђу на род них ор га ни за ци ја,
вој ном осо бљу и осо бљу ко је мо же да
пру жи ху ма ни тар ну по моћ.

Са мо у две зе мље мо же мо, за сад,
без огра ни че ња – у Бо сну и Хер це го -
ви ну, као и у Бу гар ску, ма да, ка ко се
си ту а ци ја ме ња из да на у дан, уско ро
мо же да усле ди рам па и за те зе мље.

ЗА НО ВО СЕ ЉАН СКУ ДЕ ЦУ
ДО ДЕ СЕТ ГО ДИ НА

Упис у му зич ку шко лу
У Но вом Се лу је у то ку упис у пр ви
раз ред из дво је ног оде ље ња Му зич -
ке шко ле „Јо ван Бан дур” из Пан -
че ва. Мак си ма лан уз раст де це је
де сет го ди на, а ма ли ша ни ће мо ћи
да се опре де ле за кла ри нет, там бу -
ру, ги та ру, хар мо ни ку и ви о ли ну.

При ја ва за при јем ни ис пит (ко ји
ће би ти одр жан 21. ав гу ста, у ма -
лој са ли До ма кул ту ре, од 10 са ти)
мо же се пре у зе ти пре ко сај та mu-
zickaskolapancevo.edu.rs, а на кон
што се по пу ни, тре ба је по сла ти на
имејл jbandur.office@gmail.com.

Сви они ко ји по ло же ис пит по -
ха ђа ће на ста ву из ин стру мен та и
сол фе ђа у Основ ној шко ли „Жар -
ко Зре ња нин” у Но вом Се лу, док
ће се јав ни ча со ви (на сту пи) одр -
жа ва ти у по ме ну тој ма лој са ли До -
ма кул ту ре. Ј. Ф.

ПЛАНОВИ НИС

Привремено складиште
за отпад

Град ска упра ва Пан че ва оба ве стила
је гра ђа не Пан че ва да је од 3. ју ла
на јав ном уви ду план де таљ не регула -
ци је за из град њу скла ди шта за при -
вре ме но од ла га ње опа сног от па да
на јед ној од пар це ла у окви ру ком -
плек са Ра фи не ри је наф те Пан че во.

Ка ко сто ји у по зи ву ло кал не са -
мо у пра ве, увид у овај план ски доку -
мент мо же се оба ви ти у згра ди
Град ске упра ве рад ним да ни ма од
10 до 13 са ти, до 3. ав гу ста. Заинте -
ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца
мо гу под не ти при мед бе у то ку тра -
ја ња јав ног уви да, ис кљу чи во у пи -
са ном об ли ку, Град ској упра ви.

У РНП-у по сто ји при вре ме но
скла ди ште за опа сан от пад, тех -
нич ки не у слов но, по вр ши не 2.100
ме та ра ква драт них, ло ци ра но на -
спрам бло ка 19, огра ђе но, озна че -
но и обез бе ђе но, али не по сто ји
обје кат са упо треб ном до зво лом
ко ји слу жи за при вре ме но од ла га -
ње опа сног от па да.

ЗА У СТА ВЉЕН

Уки нут воз 
Но ви Сад – Бу дим пе шта

Ра ди спре ча ва ња ши ре ња епи де ми -
је ко ро на ви ру са, до да љег је об у ста -
вљен са о бра ћај ме ђу на род ног во за
на ре ла ци ји Но ви Сад – Бу димпешта.

Тај воз је из Но вог Са да по ла зио
у 11 са ти, а са ста ни це Бу дим пе -
шта Ке ле ти у 11.57.

Пред у зе ће „Ср би ја воз” апе ло ва -
ло је на све пут ни ке ко ји ко ри сте
ње го ве услу ге на дру гим ре ла ци ја -
ма да се по на ша ју од го вор но и у
скла ду с пре по ру ка ма, уз оба ве зно
ко ри шће ње за штит не ма ске при -
ли ком пу то ва ња.

СУ СЕ ДИ ЗА ТВА РА ЈУ ГРА НИ ЦЕ

ДА ЉЕ НЕ ЋЕШ МО ЋИ!

PCR ТЕСТ

По се до ва ње ва лид ног PCR те ста

од 48 или 72 са та на гра ни ци је не -

мо гу ћа ми си ја за гра ђа не Ср би је,

ко ји по не де љу да на че ка ју ре зул -

тат овог те ста. Ме ђу тим, гра нич не

слу жбе су не у мо љи ве и сва ко ко

на ме ри да пре ђе у дру гу зе мљу мо -

ра да по се ду је PCR (Polymerase

Chain Reaction). Срп ски ре че но, ре -

ак ци ја лан ча не по ли ме ри за ци је

по ста ла је не за о би ла зна ме то да

ра не ди јаг но сти ке, тј. де тек то ва ња

па то ге на у узор ку убр зо по сле ин -

фек ци је и до ста пре по ја ве симп то -

ма бо ле сти. Осим од ре ђи ва ња при -

су ства па то ге на у узор ку (ква ли та -

тив на ана ли за) PCR ана ли зом се

мо же пре ци зно и по у зда но од ре -

ди ти ко ли чи на, као и сте пен ин -

фек ци је и ста ди јум бо ле сти.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан
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Ни кад не ре ци ни кад

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви ће мо, пре или
ка сни је, у жи во ту сре сти осо -
бу ко ја ће нам окре ну ти сли ку
ко ју смо ства ра ли о се би. Про -
на ла зи ће мо та да стра не на ше
лич но сти за ко је ни у нај лу -
ђим сно ви ма ни смо зна ли да
по се ду је мо. Све оно што смо
усво ји ли то ком од ра ста ња као
по жељ ност и „та ко тре ба ње”
мо же да се, на кон та квог су -
сре та, уру ши за ве о ма крат ко
вре ме, јер то за -
пра во пред ста -
вља са мо при -
каз оно га што
же ли мо да дру -
ги ви де. С вре -
ме ном, до ду ше,
и по ве ру је мо да
смо то ми.

Ве о ма че сто
ни смо ни зна -
ли да по сто ји
осо ба ко ја мо -
же у то ли кој
ме ри и на та кав
на чин да ути че
на нас. Мо же -
мо да чу је мо
њен го вор, про -
на ђе мо део у
ње ној књи зи ко ји нас осве -
сти, по гле да мо њен ви део…
Мно го је на чи на на ко је сти -
же мо до уви да у оно што за и -
ста др жи мо у се би. Све се то
де ша ва у тре нут ку ка да нам
је „спу штен гард”, кад су од -
бра не успа ва не по ве ре њем ко -
је осе ти мо од пр вих ре чи. И
та да не ма на зад. Учи мо нај -
ва жни ју лек ци ју о „ни ка да”.
Баш оно што смо нај ви ше осу -
ђи ва ли, због че га смо се осе -
ћа ли по вре ђе но и из да но, баш
то што ми ни ка да не би смо
ра ди ли, ста вља нас у си ту а -
ци ју да про ђе мо слич ном ста -
зом – хо да мо у истим ци пе -
ла ма. А не ма на зад. Због из -
не на ђе но сти соп стве ним ре -
ак ци ја ма не ви ди мо на ше „ја

то не бих ни ка да” ка ко нам
се ке зи у ли це. Учи мо ја ко
вред ну жи вот ну лек ци ју о осу -
ђи ва њу, кри ви ци и пра шта -
њу. Уче ћи ства ра мо емо тив -
ну олу ју ко ја нам за кла ња ви -
ди ке све док не раш чи сти мо
с на шим „ни ка да”. Тај олуј ни
пе ри од мо же да бле сне на -
крат ко или да тра је ду же вре -
ме: од нас са мих то за ви си.
Бит но је да до ђе до уви да у
соп стве но ЈА ко је тре ба „очи -
сти ти” од гре ша ка, кри ви це
и ка ја ња. Све су то лек ци је
ко је ни смо на у чи ли из пр ве.

Бе сми сле но бе жа ње од при -
хва та ња дру га чи јег се бе огле -
да се у пре те ри ва њу у би ло
че му на шта смо сла би – хра -
ни, пи ћу, ду ва ну, ве жба њу…,
јер се та да фо ку си ра мо на
не што дру го, сма тра ју ћи то
сво јим из бо ром. Ко ли ко год
се тру ди ли да ви ди мо и ра -
ди мо не што дру го, не ће мо
мо ћи док не за вр ши мо су о -
ча ва ње с нај бит ни јом осо бом
– са со бом. По сле сва ког од -

ла ска у те ре та -
ну или ре сто -
ран или отва ра -
ња но ве бо це
или ку ти је вра -
ћа се не мир и
тра ја ће све док
се не по ми ри -
мо са сво јим
„ни ка да”.

У тре нут ку
спо зна је да је у
на ма и све оно
што нас је не -
ка да у жи во ту
бо ле ло и по вре -
ђи ва ло од стра -
не дру гих, спо -
соб ни смо да
опро сти мо се -

би, јер та да зна мо да је смо и
то што не во ли мо да бу де мо.
Тек та да све то, рас тре се но
емо тив ном бу ром, мо же с пу -
но раз у ме ва ња да бу де спа ко -
ва но у за бо рав.

Гра ди мо се у скла ду с вред -
но сти ма ко је усва ја мо јер нам
оне од го ва ра ју. По сле лек ци -
је „ни ка да”, при хва ти ће мо ту -
ђе из бо ре и по ступ ке на дру -
га чи ји на чин, јер та да има мо
у ис ку ству све што уи сти ну и
је смо. Ако ни смо про чи сти -
ли сва сво ја „ни ка да”, оче ку -
је нас си гур но још не ки бег у
те ре та ну, ка фа ну, фри жи дер...,
све док не на у чи мо. На кра ју
кра је ва, зар ни смо због то га
и при сут ни са да и ов де у свом
вре мен ском ни зу?

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Бесмислено
бежање од
прихватања
другачијег себе
огледа се у
претеривању у
било чему на шта
смо слаби – храни,
пићу, дувану,
вежбању…

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР БИ ЉА НА РАШ ЧА НИН ДРА ГА НИЋ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ОФ ТАЛ МО ЛО ГИ ЈЕ

АКО ИМА ТЕ ДИ ЈА БЕ ТЕС, РЕ ДОВ НИ ОФ ТАЛ МО ЛО ШКИ
ПРЕ ГЛЕ ДИ МО ГУ ВАС СПА СТИ СЛЕ ПИ ЛА

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Фи но охла ђе на лу бе ни ца је

од лич но осве же ње у вре -

лим лет њим да ни ма. Уз то

што је уку сна, она је и ни -

ско ка ло рич на и ја ко здра -

ва, па је без гри же са ве сти

мо же те је сти до ми ле во ље.

Лу бе ни ца је не ве ро ват но хи дра тант на и бо га та ви та ми ни ма:

има са мо 30 ка ло ри ја на 100 гра ма, а при том са др жи ви та ми -

не Ц, Б1, Б2, ка ро тен, це лу ло зу, пек ти не, угље не хи дра те, те со -

ли ка ли ју ма. Струч ња ци на во де да лу бе ни ца бла го твор но де лу -

је код бо ле сти бу бре га, ср ца и крв них су до ва, код по ви ше ног

крв ног при ти ска, као и код ато ни је црев ног си сте ма. Уз то, од -

лич но уто љу је жеђ код гро зни це и до при но си из ба ци ва њу

отров них суп стан ци из ор га ни зма. Не за ме њи во је ди у ре тич ко

сред ство.

Лу бе ни ца има и ефе кат под мла ђи ва ња за те ло и де лу је као са -

вр шен то ник за крв. Бо га та је и ли ко пе ном, ко ји ко жи по ма же у

бр жој адап та ци ји на УВ зра че ње, та ко да има ве ли ку ва жност у

за шти ти ко же од сун ца.

Се зо ну лу бе ни ца мо же те ис ко ри сти ти за јед но днев но чи шће -

ње свог ор га ни зма. Ују тру и уве че по пиј те ча шу про би о тич ког јо -

гур та, а оста так да на је ди те са мо лу бе ни цу. Мо же те по је сти ко ли -

ко год же ли те. Без об зи ра на то што лу бе ни ца са др жи чак 92%

во де, то ком чи шће ња сва ка ко тре ба да пи је те во ду. На ред ни дан

за поч ни те во ћем, а пар са ти на кон то га мо же те по је сти ку ва но по -

вр ће или ла га ну су пу. Ово чи шће ње мо же те спро во ди ти два пу та

ме сеч но у лет њем пе ри о ду.

Ле ко ви та свој ства
лу бе ни це

На сва ких де сет се кун ди две
осо бе на пла не ти раз бо ле се од
ди ја бе те са, а јед на осо ба умре
због ком пли ка ци ја ове те шке
бо ле сти. Ин сти тут за јав но здра -
вље Ср би је про це њу је да око
710.000 од ра слог ста нов ни штва
Ср би је има ди ја бе тес, а по ло -
ви ну обо ле лих чинe рад но
способнe осо бе. При бли жно
39% обо ле лих чак и не зна да
има ди ја бе тес.

Ако се не ле чи, ше ћер на бо -
лест до во ди до оште ће ња кар -
ди о ва ску лар ног си сте ма, обо -
ље ња бу бре га, те шког за ра ста -
ња ра на, про бле ма са сто па ли -
ма и очи ма. По себ но је опа сна
ди ја бе те сна ре ти но па ти ја – јед -
на од ми кро ва ску лар них ком -
пли ка ци ја ше ћер не бо ле сти, ко -
ја, ако се на вре ме не пре по зна
и не ле чи, до во ди до сле пи ла.

О то ме ка ко спре чи ти и ка ко
ле чи ти ди ја бе те сну ре ти но па -
ти ју и за што је ва жно да ди ја -
бе ти ча ри ре дов но од ла зе на оф -
тал мо ло шке пре гле де раз го ва -
ра ли смо са др Би ља ном Раш -
ча нин Дра га нић, спе ци ја ли -
стом оф тал мо ло ги је, ко ја од
2001. го ди не ра ди на од се ку за
ла сер ску хи рур ги ју ока Кли ни -
ке за оч не бо ле сти ВМА у Бе о -
гра ду. Ње на ужа област ин те -
ре со ва ња су бо ле сти зад њег сег -
мен та ока (medical retina).

Ова ис ку сна док тор ка пре -
гле де оба вља и у Спе ци јал ној
оф тал мо ло шкој бол ни ци „Све -
ти Ва си ли је Остро шки” у Пан -
че ву. Бол ни ца се на ла зи у Ули -
ци Ђу ре Јак ши ћа 3, а пре глед
мо же те за ка за ти пу тем те ле -
фо на 064/100-79-26.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ис тра жи ва ња по -
ка зу ју да је ди ја бе тес је дан од
нај че шћих узро ка про бле ма с
ви дом, али и сле пи ла код од -
ра слих. На ко ји на чин ова бо -
лест на но си ште ту очи ма?

ДР БИ ЉА НА РАШ ЧА НИН
ДРА ГА НИЋ: Ше ћер на бо лест
иза зи ва ве ли ке про ме не на свим
крв ним су до ви ма, ра чу на ју ћи
и оне на оку, а пре све га на оч -
ном дну. Упра во због то га нај -
че шће у medical retina ам бу -
лан те ка ко код нас, та ко и у
све ту, до ла зе па ци јен ти ко ји
бо лу ју од ди ја бе те са.

l Да ли то зна чи да сва ки
ди ја бе ти чар мо же да оче ку је
про бле ме с ви дом?

– На сву сре ћу, ни је та ко.
Не ма ју сви ди ја бе ти ча ри про -
бле ма с ви дом, али с тра ја њем
основ не бо ле сти, по го то во ако
је она не ре гу ли са на, код од ре -
ђе ног про цен та љу ди ја вља ју се
про ме не на оч ном дну. Сто га
ни ка да не мо же до вољ но да се
на гла си пре по ру ка да сва ки ди -
ја бе ти чар, од тре нут ка кад са -
зна да има обо ље ње, ког год
ти па оно би ло и ко ли ко год
бла го би ло, тре ба да до ла зи два
пу та го ди шње код оф тал мо ло -
га на пре глед оч ног дна.

l Да ли од ре ђе ни симп то ми
мо гу упо зо ри ти осо бе обо ле ле
од ди ја бе те са да би тре ба ло да
по се те оф тал мо ло га?

– Мо гу, али оно што је од
кру ци јал не ва жно сти је сте да
ди ја бе ти ча ри не сме ју да че ка -
ју на симп то ме да би оти шли
на пре глед, бу ду ћи да по ја ва

те го ба зна чи да је бо лест у по -
од ма клом ста ди ју му. Та да су и
мо гућ но сти ле че ња и по сти за -
ња до брих ре зул та та знат но ма -
ње. На жа лост, не по сто ји из -
ле че ње код про ме на на оч ном
дну про у зро ко ва них ше ћер ном
бо ле шћу, али сва ка ко по сто ји
ле че ње и оно је да ле ко ефи ка -

сни је ка да је бо лест у по чет -
ном ста ди ју му. Ако го во ри мо
о симп то ми ма, па ци јен ти пре
све га при ме ћу ју сма ње ње ви -
да. Оно мо же би ти по сте пе но,
бла го, а мо же би ти и на гло и
та да па ци јен ти до ла зе без од -
ла га ња. Ипак, вр ло је ва жно
на гла си ти да се не рет ко де ша -
ва да код па ци је на та на пре -
гле ду бу ду от кри ве не озбиљ не
про ме не а да они ни су прет -
ход но има ли ни ка кве симп то -
ме. Упра во због то га су ре дов -
ни пре гле ди од не про це њи вог
зна ча ја.

l Ка ко из гле да пре глед на
ко ји до ла зе ди ја бе ти ча ри?

– Из гле да као и сва ки основ -
ни оф тал мо ло шки пре глед.
Нај ва жни ји апа рат ко ји ко ри -

сти мо у оф тал мо ло ги ји је
такозва ни би о ми кро скоп, од -
но сно ми кро скоп за по сма тра -
ње жи вих тки ва. Сам пре глед
оч ног дна не тра је ду го – тек
не ко ли ко ми ну та. Ду же тра је
при пре ма, од но сно ши ре ње зе -
ни ца. За ни мљи во је да је оч но
дно је ди но ме сто у чо ве ко вом

ор га ни зму где су уну тра шњи
крв ни су до ви ви дљи ви не ин -
ва зив ним пре гле дом. Упра во
због то га нам че сто и ко ле ге
дру гих спе ци јал но сти ша љу на
тај пре глед па ци јен те, ко ји,
при ме ра ра ди, има ју хи пер -
тен зи ју или дру ге бо ле сти. Дру -
ги ја ко ва жан пре глед код оних
љу ди ко ји има ју би ло ко ји сте -
пен про ме на или пак код оних
где ни смо са свим си гур ни да
ли по сто је не ке не жне про ме -
не, је сте оп тич ка ко хе рент на
то мо гра фи ја (ОЦТ). У од ре ђе -
ним слу ча је ви ма ра ди се и тре -
ћи пре глед, а то је ан ги о гра -
фи ја оч ног дна.

l Ка ко се ле чи ди ја бе те сна
ре ти но па ти ја?

– Ле че ње под ра зу ме ва или
ла сер фо то ко а гу ла ци ју или ин -
јек ци је ко је се да ју ди рект но у
око. У нај те жим слу ча је ви ма,
ка да до ђе до не ких те шких
ком пли ка ци ја, нео п ход на је
хи рур шка ин тер вен ци ја. Ла сер
фо то ко а гу ла ци ја пред ста вља
при ме ну ла сер ске енер ги је на
оч но дно, где пра ви мо не ку вр -
сту ожи ља ка, ко ји ма се успо -
ра ва ток бо ле сти. У не ком ма -
њем про цен ту та ин тер вен ци -
ја до во ди и до по ве ћа ња вид не
оштри не, али код ве ћи не па -
ци је на та ипак са мо успо ра ва
ток бо ле сти. Та кву ин те р вен -

ци ју ра ди мо и у оч ној бол ни -
ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
у Пан че ву. Об лик ле че ња ко ји
под ра зу ме ва да ва ње ин јек ци ја
у око за пра во ни је ни бли зу
стра шан као што зву чи. Кључ -
ни про блем у ди ја бе те сној ре -
ти но па ти ји је тај што, као што
смо већ ре кли, не ма из ле че -
ња, већ се бо лест са мо др жи
под кон тр о лом. То зна чи да
ле че ње тра је до кра ја жи во та,
с тим што је у не ким слу ча је -
ви ма, ко ји ни су та ко ма ло број -
ни, успех ле че ња та ко до бар
да су па ци јен ти „мир ни” го ди -
на ма, па чак и де це ни ја ма. За -
то и ин си сти ра мо на што ра -
ни јем от кри ва њу про ме на и
бла го вре ме ном ле че њу.

l Ко је пре гле де и ин те р вен -
ци је оба вља те у Спе ци јал ној
оч ној бол ни ци „Све ти Ва си ли -
је Остро шки” у Пан че ву?

– Ба вим се не хи рур шким
обо ље њи ма мре жња че, као што
је већ по ме ну та ди ја бе те сна ре -
ти но па ти ја. Оно што је нај зна -
чај ни је у том де лу је сте ла сер
оч ног дна, та ко зва на ла сер фо -
то ко а гу ла ци ја. С дру ге стра не,
мо ји па ци јен ти су и они са
оста лим вр ста ма васку лар них

обо ље ња ока, по пут ин фарк та
ока, то јест за пу ше ња ве на и
ар те ри ја на оч ном дну и слич -
но. Та ко ђе, бол ни ца „Све ти Ва -
си ли је Остро шки” је адре са и
за све па ци јен те с де ге не ра тив -
ним обо ље њи ма ока, а то су
пре све га се нил на де ге не ра ци -
ја жу те мр ље и де ге не ра тив не
про ме не на пе ри фе ри ји мре -
жња че, по себ но код крат ко ви -
дих осо ба, и дру ге.

ОДВЕДИТЕ ДЕ ТЕ ОФТАЛМОЛОГУ НА ВРЕМЕ!

На пи та ње с ко ли ко го ди на

тре ба за по че ти пре вен тив не

пре гле де код оф тал мо ло га,

док тор ка Раш ча нин Дра га -

нић са ве ту је сле де ће:

– Здра вље очи ју тре ба

кон тро ли са ти од нај ра ни јег

уз ра ста. Сви ми се ра ђа мо

са од ре ђе ним по тен ци ја лом

ви да ко ји мо ра да се раз ви -

ја већ у ра ном де тињ ству,

нај че шће до пе те го ди не жи -

во та. Ако по сто ји чак и не ка

ба нал на пре пре ка у том пе -

ри о ду, вид се не ће раз ви ти.

Због то га је за и ста екс трем -

но ва жно да де ца већ са две-

три го ди не до ђу на озби љан

си сте мат ски пре глед код оф -

тал мо ло га, да би се на вре ме

от кри ле и ле чи ле све бо ле -

сти ко је се евен ту ал но уо че.

КО ЛИ КО ЧЕ СТО ТРЕ БА ИЋИ НА ОЧ НЕ ПРЕ ГЛЕ ДЕ?

По ред де тињ ства, дру ги ва -

жан пе ри од то ком ко јег мора -

мо да по све ти мо по себ ну па -

жњу сво јим очи ма је сте онај

на кон че тр де се те го ди не.

– Ми пре по ру чу је мо па ци -

јен ти ма да, ка да при ме те да

им тре ба ју пр ве на о ча ре, а то

је обич но на кон че тр де се те,

за пра во оба ве це ло ку пан

оф тал мо ло шки пре глед. Са

сва ком де це ни јом жи во та

по сле че тр де се те ра сте уче -

ста лост раз ли чи тих оч них

обо ље ња. На при мер, јед но

од обо ље ња ко ја па ци јен ти

не при ме те на вре ме, а мо же

им до не ти мно го про бле ма,

је сте по ви шен оч ни при ти -

сак. Осо ба ма ко је не ма ју ни -

ка кве те го бе по сле че тр де се -

те го ди не са ве ту је мо пре гле -

де на две го ди не, а по сле пе -

де се те је дан пут го ди шње.

Оним па ци јен ти ма ко ји већ

има ју не ка обо ље ња, као

што су ди ја бе ти ча ри, или

они ма ко ји, на при мер, има -

ју ве ли ку ди оп три ју, пре по -

ру чу је мо да увек до ла зе на

пре глед јед ном го ди шње,

чак и ако не ма ју ни ка квих

симп то ма – ис ти че др Би ља -

на Раш ча нин Дра га нић.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Специјална очна
болница „Свети
Василије Острошки”
налази се у Улици
Ђуре Јакшића 3, 
а преглед можете
заказати путем
телефона 
064/100-79-26.



Ле то је у пу ној сна зи, а по ред
то га што на ја вљу ју ви со ке тем -
пе ра ту ре све до кра ја ју ла, ме -
те о ро ло зи упо зо ра ва ју и на то
да је ин декс ул тра љу би ча стог
зра че ња ових да на ви сок, те гра -
ђа ни ма са ве ту ју по се бан опрез
при ли ком бо рав ка на по љу.

Сто га ни је зго рег да се при -
се ти мо са ве та о здра вом сун -
ча њу и за шти ти од ме ла но ма,
јер је на у ка до ка за ла да нам
ко жа ни шта не ће за бо ра ви ти
ни ти опро сти ти.

Иа ко на на шим про сто ри ма
љу ди углав ном ве ру ју да је та -
ман тен сим бол атрак тив но сти
и до брог здра вља, чи ње ни ца је
да та ква пре бо је ност ко же за -
пра во пред ста вља знак ње ног
оште ће ња.

Из ла га ње сун цу, би ло оно
ду го трај но или пак крат ко -
трај но, али не у ме ре но и ин -
тен зив но, че сто мо же иза зва -
ти не га тив не ефек те, ко ји
пред ста вља ју глав ни фак тор
ри зи ка за на ста ја ње ме ла но -
ма, али и не ме ла ном ских кар -
ци но ма ко же.

Уче ста лост ту мо ра ко же, а
ме ђу њи ма и ме ла но ма, у по -
след њих три де сет го ди на ра сте
сву да у све ту, па упо зо ре ња
струч ња ка да се ја ког сун ца тре -
ба кло ни ти не би тре ба ло до -
жи вља ва ти као пра зне при че.

Ста ти сти ка

У Ср би ји се сва ке го ди не от -
кри је око 650 обо ле лих од ме -
ла но ма, док при бли жно 300
љу ди умре од овог нај смр то но -
сни јег ра ка ко же. За стра шу јућа
је чи ње ни ца да ме ђу млади ма

уз ра ста од 15 до 29 го ди на у
про се ку го ди шње че ти ри му -
шкар ца и шест же на обо ле, док
три му шкар ца и јед на же на на -
ве де ног уз ра ста из гу бе бит ку
са овом опа ком бо ле шћу.

Иа ко се Ср би ја на ла зи у гру -
пи зе ма ља с ни жим ри зи ком
обо ле ва ња, цр ве ни аларм се па -
ли због по да тка да се број обо -
ле лих од 2005. до 2015. по ве -
ћао за чак 25 про це на та. Струч -
ња ци об ја шња ва ју да је глав ни
раз лог то ме пре све га не кон -
тро ли са но из ла га ње ста нов ни -
штва УВ зра че њу у прет ход ним
де це ни ја ма.

Угро же ни и мла ди

Пре ма ре чи ма прим. др Све -
тла не Гру бор, спе ци ја ли сте
дер ма то ло ги је и ве не ро ло ги је
у Kабинету за дер ма то ве не ро -
ло ги ју KБЦ Зе мун, по ра сту бро -
ја обо ле лих од ра ка ко же нај -
ви ше до при но си упра во по ве -
ћа ње ул тра љу би ча стог зра че -
ња услед оште ће ња озон ског
омо та ча.

– Пре са мо три де се так го -
ди на зва ни чан став у ме ди ци -
ни био је да су ту мо ри ко же
ту мо ри ста ри јих осо ба и да се
ја вља ју у ше стој или сед мој
де це ни ји жи во та. Ме ђу тим,
ма лиг ни ту мо ри ко же се да -
нас ди јаг но сти ку ју у све мла -
ђем уз ра сту – по не кад чак и у
ра ним три де се тим го ди на ма
жи во та. Нај мла ђа па ци јент ки -
ња ко јој сам ди јаг но сти ко ва -
ла ба зо це лу лар ни кар ци ном
на ко жи има ла је са мо 22 го -
ди не. Сре ћом ра ди ло се о ло -
кал ном ту мо ру ко ји је опе ра -
тив но од стра њен у це ли ни, без

по сле ди ца – ис та кла је Све -
тла на Гру бор.

Со ла ри јум? Не, ни ка ко!

Она је по себ но скре ну ла па -
жњу на опа сно сти ко је вре ба ју
из со ла ри ју ма.

– Со ла ри ју ме ни ка ко не пре -
по ру чу јем, јер пред ста вља ју ве -
штач ки из вор УВ зра че ња и
еми ту ју штет не зра ке ко ји про -
ди ру и у ду бље сло је ве ко же.
Упо зо ра вам да је по гре шан став
ићи то ком зи ме или про ле ћа у
со ла ри јум због „при пре ме” ко -
же за ле то ва ње, а ве о ма је штет -
но и ре дов но из ла га ње то ком
чи та ве го ди не. На тај на чин се

са мо по спе шу је ку му ла тив но
штет но деј ство на ће ли је ко же
и по ве ћа ва мо гућ ност њи хо ве
ма лиг не тран сфор ма ци је. Уме -
сто со ла ри ју ма пре по ру чу јем
при ме ну кре мо ва или ло си о на
за са мо там ње ње, али на гла ша -
вам да тре ба ода бра ти ква ли -
тет не хи по а лер ге не пре па ра те
– ре кла је ова док тор ка.

Ко ји зра ци су нај о па сни ји

Ул тра љу би ча сто зра че ње чи ни
око пет од сто укуп ног зра че ња
ко је до спе ва до Зе мљи не по вр -
ши не. Ин тен зи тет УВ зра че ња
за ви си од ко ли чи не озо на у
атмос фе ри, по зи ци је Сун ца,

над мор ске ви си не и сте пе на
ап сорп ци је, као и од облач но -
сти и по вр ши не тла.

По сто је три вр сте ул тра љу -
би ча стих зра ка – УВА, УВБ и
УВЦ. Раз ли ку ју се у сво јој би о -
ло шкој ак тив но сти и оби му у
ко јем мо гу да про дру у ко жу.
Што је кра ћа та ла сна ду жи на,
то је УВ зра че ње штет ни је. Али
зра че ње кра ће та ла сне ду жи не
ма ње је спо соб но да про дре у
ко жу.

Kрат к оталасни УВЦ зра ци
нај штет ни ја су вр ста. Ме ђу тим,
у пот пу но сти се фил три ра ју у
ат мос фе ри и не до пи ру до по -
вр ши не Зе мље.

Сред ње та ла сни УВБ зра ци су
ве о ма би о ло шки ак тив ни, али
не мо гу про дре ти да ље од по -
вр шин ских сло је ва ко же. Од -
го вор ни су за од ло же но спа љи -
ва ње ко же. По ред то га, они убр -
за ва ју ста ре ње ко же и ути чу на
раз вој ра ка ко же. Ве ћи на зра ка
се фил три ра у ат мос фе ри.

Ре ла тив но ду ги та ла си УВА
пред ста вља ју при бли жно 95%
УВ зра че ња ко је до пи ре до Зе -
мљи не по вр ши не. Мо гу да про -
дру у ду бље сло је ве ко же и од -
го вор ни су за тре нут ни ефе кат
сун ча ња. До при но се и ста ре њу
и на би ра њу ко же, а не дав не
сту ди је сна жно ука зу ју на то
да ови зра ци та ко ђе мо гу да
ути чу на раз вој ра ка ко же.

Кључ је у уме ре но сти

Сун це је до бар слу га, а лош го -
спо дар. Огра ни че но из ла га ње
сун цу је до бро за нас. УВБ зра -
ци сти му ли шу про из вод њу вита -
ми на Д3, ко ји је ва жан за до бро
здра вље, раст и ја ке ко сти. Али
за ово су до вољ не сва ко днев не
ма ле до зе сун че вог зра че ња.

Ако пре те ра мо, до ла зи до
трај них оште ће ња ко же, ко ја
не не ста ју чак ни ка да опе ко -
ти на из бле ди. Са сва ким на -
ред ним про ду же ним сун ча њем
на том ме сту се већ осла бље ни
ло кал ни иму ни тет и ге нет ски
ма те ри јал ко же још ви ше
уништа ва ју.

По ред ра ка ко же, у не га тив -
не по сле ди це УВ зра че ња убра -
ја мо и акут на ста ња, као што су
опе ко ти не раз ли чи тог ин тен зи -
те та, аб нор мал не или па то ло -
шке ре ак ци је на УВ зра ке, као
из ме њен иму но ло шки од го вор.
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КА КО СЕ ЗА ШТИ ТИ ТИ ОД УВ ЗРА ЧЕ ЊА

ЧУ ВАЈ ТЕ СВО ЈУ KОЖУ: ОНА СВЕ ПАМ ТИ И НИ ШТА НЕ ОПРА ШТА

Имај те у ви ду да по је ди ни

ле ко ви по ве ћа ва ју осе тљи -

вост на сун це, па се, ако

сте на не кој те ра пи ји, пре

из ла га ња сун цу по са ве -

тујте о то ме са сво јим

лекаром.

Та ко ђе, то ком сун ча ња

из бе га вај те упо тре бу де зо -

до ран са, ко зме тич ких пре -

па ра та и пар фе ма, јер они

мо гу иза зва ти не при јат ну

ре ак ци ју на сун це или трај -

ну пиг мен та ци ју.

Опре зно с ле ко ви ма и ко зме ти ком

Уме сто ску пих за штит них кре ма из апо -

те ке, ко је не рет ко са др же и са стој ке ко -

ји вам до но се ви ше ште те не го ко ри сти,

мо же те се опре де ли ти и за пре па ра те на

биљ ној ба зи ко је ће те на пра ви ти са ми.

Ало ја ве ра

Још од вре ме на древ них еги пат ских

фа ра о на ало ја се ко ри сти за ле че ње

свих вр ста ко жних обо ље ња. Три де се -

тих го ди на про шлог ве ка до ка за но је да

гел из ли сто ва ове биљ ке убр за ва ис це -

ље ње опе ко ти на од зра че ња.

Чак и ако ни сте вич ни га је њу

би ља ка, ало ја ће вам си гур но

ус пе ти. Га ји се у

сак си ји и по треб но јој је вр ло ма ло во -

де и ско ро ни ка ква не га.

Kод ма њих опе ко ти на, по се ко ти на и

дру гих ко жних те го ба јед но став но от ки -

ни те до њи лист, ра се ци те га уз дуж, из -

ва ди те же ла ти но зно ме со и на не си те га

на обо ле ло ме сто. Мо же те ис про ба ти и

не ки од број них ко мер ци јал них пре па -

ра та за ко жу ко ји са др же ову биљ ку.

Уље ча јев ца

Уље ча јев ца са сво јим при род ним ан -

ти ин фла ма тор ним, ан ти бак те риј ским,

ан ти ми кроб ним и ан ти гљи вич ним свој -

стви ма јед но је од нај по пу лар ни јих при -

род них есен ци јал них уља за не гу ко же.

Ле ко ви ту ме ша ви ну ко ја ће вам по -

мо ћи у ле че њу опе ко ти на од сун ца на -

пра ви те та ко што ће те по ме ша ти 12 ка -

пи уља ча јев ца с 30 мл хлад но це ђе -

ног ма сли но вог, сун цо кре то вог, су са -

мо вог или ко ко со вог уља. Не мој те

ову ком би на ци ју на но си ти на отво -

ре не ра не.

Ма сли но во уље и шар га ре па

Сок од шар га ре пе се че сто ко ри сти у

ко мер ци јал ним уљи ма за там ње ње.

Ако же ли те да на пра ви ти свој ло си он

за сун ча ње, по ме шај те 120 мл ма сли -

но вог уља, пет ка пи тинк ту ре јо да и пет

ка пи со ка од шар га ре пе.

Ло си он на не си те пре из ла га ња сун цу

и по но ви те на кон сат вре ме на.

Ми ри шља ва ча ро ли ја

Мо же те ко ри сти ти и ком би на ци ју

при род них уља за сун ча ње ка ко би сте

до би ли тен ка кав же ли те. Пред ла же мо

вам ком би на ци ју по две ка ши чи це уља

ора ха, су са ма и аво ка да, од пет до де -

сет ка пи есен ци јал ног уља ко ко са и ва -

ни ле и 50 мл екс тра де ви чан ског ко ко -

со вог уља.

У свој при род ни ло си он мо же те до -

да ти и пар ка пи екс трак та зе ле ног ча -

ја, јер он шти ти ко жу од УВ зра ка и

опе ко ти на.

При род на за шти та за ко жу

По ли це апо те ка и пар фи ме ри ја пре пу -

не су раз ли чи тих пре па ра та за за шти ту

од сун ца. Док тор ка Све тла на Гру бор

са ве ту је ка ко да ода бе ре те пра ви:

– Да би смо на пра ви ли пра ви лан из -

бор, мо ра мо пре по зна ти свој тип ко же,

јер од то га за ви си ја чи на за штит ног

фак то ра. Фо то тип 3 се нај че шће сре ће

на на шем под не бљу, а ка рак те ри ше га

не што там ни ја ко жа, ма ње осе тљи ва на

сун це, ко ја ла ко и бр зо там ни. Пре па -

рат за за шти ту од сун ца би ра мо та ко

да фак тор омо гу ћи што ду -

жу за шти ту. Да кле, ако ко -

жа фо то ти па 1 из го ри по сле

пет ми ну та бо рав ка на сун -

цу, за штит ни фак тор (СПФ)

50 омо гу ћа ва 50 пу та ду жи

бо ра вак на сун цу пре по ја ве опе ко ти на.

У прак си пре по ру чу -

је мо па ци јен -

ти ма да не

к о  р и  с т е

м а  њ и

ф а к  т о р

од 30 и да

по на вља ју ма за -

ње ко же на сат вре ме на или СПФ 50 са

об на вља њем на је дан и по

до два са та. На на шем под -

не бљу нео п ход но је шти ти -

ти ко жу у пе ри о ду од апри -

ла до кра ја сеп тем бра, ка да

је ви сок УВ ин декс. Да кле,

ко жу шти ти мо увек, а не са мо он да

ка да иде мо на пла жу! Уко ли ко го во ри -

мо о ле то ва њу, до зво ље но је из ла га ње

сун цу у пе ри о ду од 10 до 10.30 пре

под не и од 16.30 до 17 са ти по под не,

уз оба ве зно на но ше ње во до от пор ног

за штит ног пре па ра та. Не из о став но се

мо ра ју ко ри сти ти и на о ча ре са УВ за -

шти том, ше ши ри, за штит на оде ћа...

Хлад или сун цо бран пру жа ју за шти ту

од сун ца као СПФ 6, што зна чи да се и

ту мо же из го ре ти за крат ко вре ме ако

ко жа ни је за шти ће на!

Пре ма ре чи ма дер -

ма то ло га Све тла не

Гру бор, по себ ну па -

жњу то ком ле та тре -

ба обра ти ти на не -

жну деч ју ко жу:

– Ро ди те љи ма са -

ве ту јем да но во ро -

ђен чад и бе бе ни ка ко

не из ла жу ди рект но

сун цу пре пр ве го ди не жи -

во та. Око по ла са та пре сва -

ке шет ње тре ба им на не ти

за штит ни крем или мле ко

за де цу са СПФ 50+. Ис та -

кла бих да иа ко деч ја ко жа

мо же бр зо и без ви дљи вих

по сле ди ца да се опо ра ви од

опе ко ти на иза зва них сун -

цем, оште ће ња у ће лиј ским

струк ту ра ма оста ју и, по сле

не ко ли ко де це ни ја аку му ла -

ци је УВ зра че ња, мо же да

се раз ви је рак ко же.

Kаква пра ви ла ва же за де цу

Све је ви ше до ка за ко ји ука -

зу ју на то да од ре ђе ни са -

стој ци у на мир ни ца ма мо гу

по мо ћи у пре вен ци ји ра ка

ко же, пр вен стве но ти ме што

ја ча ју наш иму но си -

стем или ути чу на

про це се у ор -

га ни зму ко -

ји за у ста -

вља ју раз -

вој ма лиг -

них ће ли ја. Исто та -

ко, не ки ну три јен ти

мо гу убла жи ти симп то ме

бо ле сти или не же ље не

ефек те по је ди них ле ко ва.

Нај ва жни ји ме ђу њи ма су

ви та ми ни Ц, Е и А, цинк,

селен, бе та ка ро тен (ка ро те -

но и ди), оме га 3 ма сне ки се -

ли не, ли ко пен и по ли фе но -

ли. Они спа да ју у нај моћ ни -

је ан ти ок си дан се, ко ји шти те

од свих вр ста ра ка,

као и од дру гих бо ле -

сти, по пут ди ја бе -

те са и ср ча них

обо ље ња. Нај ја -

че ан ти ок си дан -

се са др жи сле де -

ће во ће и по вр ће:

ја го де, шљи ве, на ран -

џе, гро жђе, ки ви, греј пфрут,

ба на не, ја бу ке, па ра дајз,

кељ, спа наћ, про кељ, бро ко -

ли, цве кла, цр ни и бе ли лук,

цр ве на па при ка и ку ку руз.

Хра на са за штит ним фак то ром

Kако ода бра ти нај бо љу крему
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Оба ве зно но ше ње ма ски 
и на отво ре ном

За бра ње на оку пља ња 
на јав ним ме сти ма

У за тво ре ном не сме би ти
ви ше од де се то ро љу ди

На сед ни ци Кри зног шта ба одр жа ној
у сре ду, 15. ју ла, до не те су но ве ме ре
ко је ће се спро во ди ти с ци љем за шти -
те од ко ро на ви ру са. Све ме ре при ме -
њи ва ће се од пет ка, 17. ју ла, ују тру. Од
тог да на но ше ње ма ски на отво ре ном
би ће оба ве зно на те ри то ри ји це ле Ср -
би је у окол но сти ма у ко ји ма ни је мо -
гу ће др жа ти дис тан цу од два ме тра.
То зна чи да ме ра ко ја је ва жи ла са мо у
Бе о гра ду од пет ка мо ра да се при ме -
њу је на те ри то ри ји це ле Ср би је. 

Осим то га, на те ри то ри ји це ле Ре -
пу бли ке Ср би је, без об зи ра на то да
ли је у од ре ђе ној оп шти ни или гра ду
про гла ше на ван ред на си ту а ци ја или
не, за бра ње на су оку пља ња на јав ним

ме сти ма у за тво ре ном и отво ре ном
про сто ру за ви ше од де се то ро љу ди.
За вре ме бо рав ка на јав ним ме сти ма
из ме ђу оку пље них мо ра по сто ја ти дис -
тан ца од јед ног и по ме тра, од но сно
сва ка осо ба мо ра за у зи ма ти ми ни мум
че ти ри ква драт на ме тра.

За штит не ма ске су оба ве зне и на
отво ре ном про сто ру, на ме сти ма на
ко ји ма ни је мо гу ће обез бе ди ти ра сто -
ја ње од јед ног и по ме тра, по пут ре -
до ва ис пред про дав ни ца, апо те ка, ау -
то бу ских и во зних ста ја ли шта и слич -
но. На свим оста лим јав ним ме сти ма
на отво ре ном про сто ру пре по ру чу је
се но ше ње за штит них ма ски.

Вла да Ре пу бли ке Ср би је још јед ном
је апе ло ва ла на гра ђа не да по шту ју све
до не те ме ре за рад соп стве ног здра вља
и здра вља сво јих нај бли жих.

„Уко ли ко би сви гра ђа ни при сва -
ком из ла ску из ку ће кон стант но но -
си ли за штит ну ма ску, та ква ме ра би -
ла би екви ва лент на за бра ни кре та ња,

јер на та кав на чин спре ча ва мо епи -
де ми о ло шки ри зич не кон так те и ши -
ре ње ко ро на ви ру са. Уве ре ни смо да

ће мо за јед но са свим сво јим гра ђа ни -
ма, уз нај ве ћу мо гу ћу ди сци пли ну и
од го вор ност, из бит ке про тив ко ро -
на ви ру са иза ћи као по бед ни ци”, на -
во ди се у са оп ште њу Вла де.

ОТВА РА ЈУ СЕ НО ВЕ КО ВИД БОЛ НИ ЦЕ

МА СКЕ ДА НО СЕ И ДЕ ЦА

Тре ба ло би да ма ске но се и де ца,

пре по ру чио је Кри зни штаб за

бор бу про тив ко ро на ви ру са на

сед ни ци одр жа ној у сре ду.

Чла но ви Кри зног шта ба раз ма -

тра ли су уво ђе ње оба ве зног но -

ше ња ма ски за де цу, јер се по ка -

за ло да и нај мла ђи у овом на ле -

ту ко ви да 19 има ју озбиљ ни ју

кли нич ку сли ку не го што је то био

слу чај про ле тос. За сад се но ше -

ње ма ски де ци са мо пре по ру чу је.

Кри зни штаб је у сре ду раз ма трао

и про ши ре ње ка па ци те та бол ни ца

ко је су у ко вид си сте му. У Бе о гра -

ду то би тре ба ло да бу де Ин сти тут

за ре у ма то ло ги ју, а и ши ром

Србије тре ба ло би да бу ду отво ре -

не но ве ко вид бол ни це. Ка ко са -

зна је мо, то ће би ти у Алек син цу,

Ни шкој Ба њи, Вр њач кој Ба њи, Бу -

ја нов цу, Аран ђе лов цу...

За вре ме бо рав ка на јав ним
ме сти ма из ме ђу оку пље них
мо ра по сто ја ти дис тан ца од
јед ног и по ме тра, од но сно

сва ка осо ба мо ра за у зи ма ти
ми ни мум че ти ри ква драт на
ме тра.

От ка ко су ма ске у за тво ре ном про сто -
ру у Бе о гра ду по ста ле оба ве зне, уве -
де не су и ка зне за не по што ва ње ове
ме ре. Уко ли ко се не за шти ти ра ди
сво је и ту ђе без бед но сти, сва ко фи -
зич ко ли це пла ти ће ка зну у из но су од
5.000 ди на ра. У на шем гра ду ма ске су
за сад оба ве зне је ди но у град ском пре -
во зу, док се у за тво ре ном про сто ру
пре по ру чу је њи хо во ко ри шће ње. Да -
љи раз вој си ту а ци је дик ти ра ће сва ка -
ко и на ред не пре по ру ке Кри зног штаба.

С дру ге стра не, на сре ћу, не ким љу -
ди ма ни су по треб не ре стрик тив не ме -
ре ка ко би по ка за ли сво ју од го вор -
ност. То су гра ђа ни ко ји ма ска ма пре -
кри ва ју уста и нос ис кљу чи во за то
што ти ме же ле да спре че пре но ше ња
ин фек ци је, те им ни ка ква ка зна ни је
по треб на као мо тив за тај чин. Про -
ве ри ли смо ко ли ко су на ши су гра ђа -
ни од го вор ни и но се ли ма ске.

АРАН КА КАЛ МА, до ма ћи ца:
– Не пла шим се ви ру са, јер не ве -

ру јем у ову бо лест. Ка да ми ни стри
бу ду ста ви ли ма ске, он да ћу и ја. Ре -
кла бих да они ни су до вољ но са ве сни
ни ти то по ка зу ју. Тре ба ло би да бу ду

при мер сви ма на ма. Где год да се по -
ја ве, не ма ју ма ске...

ГО ЦА НИ КО ЛОВ СКА, пен зи о нер ка:
– Нор ма лан чо век се пла ши. Ка зне

за не но ше ње ма ски ме не за ни ма ју.
Не мам по тре бе да раз ми шљам о то -
ме. Чу вам сво је здра вље. Бо ље ми је
да ста вим за шти ту не го да ри зи ку јем.
Ру ка ви це ни су то ли ко ва жне. Ру ке
опе рем по сле ско ро све га што до дир -
нем. Не пи пам сва шта.

БО РИС РАН ЧЕВ, пен зи о нер:
– Нор мал но је да смо у та квој си ту -

а ци ји ка да мо ра мо да ис пу ња ва мо
про пи се. Не ма пи та ња око то га. Не
раз у мем ка ко се љу ди по на ша ју као
да њих ни шта не до ти че. Ма ску но -
сим увек и сву да. Опа сно је обо ље ње
ко ро на. Ни је утвр ђе но ни ка ко се ле -
чи, још је не ис пи та на. И за то је на
на ма да се за шти ти мо.

МЕ ЛА НИ ЈА БО НИН, 
ди пло ми ра ни фар ма це ут:

– Ви рус по сто ји, ка ко да не. Ве ли -
ки је број за ра же них. Мо ја ап со лут на
пре по ру ка је да се ма ска но си.

Поготово у за тво ре ном про сто ру. За -
рад сво је лич не без бед но сти и до бро -
би ти свих оста лих. Све је ва жно, и
ра сто ја ње и ма ске. Мо ра мо да бу де -
мо опре зни. Про сто је сме шно да тре -
ба при ча ти о пра њу ру ку. По себ но
тре ба обра ти ти па жњу на дез ин фек -
ци ју ква ка и рад них по вр ши на.

НИ КО ЛА СТАН КОВ, ку вар:
– Но сим ма ску. Не са мо због се бе

већ и због дру гих. Тре ба раз ми шља ти и
о то ме, а не са мо о се би. А ту су и ка зне.
Не сме та ју ми, ми слим да тре ба да по -
сто је, ка ко би љу ди озбиљ но схва ти ли
си ту а ци ју и ка ко би би ли од го вор ни ји.
Нај ви ше су у опа сно сти ста ри ји љу ди
ко ји има ју хро нич не про бле ме. Не ко и
не ма симп то ме, а пре но си ви рус. 

МОМ ЧИ ЛО НИ КО ЛИЋ, пе вач:
– Да, но сим ма ску. Пла шим се ко -

ви да 19. Ру ка ви це ма ло ре ђе ко ри -
стим, али ма ску увек. Чуо сам се с ко -
ле гом ко ји има упа лу плу ћа, исто као
и ње го ва су пру га. Епи де ми ја уоп ште
ни је бе за зле на. Не ма по тре бе да шири -
мо за ра зу ако мо же мо да је спре чи мо.

Је ле на Ка та на

М. БОНИНБ. РАНЧЕВ Н. СТАНКОВ М. НИКОЛИЋГ. НИКОЛОВСКАА. КАЛМА

НАША АНКЕТА

ЗА СЕ ДАО КРИ ЗНИ ШТАБ

НО ВЕ МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ ОД
КОРОНАВИ РУ СА ВА ЖЕ ОД ПЕТ КА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 17. ју -
ла, без стру је ће, од 9.30
до 11.30, би ти ста нов -
ни ци Жич ке и Ми -
ле шев ске ули це, а од
10 до 12 са ти ста нов -
ни ци де ла Ба ниј ске
ули це од по чет ка до Ма -
ке дон ске, це ле Цр но гор ске
ули це, де ла Ср би јан ске од по -
чет ка до бро ја 44 и де ла Хер це го -
вач ке ули це од Ср би јан ске до пру ге.

Истог да на, од 9 до 13 са ти, стру -
је не ће има ти ни ме шта ни Омо љи -
це ко ји жи ве у де лу Ули це Ђу ре
Јак ши ћа од Ули це Ни ко ле Те сле до

Бал кан ске, као и у це лој Ули ци Ни -
ко ле Те сле.

У сре ду, 22. ју ла, од 8.30
до 13 са ти, ис кљу че ња

су пла ни ра на за це лу
не пар ну стра ну Ње го -
ше ве ули це, као и за
део пар не стра не од
Ули це Жи во ји на Ми -
ши ћа до згра де не ка -

да шњег за тво ра, те за део
Ули це Жи во ји на Ми ши ћа

од Ње го ше ве до Ра дио-цен тра.
У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,

ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на.

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

Без стру је де ло ви 
Пан че ва и Омо љи це

Па зи, ау то!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

За пу ти те ли се пе -
ши це Ули цом
Жар ка Зре ња ни -
на, ваш по ход до
же ље не де сти на -
ци је тра ја ће си -
гур но не што ду же
не го што сте
планира ли, а ус -
пут ће те се са свим
про пи сно и из нер -
ви ра ти. Пр во ће -
те про кљу ча ти јер
не ма шан се да
вам пут не пре -
пре че бар два-три
аутомоби ла не -
про пи сно пар ки -
ра на на тро то а ру
по прин ци пу „где
год на ђеш згод но ме сто, ту ау то
посади”.

Та ман кад па ра поч не да вам из -
ла зи из уши ју и при ти сак вам про -
пи сно ско чи, не ко ће се по ста ра ти и
да вам ср це на крат ко ста не. Тај не -
ко ће, по до бром ста ром оби ча ју,

игно ри са ти знак „стоп” у гор њем де -
сном углу овог про ла за и из ју ри ће
ода тле као да је је ди ни на све ту.

Сто га, да би сте са чу ва ли жив це,
али и жи вот – или не мој те ићи овом
ули цом или отво ри те че тво ре очи и
– по пиј те нај пре не што за сми ре ње.

Је дан наш чи та лац обра тио нам се с
мол бом да од струч ња ка са зна мо да
ли се то ком пан де ми је ко ро на ви ру -
са пре по ру чу је ко ри шће ње кли ма-
уре ђа ја у ста но ви ма, ау то мо би ли ма
и јав ном пре во зу, те да ли је без бед -
но упо тре бља ва ти вен ти ла то ре.

Од го вор ко ји нам је до ста ви ла
прим. др Ду брав ка Ни ко лов ски, ру -
ко во ди лац Цен тра за хи ги је ну и ху -
ма ну еко ло ги ју За во да за јав но здра -
вље Пан че во, пре но си мо у це ло сти.

„До са да шња са зна ња о ви ру су ко -
вид 19 по ка за ла су да је до ми нант -
ни пут ње го вог пре но са бли ски кон -
такт са за ра же ном осо бом, кон такт
с ка пљи ца ма на ста лим при ли ком
ка шља ња или ки ја ња за ра же ног, до -
ди ри ва ње кон та ми ни ра них пред ме -
та и по вр ши на, а за тим до ди ри ва ње
уста или ли ца. Вре ме бо рав ка ви ру -
са у ва зду ху још увек ни је по зна то,
али с об зи ром на ње го ву ве ћу спе -
ци фич ну те жи ну и тен ден ци ју да се
за др жа ва на по вр ши на ма, по треб но
је стро го се при др жа ва ти свих ме ра
пре вен ци је, па и оних ко је се од но се
на вен ти ла ци о не си сте ме.

„Од вр сте кли ма-уре ђа ја за ви си и
ри зик од њи хо вог ко ри шће ња. Ри -
зик је ма њи ка да се ко ри сти спо ља -
шњи ва здух и ка да се кли ма ти зу је
са мо јед на про сто ри ја. Код цен трал -
них вен ти ла ци о них си сте ма је по -
ве за но ви ше про сто ра. Ва здух из
про сто ра се мо же пот пу но или де -
ли мич но ме ша ти са спо ља шњим или
у пот пу но сти ре цир ку ли ше у про -
сто ру. Не ки си сте ми кли ма ти за ци је
има ју угра ђе не фил те ре ко ји сма -
њу ју ми кро би о ло шко за га ђе ње.

„У вре ме епи де ми је је ва жно да се
ри зик сма њи на нај ма њу мо гу ћу ме -
ру. Пре по ру ка је да се из бе га ва ју за -
тво ре ни про сто ри где има гу жве и
где је при род но про ве тра ва ње сла бо
или уоп ште не по сто ји. Ако је нео п -
хо дан бо ра вак у про сто ру са сло же -
ним си сте ми ма за кли ма ти за ци ју и
ако се њи хо во ко ри шће ње не мо же
из бе ћи, по треб но је по де си ти их на
ко ри шће ње ва зду ха из спо ља шње сре -
ди не и ре дов но пра ти и дез ин фи ко -
ва ти фил те ре. Кућ не уре ђа је мо же -
мо са ми да пе ре мо то плом во дом и
сред ством за пра ње, али чи шће ње
раз ме њи ва ча то пло те тре ба да ра ди
сер ви сер. Иста пре по ру ка се од но си
и на кли ма-уре ђа је у ау то мо би ли ма,
где је на тех нич ком пре гле ду оба ве -
зна за ме на фил те ра. У јав ном пре во -
зу је пре по руч љи во ко ри сти ти при -
род но про ве тра ва ње. Вен ти ла то ри би -
ло ког ти па се не пре по ру чу ју због
ди рект не ре цир ку ла ци је ва зду ха.

„Нај ва жни је у лет њим ме се ци ма,
ма ко ли ко они би ли то пли (а кли -
ма-уре ђа јем ио на ко не сме мо да сни -
жа ва мо тем пе ра ту ру про сто ра за ви -
ше од 10 сте пе ни, јер те ло до жи -
вља ва шок), је сте да се сма њи мо -
гућ ност рас про сти ра ња и умно жа -
ва ња ви ру са: др жи те дис тан цу од
дру гих љу ди, ко ри сти те лич ну за -
шти ту, кре та ња огра ни чи те на нео -
п ход на, че сто чи сти те и дез ин фи -
куј те про стор, ко ри сти те при род ну
вен ти ла ци ју. Сва ка лич на од лу ка да
не ко од сту пи од ових пре по ру ка угро -
жа ва мно ге жи во те и од ла же по вра -
так це ло куп ног дру штва у нор мал -
но функ ци о ни са ње.”

Да ли је без бед но ко ри сти ти
„кли му” то ком пан де ми је?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ НО СИ ТЕ МА СКУ?

Од го вор ни пре ма се би и пре ма дру ги ма



Пред сед ни ци:
Андрејић, Бо кун,
Топић, Јо ва нов ски,
Ми ри чић и Ду дуј

Све сед ни це у 
јед ном да ну

Ка да су пре не што ма ње од ме -
сец да на одр жа ни пар ла мен -
тар ни из бо ри, ор га ни зо ва ни су
и они у ло ка лу, ка ко за град -
ску скуп шти ну, та ко и за са ве -
те ме сних за јед ни ца, ме ђу ко -
ји ма и за шест од де вет пан че -
вач ких се ла. На кон што је над -
ле жна град ска ко ми си ја ве ри -
фи ко ва ла ман да те но вих чла -
но ва, ство ре ни су усло ви да бу -
ду при ре ђе не и кон сти ту тив не
сед ни це, на ко ји ма се би ра ру -
ко вод ство на овом нај ни жем
ни воу вла сти.

По ред то га што им је вра ћен
ста ри на зив – са вет уме сто скуп -
шти не – оно што у пра ви мах
раз ли ку је овај од прет ход них
из бор них ци клу са је сте да су
ти пр ви са стан ци у свим ме -
сти ма одр жа ни истог да на – у
пе так 10. ју ла.

Пре не го што пред ста ви мо
љу де ко ји ће у на ред не че ти ри
го ди не упра вља ти по ме ну тим
ин сти ту ци ја ма (ако не до ђе до
не чег не пред ви ђе ног), ва ља на -
по ме ну ти да је у свим ме сти ма
убе дљи во три јум фо ва ла Срп -
ска на пред на стран ка, осво јив -
ши го то во све ман да те, док су
дру ге по ли тич ке оп ци је ус пе -
ле да узму све га три.

Са мо је дан уз др жа ни

Та ко су у Гло го њу по ме ну тог
да на на кон сти ту тив ној сед -
ни ци Са ве та Ме сне за јед ни це,

ко ји бро ји де вет сто ли ца, чла -
но ви с по бед нич ке ли сте
„Српска на пред на стран ка –
За на шу де цу” гла са ли да пред -
сед ник по но во бу де Слав ко Јо -
ва нов ски, док је за ње го вог
замени ка иза бран Ве ли бор
Пет ков ски.

Ку ри о зи те та ра ди, за раз ли -
ку од свих дру гих ме ста у ко -
ји ма су се пред став ни ци гра -
ђа на за пред ло же не кан ди да -
те из ја шња ва ли јед но гла сно,
ов де је је дан глас био уз др -
жан, а при па дао је Да на и лу
Вуч ков ском, пред став ни ку гру -
пе гра ђа на „Пан че вач ки
фронт”.

Ина че, три де се то смо го ди -
шњи Јо ва нов ски већ го ди на ма
је при су тан у јав ном жи во ту
Гло го ња. Ово му је тре ћи ман -
дат у Са ве ту Ме сне за јед ни це,
у ко јем је од 2012. го ди не био
пот пред сед ник, да би пет го -
ди на ка сни је до шао на чел но
ме сто, на ко јем ће би ти и на -
да ље. Од фе бру а ра 2009. го ди -
не у кон ти ну и те ту ра ди као ди -
рек тор До ма кул ту ре. Код Пет -
ков ског је ма ло дру га чи ја си -
ту а ци ја, јер је овом че тр де сет -
пе то го ди шњем хе миј ском тех -
ни ча ру, тре нут но за по сле ном
на по сло ви ма обез бе ђе ња у
основ ној шко ли, ово пр ви ман -
дат у Са ве ту. У се лу је по знат
као све стра на лич ност, пре све -
га као успе шан ру ко мет ни гол -
ман, док се да нас ба ви и по вр -
тар ством.

На ме сту пр вог чо ве ка Бре -
стов ца оста ће и Дра ган Ми ри -
чић, ко ји је ро ђен 1985. го ди -
не, а по ред то га што је за по -
слен у ЈКП-у „Зе ле ни ло”, по -
пут мно гих су гра ђа на, ба ви се
по љо при вре дом. Тре ћи пут за -
ре дом иза бран је у Са вет, чи ји

је члан од 2012. го ди не, а пред -
сед ник је од 2016. го ди не. Че -
ти ри го ди не ду жи стаж у по -
ме ну том ор га ну вла сти има но -
ви-ста ри пот пред сед ник Не над
Ми нић (1972), за по слен у ЈКП-
у „Ком брест”. И за ње го во име
ве зан је је дан ма ли ра ри тет –
дру ги чо век је већ пе то ри ци
пред сед ни ка за ре дом.

И у ком шиј ском ме сту, Ива -
но ву, до са да шњи пред сед ник,
че тр де сет че тво ро го ди шњи Јо -
шка Ду дуј, на ста ви ће да ра ди
исти по сао. Он је за по слен у
„Лу ци Ду нав”, а ово му је тре -
ћи ман дат на ме сту пр вог
човека се ла. У слу ча ју по тре -
бе, ме ња ће га Да ни ло Кал чов,
који је по за ни ма њу елек тро -
мон тер.

Два из вр шна од бо ра

Пр ви чо век Но вог Се ла у дру -
гом ман да ту би ће пе де се то го -
ди шњи Не дељ ко То пић, суд -
ски из вр ши тељ, ко ји ће по но -
во би ти и од бор ник Скуп шти -
не гра да Пан че ва. С дру ге стра -
не, за пот пред сед ни ка је пр ви
пут иза бран Жа ни јел Шу бља
(36), ди пло ми ра ни му зич ки пе -
да гог, ко ји је ра ни је је дан пут
био члан ме сне скуп шти не.

Ка ча ре во је, по ред Гло го ња,
бар на па пи ру има ло и опо зи -
ци ју. Ме ђу тим, на кон кон сти -
ту тив не сед ни це из гле да да ће
и дво је со ци ја ли ста ра ди ти у
са деј ству с пре о ста лих три на -
е сто ро на пред ња ка, бу ду ћи да
су по др жа ли из бор Бран ка Бо -
ку на, ко јем ће ово би ти тре ћи
уза стоп ни ман дат на тој функ -
ци ји. Овај ше зде се тјед но го ди -
шњак већ ду го је ко му нал ни
ин спек тор у Град ској упра ви.
Ње гов за ме ник би ће Зо ран
Мар ко вић (57), ду го го ди шњи

ди рек тор ло кал ног ко му нал -
ног пред у зе ћа (од 2009), не
ра чу на ју ћи пе ри од из ме ђу
2015. и 2018, ка да је та ко ђе
био ак ти ван у се лу, али на по -
зи ци ји ди рек то ра До ма кул -
ту ре. И је дан и дру ги су у про -
те клом пе ри о ду оба вља ли ду -
жност пред сед ни ка Из вр шног
од бо ра, што ће убу ду ће би ти
Ми ло рад Ђу ри ца (64), пен зи -
о нер, ко ји је, та ко ђе, већ
двадесе так го ди на у ло кал ној
по ли ти ци се ла, а ве о ма је
активан и у се о ској ло вач кој
сек ци ји.

И, на по слет ку, је ди ни но ви
пред сед ник иза бран је у Стар -
че ву, иа ко иза ње га сто ји ве -
ро ват но нај ве ће ис ку ство у ба -
вље њу функ ци о ни са њем ме -
сне за јед ни це. Реч је о Пе тру
Ан дре ји ћу (48), по за ни ма њу
но ви на ру, ко јем је ово ре корд -
ни сед ми ман дат у Са ве ту, а у
по след њих пре ко два де сет го -
ди на био је по кра јин ски по -
сла ник и град ски од бор ник у
ви ше са зи ва. Пот пред сед ни ца
ће би ти Бран ки ца Дра го је рац
(52), рад ни ца Упра ве за тре -
зор, ко јој је ово тре ћи уза стоп -
ни ман дат.

Стар че во је ина че дру го ме -
сто ко је има из вр шни од бор, а
њи ме ће, по од лу ци Са ве та до -
не тој на по ме ну тој сед ни ци,
упра вља ти Зо ра на Чи ка ра (29),
ак ту ел ни тех нич ки се кре тар у
Ме сној за јед ни ци, ко ја се до -
сад ба ви ла ра чу но вод стве ним
по сло ви ма.

Ни је зго рег још јед ном спо -
ме ну ти да су све те функ ци је
во лон тер ске, али да то ни ка ко
не ума њу је њи хо ву од го вор -
ност пред за ко ном и, на ро чи -
то, пред гра ђа ни ма ко ји су их
би ра ли.

Петак, 17. јул 2020.
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ИЗА БРА НА РУ КО ВОД СТВА У ШЕСТ МЕ СНИХ СА ВЕ ТА

ПО ЗНА ТА ЛИ ЦА ВО ДЕ ПРИ ЧЕ

Про дук ци ја Дра га на Бје ло гр -
ли ћа за не ко ли ко да на за по че -
ће рад на фил му o ве ли ка ну
на род не му зи ке То ми Здрав -
ко ви ћу, а пр ва кла па па шће у
Ва ље ву. Еки па ће се убр зо пре -
се ли ти у До ло во, чи ји ће жи -
те љи мо ћи да се при ја ве да ра -
де као ста ти сти.

Сви они ко ји су за ин те ре со -
ва ни за уче шће у овом про јек -
ту, а жи ве у по ме ну том пан че -
вач ком се лу (или у око ли ни),
мо гу да се ја ве на те ле фон
060/068-26-87, пу тем „Вај бе -
ра”. У при ја ви, у ви ду јед не по -
ру ке, тре ба ло би да на ве ду име,
пре зи ме, го ди ште, број те ле -
фо на, ви си ну, те жи ну и кон -
фек циј ски број (оде ће и обу -
ће), а нео п ход но је и да до ста -
ве две фо то гра фи је – по јед ну
ли ца и це лог те ла.

Пре ма ре чи ма љу ди из про -
дук ци је, на се то ви ма ће би ти
пре ко сто љу ди на дан. За то
ће углав ном би ти по жељ ни
му шкар ци, јер ће се до бар део

рад ње фил ма од ви ја ти у ам -
би јен ту ка фа не од пре че тр -
де се так го ди на, у ко јој је То -
ма за по чео ка ри је ру и про -
водио ве ћи део жи во та, а у та -
да шњим бир цу зи ма би ло је
мало же на. Ипак, по сто је
потре бе и за при пад ни ца ма

леп шег пола, као и за де цом и
ста ри јим осо ба ма...

Са ма сни ма ња тра ја ће и по
два на ест са ти, а тре ба ло би да
ста ти сти бу ду при сут ни на се -
ту и по пу ња ва ју пра зни ну ми -
ни мум по шест са ти, за шта им
сле ди до хи ља ду ди на ра; преко

то га, до евен ту ал но два на ест
са ти, днев ни ца ће из но си ти хи -
ља ду пет сто ди на ра, уз обез бе -
ђен оброк. Ис пла те су од мах
по оба вље ном по слу.

У слу ча ју уво ђе ња по ли циј -
ског ча са про дук ци ја ће има ти
до зво лу за рад.

У НА ШЕМ КРА ЈУ УСКО РО СНИ МА ЊЕ ФИЛ МА О ТО МИ ЗДРАВ КО ВИ ЋУ

По треб ни ста ти сти из До ло ва и око ли не

Због по зна те си -
ту а ци је у ве зи с
ко ро на ви ру сом,
Ме сна за јед ни ца
Гло гоњ је ове го -
ди не се о ску сла ву
Пе тров дан обе ле -
жи ла на упа дљи -
во скром ни ји на -
чин.

Пре ма ре чи ма
пред сед ни ка Са ве -
та МЗ Слав ка Јо -
ва нов ског, без бед -
ност љу ди је би ла
на пр вом ме сту.

– Због то га су
из о ста ли број ни
спорт ски и кул -
тур ни до га ђа ји ко -
ји су ка рак те ри -
са ли прет ход не
го ди не, а у чи ју
ор га ни за ци ју су
би ле укљу че не све
се о ске уста но ве,
као и удру же ња и клу бо ви.
Та ко смо је ди но на сам Пе -
тров дан, у не де љу, 12. ју ла,
упри ли чи ли ре за ње слав ског
ко ла ча у про сто ри ја ма Ме -
сне за јед ни це, у при су ству
чла но ва Са ве та и ло кал ног
све ште ни ка – на во ди Јо ва -
нов ски.

Он је на кон то га, по тра ди -
ци ји, уру чио по кло не нај бо -
љим ма ту ран ти ма Основ не
шко ле „4. ок то бар”, а најистак -
ну ти ја ме ђу њи ма је уче ни ца

ге не ра ци је – Са ра Го лу бо вић,
док су на гра ђе ни и ву ков ци
На та ли ја Ди ми три јев ски и Та -
ма ра Сте па но вић, као и Еле -
на Пан ду ров, ко ја је има ла све
пе ти це у то ку до са да шњег шко -
ло ва ња, али јој је не до ста ја ла
ди пло ма с так ми че ња.

Ба нат ски Бре сто вац: На кон -
сти ту тив ној сед ни ци но вог Са -
ве та Ме сне за јед ни це за пред -
сед ни ка је иза бран Дра ган
Ми ри чић, а за пот пред сед ни -
ка Не над Ми нић. Кре ну ла је
из град ња атар ских пу те ва, по -
чев од „дру гог по ља”. У то ку
су ра до ви на фа са ди згра де
Фуд бал ског клу ба. Ди рек тор -
ка ЈКП-а „Ком брест” Та тја на
Цве та но вић је, за јед но са са -
рад ни ци ма, офар ба ла деч је
игра ли ште у цен тру. Шко ла

се при ја ви ла на НИС-ов кон -
курс за ди ги та ли за ци ју ка би -
не та под на зи вом „За јед ни ци
за јед но”.

Ба нат ско Но во Се ло: На кон -
сти ту тив ној сед ни ци но вог Са -
ве та Ме сне за јед ни це за пред -
сед ни ка је иза бран Не дељ ко
То пић, а за пот пред сед ни ка
Жа ни јел Шу бља. Рад ни ци ко -
му нал ног пред у зе ћа за вр ша -
ва ју ко ше ње оба ју гро ба ља, а
по том ће и ве ли ки ка нал код
сир ће та не. У то ку су при ја ве
за пр ви раз ред ис ту ре ног оде -
ље ња Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”. Сле де ће не де ље би -
ће на ста вље ни ра до ви на До -
му кул ту ре.

До ло во: Сви ко ји су за ин те -
ре со ва ни да као ста ти сти
учеству ју у фил му Дра га на
Бјело гр ли ћа о То ми Здрав -
ко ви ћу мо гу да се ја ве 
пре ко „Вај бера” на те ле фон
060/068-26-87.

Гло гоњ: На кон сти ту тив ној
сед ни ци но вог Са ве та Ме сне
за јед ни це за пред сед ни ка је
иза бран Слав ко Јо ва нов ски,
а за пот пред сед ни ка Ве ли бор
Пет ков ски. Се о ска сла ва Пе -
тров дан обе ле же на је мно го
скром ни је не го до сад, уз реза -
ње ко ла ча и до де лу злат ни ка

нај бо љим уче ни ци ма осмог
раз ре да.

Ива но во: На кон сти ту тив ној
сед ни ци но вог Са ве та Ме сне
за јед ни це за пред сед ни ка је
иза бран Јо шка Ду дуј, а за пот -
пред сед ни ка Да ни ло Кал чов.

Ја бу ка: Због по гор ша ња си -
ту а ци је с ко ро на ви ру сом, Са -
вет МЗ је до нео јед но гла сну
од лу ку по во дом пред сто је ће
се о ске сла ве Све ти Или ја да
не ће би ти одр жа ва ња ни ка -
квих ма ни фе ста ци ја. Ме сна
за јед ни ца пла ни ра по ста вља -
ње клу па на де сет ло ка ци ја
то ком на ред не не де ље, а при -
о ри тет су деч ја игра ли шта.

Ка ча ре во: На кон сти ту тив ној
сед ни ци но вог Са ве та Ме сне
за јед ни це за пред сед ни ка је
иза бран Бран ко Бо гут, за пот -
пред сед ни ка Зо ран Мар ковић,
док је пред сед ник Из вр шног
од бо ра Ми ло рад Ђу ри ца.
Поче ла је се зо на ку па ња на
СРЦ-у „Је зе ро”.

Омо љи ца: У то ку су ра до ви
на кро ву До ма кул ту ре, као и
на уре ђе њу се о ске де по ни је.

Стар че во: На кон сти ту тив ној
сед ни ци но вог Са ве та Ме сне
за јед ни це за пред сед ни ка је
иза бран Пе тар Ан дре јић, пот -
пред сед ник је Бран ки ца Дра -
го је рац, док је пред сед ник
Извр шног од бо ра Зо ра на Чи -
ка ра. Ста ре ши на стар че вач -
ких ска у та бо ра вио је с пред -
став ни ци ма бе о град ских и
војво ђан ских од ре да то ком
про те клог ви кен да у из ви ђач -
ком цен тру „Гор ски цар” на
је зе ру Га ра ши код Аран ђе лов -
ца. Дру ги „Стар че вач ки да ни
књи ге”, у част пи сца Бо ри сла -
ва Пе ки ћа, одр жа ни су у До -
му кул ту ре, од 10. до 14. ју ла,
ка да су, по ред оста лих, го во -
ри ли и по зна ти ин те лек ту ал -
ци из књи жев не сфе ре: Алек -
сан дар Јер ков, Алек сан дар Га -
та ли ца и Ја сми на Ах ме та гић,
а Дар ко Је шић је пред ста вио
свој пр ви ро ман „Via Dolorosa”.

Месне актуелности

ГЛО ГОЊ ЦИ СКРОМ НО ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ ПЕ ТРОВ ДАН

На гра де за 
нај бо ље ђа ке

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Бјела снима о легенди народне музике и у нашем окружењу

Детаљи с првих седница нових сазива у Брестовцу, Новом Селу и Старчеву
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Кри сти на Васиљевић,

продавац

ФИЛМ: Од тре нут ка до ла ска
на свет пр вог де те та и сад у
иш че ки ва њу дру гог мој из бор
фил мо ва је углав ном онај ко -
ји ће ме опу сти ти и на сме ја -
ти. И да, увек је то на кра ју
да на, све до та да пре бр зо про -
ђе. Мо ја пре по ру ка је „За чин
за брак”, ро ман тич на ко ме -
ди ја ко ја ће вас по сте пе но
уву ћи у рад њу и оста ви ти са
ши ро ким осме хом на ли цу.
Дво у ми ће те се, али на ста ви -
те! При ча о уда ља ва њу, о бли -
ско сти, о бор би за по вра так
ма лих и ве ли ких ра до сти. Ме -
рил Стрип у глав ној уло зи је
Ме рил са мо пр вих пар ми ну -
та фил ма, по сле по ста је же -
на с ко јом се ду бо ко по ве же -
те, ко ја вас кроз бес крај но
шар мант не де та ље ста вља на
сво ју стра ну и чи ни да на ви -
ја те из свег ср ца да осе ти све
ра до сти ко је јој се чи не та ко
да ле ке. Ова уло га до не ла јој
је „Злат ни гло бус” за нај бо љу
глав ну глу ми цу.
ЧИ ТА ЊЕ: Оно са чим ће се,
ве ру јем, ве ћи на ма ма сло жи -
ти са мном је сте да у пе ри о ду
док су нам де ца ма ла или у
сто ма ку углав ном чи та мо
књи ге и члан ке ко ји се ба ве
де цом. А са да у 2020. го ди ни
има мо и ве ли ки број апли ка -
ци ја ко је на пре ду ју ве ли ком

бр зи ном и бо ре се за па жњу
ма ма са све ве ћим бро јем ин -
фор ма ци ја о раз во ју на ше де -
це. Од пр ве труд но ће имам
апли ка ци ју „Бе бац” ко ја пра -
ти раз вој бе бе по не де ља ма.
Са да, ка да сам труд на с дру -
гим де те том, мо је ста ри је де -
те са мном по сма тра про ме -
не ко је се де ша ва ју при ка за -
не на апли ка ци ји и на тај на -
чин, чи ни ми се, ма ло ви ше
се по ве зу је с бе бом и при пре -
ма за њен до ла зак.
МУ ЗИ КА: Мој из бор су углав -
ном кон цер ти. На не ке се че -
сто вра ћам јер је та је дин -
стве на емо ци ја то ком од ре -
ђе них кон це ра та та ко ђе не -
што што ми при ја. Све ви ше
се вра ћам на осам де се те, а у
по след њих не ко ли ко да на на -
ро чи то на гру пу „Квин”. Пра -
ти нас не ка да у по за ди ни док
се игра мо, ру ча мо и скла ња -
мо на ше играч ке. Јер на у чи -
ти их да скло не сво је ства ри
ве ли ка је ин ве сти ци ја за пе -
ри од ка да до ђе дру га бе ба.

Из угла јед не ма ме

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

МЕ ЂУ НА РОД НИ ПЕ СНИЧ КИ МА РА ТОН

Дру же ње пе сни ка 
у Ба на ту

Клуб књи жев ни ка „Ду шко
Три фу но вић” из Ки кин де
расписao je кон курс за ме ђу -
на род ни пе снич ки ма ра тон
под на зи вом „Ни ко ла Ва сић
То по ло вач ки”.

На кон курс је по треб но по -
сла ти јед ну пе сму до два де -
сет осам сти хо ва на сло бод ну
те му (Times New Roman 12).
По треб но је до ста ви ти крат -
ку би о гра фи ју, кон такт-те ле -
фон, тач ну адре су пре би ва -
ли шта и елек трон ску адре су.
Уз по дат ке тре ба на пи са ти да

ли сте у мо гућ но сти и да ли
же ли те да при су ству је те ма -
ра то ну. Пе сму тре ба до ста ви -
ти на срп ском је зи ку, а уко -
ли ко ни је на срп ском, по треб -
но је по сла ти и пре вод. Уче -
шће на ма ра то ну је пет сто ди -
на ра или осам евра за ау то ре
ван Ср би је.

Кон курс је отво рен до 15.
ав гу ста, а ма ра тон ће би ти
одр жан кра јем сеп тем бра у
про сто ри ја ма Кул тур ног цен -
тра Ки кин да, уз при го дан
кул тур но-умет нич ки про -
грам, на ко ме ће би ти про -
мо ви сан збор ник „У огле да -
лу сна” штам пан од ода бра -
них ра до ва.

Ма ра тон ни је так ми чар ског
ка рак те ра. Сва ки ау тор ски рад
ко ји бу де ду жи од на ве де ног,
и уко ли ко не ма ла ти нич ка
сло ва č, ć, ž, š, ау то мат ски ће
би ти ели ми ни сан и вра ћен
ау то ру. Ра до ве ће ода би ра ти
струч ни жи ри ко ји чи не књи -
жев ник Ми ро слав Ми шел
Бол трес, пе сни ки ња Сне жа -
на То мин и пе сни ки ња Естер
Тер зин Екс Мар гит. Спи сак
ода бра них ра до ва би ће
објављен на кон за вр шет ка
конкур са.

Са мо ау то ри чи ји ра до ви
бу ду увр ште ни у збор ник тре -
ба да пла те уче шће у на ве де -
ном из но су, на број жи ро ра -
чу на ко ји ће им би ти на кнад -
но до ста вљен.

На ма ра тон ће би ти по зва -
но око три де сет пет до че тр -
де сет уче сни ка чи ји ра до ви
бу ду за сту пље ни у збор ни ку,
ко ји ће има ти обез бе ђе ну
вече ру, пи ће и збор ник. Ау -
то ри ма ко ји не бу ду при су -
ство ва ли за вр шној ма ни фе -
ста ци ји би ће по слат збор ник
на адре су ко ју бу ду до ста ви -
ли. Ра до ве тре ба сла ти на
адре су klubduskotrifunovic-
@gmail.com.

ОДР ЖА НИ ДРУ ГИ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИ ДА НИ КЊИ ГЕ”

СЕ ЋА ЊЕ НА БО РИ СЛА ВА ПЕ КИ ЋА

АР ХЕ О ЛО ШКО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ У СА КУ ЛА МА

На тра гу утвр ђе ња из брон за ног до ба
Ар хе о ло шка еки па На род ног
му зе ја Пан че во већ ви ше од ме -
сец да на вр ши те рен ска ис тра -
жи ва ња на ло ка ли те ту у бли зи -
ни се ла Са ку ле, у са рад њи са
Уни вер зи те том у Да бли ну, струч -
ња ци ма из му зе ја у Вршцу и
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”.

Ру ко во ди лац про јек та „The
Fall of 1200” је проф. др Ба ри
Мо лој, а ру ко во ди лац те рен -
ских ис тра жи ва ња у Са ку ла ма
је Ми ро слав Бир цлин, ар хе о -
лог и ди рек тор На род ног му -
зе ја Пан че во. 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 и Ми хај ло Џам тов -
ски, ди пло ми ра ни ар хе о лог.
Ра ди се на ис тра жи ва њу оста -
та ка ве ли ког утвр ђе ног на се ља
из вре ме на ка сног брон за ног
до ба, из при бли жно 1300. го -
ди не пре но ве ере.

Про је кат „The Fall of 1200”,
ко јим ру ко во ди про фе сор Ба -
ри Мо лој са Уни вер зи те та у Да -
бли ну, 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.
Тра го ви о овим тур бу лент ним
вре ме ни ма и ве ли ким ми гра -
ци ја ма и су ко би ма по сто је чак
и у ста ром Егип ту, где је Рамзес

III за у ста вио на па де „на ро да с
мо ра” 1176. го ди не пре но ве
ере. 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.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња би -
ће за јед нич ки пу бли ко ва ни у
ва жни јим до ма ћим и стра ним
струч ним из да њи ма.

КЊИ ГА ЗА ДЕ ЦУ АЛЕК САН ДРА ЧО ТРИ ЋА

Свет сме ха
Пи сац из Пан че ва и члан Удру -
же ња књи жев ни ка Ср би је Алек -
сан дар Чо трић об ја вио је но ву
књи гу афо ри за ма за де цу, под
на сло вом „Свет сме ха”. У књи -
зи, чи ји је из да вач „Пче ли ца”
из Чач ка, на ла зи се ви ше од
три сто ти не ми сли, до сет ки,
ша ла и ду хо ви тих ди ја ло га о
по ро ди ци, шко ли, сло бод ном
вре ме ну, ђач ким љу ба ви ма, кућ -
ним љу бим ци ма, спор ту и дру -
гим деч јим ин те ре со ва њи ма,
по пут: „Кад мо ја ма ма уђе у
роб ну ку ћу, за бо ра ви да има
сво ју ку ћу”; „Ми слио сам да та -
та све зна, а он да сам от крио
’Гугл’”; „Кад са ста ри јим братом

де лим чо ко ла ду, ме ни при пад -
не омот”; „Ба ка та ко ле по го во -
ри успа ван ке да се она увек пр -
ва успа ва”; „Ни сам ви ше нај го -
ри од све де це. Од ра стао сам”...

Ре цен зент књи ге др Ми лу -
тин Ђу рич ко вић ис ти че да је
„смех основ на идеј но-те мат ска
и се ман тич ка око сни ца ове
књи ге, у ко јој све вр ви од ша ле
и ве дри не, за ба ве и нон сен са,
раз би бри ге и ре лак са ци је”, и
до да је да „ру ко во ђен тим етич -
ким и есте тич ким прет по став -
ка ма, Чо трић же ли да за ба ви и
на сме је де цу, да им улеп ша и
олак ша жи вот ну ствар ност, јер
је ху мор да нас и увек пре ка
по тре ба, а на ро чи то мла ди ма”.

„Свет сме ха” је илу стро вао
Ми јат Ми ја то вић. Реч је о осмом
Чо три ће вом де лу на ме ње ном
нај мла ђи ма. Афо ри зми овог

ауто ра увр ште ни су у чи тан ке
ко је се ко ри сте у тре ћим и че -
твр тим раз ре ди ма основ них
шко ла у Ср би ји, а за крат ку
фор му ко јом се ба ви до био је
на гра ду жи ри ја деч је кри ти ке
„До си те је во пе ро”, при зна ње
„Ви те зо вог” фе сти ва ла пи са ца
за де цу и на гра ду „Ми ха и ло Ћу -
по вић” Удру же ња књи жев ни ка
Ср би је. Књи ге за де цу на шег
пи сца об ја вље не су и у Сло ве -
ни ји и Се вер ној Ма ке до ни ји.

Књи га ће по чет ком сле де ће
школ ске го ди не би ти пред ставље -
на ма ли ша ни ма у Пан че ву, Кача -
ре ву, Стар че ву, Ива но ву и другим
ме сти ма на те ри то ри ји гра да.

Јер ков и Га та ли ца о
књи жев ном феномену
чу ве ног писца

Ма ни фе ста ци ја
„Стар че вач ки да ни
књи ге” одр жа на је у
пе ри о ду од 10. 
до 14. ју ла на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре
у Старче ву

На кон све ча ног отва ра ња упри -
ли че на је књи жев на по ле ми -
ка под на зи вом „Ети ка и по е -
ти ка Бо ри сла ва Пе ки ћа”, у ко -
јој су уче ство ва ли проф. др
Алек сан дар Јер ков, те о ре ти -
чар и исто ри чар књи жев но -
сти, ре дов ни про фе сор Фи ло -
ло шког фа кул те та Уни вер зи -
те та у Бе о гра ду и управ ник
Уни вер зи тет ске би бли о те ке
„Све то зар Мар ко вић” у Бе о -
гра ду, и Алек сан дар Га та ли -
ца, пи сац, пре во ди лац са ан -
тич ког грч ког је зи ка и му зич -
ки кри ти чар.

Алек сан дар Јер ков је ре као
да смо у по след њих не ко ли ко
ме се ци, у скла ду са окол но -
сти ма, сви чи та ли до ста о ку -
га ма, на је зда ма, ре не сан си,
Шек спи ру, али да ни је дан од
срп ских пи са ца ни је то ли ко
ак ту е лан као што је Бо ри слав
Пе кић данас.

– Књи жев на има ги на ци ја
ње го вог „Бе сни ла” ни је ни шта
дру го не го су дар с на о па ком
стра ном ци ви ли за циј ског раз -
во ја, као и бри га о то ме шта
ће би ти са чо ве чан ством. То
је основ на цр та на ко јој је Бо -
ри слав Пе кић по ди зао сво ју
књи жев ну гра ђе ви ну – ре као
је Јер ков.

Он је об ја снио да је Пе кић
ства рао сво ју књи жев ну гра ђу
од грч ког ми та, раз у ме ва ња де -
мо крат ских ин сти ту ци ја, али
и за вре ме ком ми при па да мо.

– И то се не де ша ва са мо у
три ло ги ји „Бе сни ло”, „Атлан -

ти да” и „Но ви Је ру са лим”. Он
по гле ди ма бу дућ но сти опи су -
је чо ве ка ко ји се су срео са иза -
зо вом гра ни це свог тех но ло -
шког лу ди ла. По не кад се код
не ког пи сца ко ји до ла зи из ма -
ле кул ту ре и ци ви ли за ци је ка -
ква је срп ска или екс ју го сло -
вен ска мо же осе ти ти треп тај
чи та вог ци ви ли за циј ског ком -
плек са и ка ко се усме ра ва на
ње га. То је слу чај код Пе ки ћа
– ка же Јерков.

Пре ма ње го вим ре чи ма, чак
ни у свет ској књи жев но сти
нема пи са ца ко ји су пи са ли у
толи ким вре мен ским ра спо -
нима као што је то ра дио Пе -
кић. Он је пи сао о пе ри о ду
ма му та, па до ви зи је све та у
јед ној ро бо тич кој, ан тро -
поидној и не чо ве чан ској
цивилиза ци ји.

– Дру га осо би на ко ју бих ода -
брао је сте да је Пе кић пи сао
баш о оно ме што је ту. Ко ли ко
год је ишао да ле ко кроз исто -
ри ју, дру штво, бу дућ ност, ње -
го ве књи жев не има ги на циј ске
ви зи је су би ле та кве као да је
са да ов де и ме ђу на ма – опи су -
је Јер ков.

Ка же да је у свом жи во ту до -
ста пи са ца во лео и чи тао, али
да осим Бо ри сла ва Пе ки ћа не
по сто ји ни је дан пи сац ко јем

ап со лут но ни је мо гао ни шта да
за ме ри.

– Он је с тим осе ћа јем за
тре ну так, сла бост, гра ђан ском
то ле ран ци јом, не дво сми сле но
сво јим опре де ље њем и де мо -
крат ско-по ли тич ким пу тем
кроз жи вот и не дво сми сле ним
раз у ме ва њем за све дру ге љу -
де, где год они би ли, ко му ни -
ци рао да ипак сви иде мо за -
јед но у од ре ђе ном прав цу. Та -
кав чо век је мо гао да обе ле жи
срп ску књи жев ност на ви ше
раз ли чи тих на чи на – за кљу чио
је про фе сор.

Алек сан дар Га та ли ца је го -
во рио о екс пло зи ји у књи жев -
но сти ко ја се до го ди ла на кон
из ла ска „Злат ног ру на” 1965.
го ди не и ре као да су и они ко -
ји ни су би ли ди рект ни све до -
ци усво ји ли то на сле ђе. Он је
по ку шао да од го во ри на пи та -
ње ко ли ко се Пе кић да нас чи -
та и за кљу чио да је дра го це но
да да нас по сто ји и не ко ли ци -
на оних ко ји се ба ве ње го вим
де ли ма.

– Ја сам учио да се тра ди ци -
ја сти че на пор ним ра дом, да
је мит да се она са ма од се бе
прави, да се ме ша бож ја ру -
ка... Тра ди ци ја је рат ге не ра -
ци ја. У на шој сре ди ни рат ге -
не ра ци ја ни је баш нај при ме -

ре ни ја работа као у дру гим, јер
не ма мо си сте ма тич ност и ин -
сти ту ци о нал ност. Као пи сац
2020. године осе ћам да је Пе -
кић и да ље ту не где... – ре као
је Гатали ца.

Он је за кљу чио да Пе ки ћа
ни је ла ко чи та ти.

– По сто ји па ра докс ко ји одва -
ја пи сца од ње го вих чи та ла ца.
Пи сац обич но без мно го пре -
те ри ва ња хо ће нај ма ње де сет
до сто пу та ви ше да ка же од
оног што је на пи сао. А ка да
све то при ме ни и ура зу ми се бе
са мог и књи га му иза ђе на три -
ста осам де сет стра ни ца, ка жу
да је на пи сао не што што је је -
два чи тљи во. Бо ра Пе кић је био
ап со лут но пел цо ван од то га –
ре као је Га та ли ца.

Он је го во рио и о то ме да је,
иа ко је ци ви ли за ци ја да нас на
ис пи ту, ипак ве ли ки оп ти ми -
ста да ће мо се с тим из бо ри ти,
а да је код пи са ца по себ но ва -
жно да пр вен стве но из гра де са -
ми се бе и бу ду цен трал ни ком -
пју тер сво јих де ла.

– Ако ви ни сте раз ми шља ли
до вољ но, ни сте про па ти ли или
се уз ди за ли уз ли ко ве, не ма до -
брог по сла. Пе кић је на нај бо -
љи на чин раз у мео ту ра чу нар -
ску тех ни ку да је пи сац цен -
трал ни део ро ма на ко ји сплет
са зна ња, ди ле ма, раз о ча ра ња и
про ми шља ња пре ба цу је на па -
пир – за кљу чио је он.

Дру гог да на је одр жан пе -
снич ки ка ра ван, ка да су се ло -
кал ни пе сни ци Дра ган Пет ко -
вић, Ми лош Ди клић и Ми ли -
во је Јо ва но вић до та кли ли ка и
де ла Бо ри сла ва Пе ки ћа и пред -
ста ви ли сво ју по е зи ју.

Тре ће ве че ри је свој ро ман
„Via Dolorosa” пред ста вио пи -
сац из Стар че ва Дар ко Је шић,
док је че твр те ве че ри ор га ни -
зо ван ба зар књи га на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре.

Ма ни фе ста ци ја је за вр ше на
књи жев ном ве че ри Ја сми не Ах -
ме та гић, ко ја је пред ста ви ла
књи гу „Ан тич ки мит у про зи
Бо ри сла ва Пе ки ћа”.
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ИМЕ ЊА ЦИ ПО ЗНА ТИХ

И СЛУ ЧАЈ НО И НА МЕР НО
Не ко ко но си име по зна те осо бе или
исто риј ске лич но сти зна да то обич -
но мо же има ти пред но сти. Љу ди не -
све сно сти чу пр ви ути сак по ве зу ју ћи
пред ста вље ну осо бу с ње ним по зна -
ти јим име ња ком, а не рет ко се де ша -
ва ју и ко мич не си ту а ци је, или се ја -
вља пот пу на не ве ри ца. Не ки љу ди
чак баш због име на од лу чу ју се на
слич не про фе си је ко је су има ли њи -
хо ви „двој ни ци”...

Тра го ви ма ве ли ког сли ка ра

Урош Пре дић (21) сли кар ством се
ба ви од де тињ ства. За вр шио је сред -
њу Умет нич ку шко лу и са да сту ди ра
сли кар ство на Фа кул те ту ли ков них
умет но сти. До са да је уче ство вао на
ви ше из ло жби у Пан че ву и Бе о гра -
ду. Он но си име нај ве ћег срп ског
сли ка ра ре а ли зма, нај ви ше упам ће -
ног по сво јим ра ним ра до ви ма, на
ко ји ма је при ка зи вао жи вот обич них
љу ди. Ка сни јим де ли ма је дао ве ли -
ки до при нос цр кве ном сли кар ству и
пор тре ти ма.

– У мо јој по ро ди ци се увек во ле ла
умет ност и не го ва ла скло ност ка ле -
пом. Мој пра де да Жи ва је по зна вао
Уро ша Пре ди ћа – ка же он.

Име су му ро ди те љи иза бра ли слу -
чај но, до па ло им се јер ни је би ло баш
че сто, без ика кве на ме ре да га по ве -
жу са сли ка ром.

– Ко мен та ри у ве зи с мо јим име -
ном су углав ном би ли по зи тив ни и
ша љи ви, по го то во на фа кул те ту. Јед -
на од ша љи вих анег до та је тре ну так
ка да сам до шао да се упи шем на фа -
кул тет. Пре дао сам до ку мен та и ре -
као: „До бар дан, до шао сам да се упи -
шем на фа кул тет”. Од го вор је био да
не мо гу, а кад сам пи тао због че га,
ре кли су: „Зар ва ма ни је до во љан фа -
кул тет ко ји сте за вр ши ли у Бе чу, не го
вам је по тре бан и овај у Бе о гра ду?” –
ка же са осме хом Урош Пре дић.

Као онај наш пи сац

Бо ри слав Стан ко вић (38) ро ђен је у
Са ра је ву, али је на по чет ку ра та до -
шао у Пан че во и ов де за вр шио основ -
ну и сред њу шко лу. По за ни ма њу је
ди пло ми ра ни фи ло лог ја пан ског

језика и књи жев но -
сти. Сво ју ака дем -
ску ка ри је ру је гра -
дио у Бeограду,
затим у Па ри зу, а
са да по но во жи ви
у ра ди у на шем
граду.

Ро ди те љи су има -
ли на уму пи сца за
чи ја де ла „Ко шта -
на” и „Не чи ста крв”
сви зна ју кад су му
ода бра ли име. У по -
ро ди ци се, кад се
ро дио, ду го ве ћа ло,
ра зна име на су узи -
ма на у об зир, а ка -
ко се за кон ски рок
за ре ги стро ва ње
име на бли жио кра -
ју, отац је пре ло -
мио да ипак бу де
по по зна том пи сцу.

– Иа ко је на ме ра
мог оца би ла да се зо вем по чу ве ном
Вра њан цу, он је про пу стио је дан де -
таљ. Ње го во име је Бо ри сав, а ме не
су упи са ли у ма тич не књи ге као Бо -
ри сла ва, али љу ди ма не сме та да ме

до во де у ве зи с њим,
јер се и ина че пред -
ста вљам као Бо ра
Стан ко вић. Де си ло
се мо жда са мо два
пу та да не ко ка же:
„Ааа, као наш чу ве -
ни ко шар каш...” –
при ча Бо ри слав.
Наш ко шар каш и
тре нер, и ду го го ди -
шњи ге не рал ни се -
кре тар Ме ђу на род -
не ко шар ка шке фе -
де ра ци је звао се, на -
и ме, као он.
Ка же да је би ло
про фе со ра у сред -
њој шко ли ко ји су
га осло вља ва ли са:
„Пе сни че!”, али му
ни кад ни је би ло ја -
сно за што, Бо ра
Стан ко вић ни је био
пе сник.
– Ка да се у тре ћем
сред ње ра ди ла „Не -
чи ста крв” као лек -
ти ра, на пи та ње ко
ће пр ви да од го ва -
ра, од го вор из раз -
ре да је био: „Па онај
ко је на пи сао, на -

рав но!” Ина че то је пр ва и је ди на
ствар ко ју сам до са да про чи тао од
Бо ре Стан ко ви ћа, све уз из го вор да
има вре ме на, и ево већ два де сет го -
ди на та ко. Би ло је љу ди ко ји ма сам
мо рао да по ка зу јем лич ну кар ту, али
за и ста, да се уве ре да се та ко зо вем,
јер су ми сли ли да се ша лим с њи ма –
ка же он.

То што има слав ног име ња ка, ко -
ри сти му и у по слу.

– Кад љу ди с ко ји ма са ра ђу јем ка -
жу: „А ка ко сте оно ре кли да се зо ве -
те?”, ја ка жем: „Бо ра. Бо ра Стан ко -
вић, као наш пи сац, лак ше ће те та ко
за пам ти ти”. Углав ном је њи хо ва ре -
ак ци ја: „Ааа, ствар но?! Па то је та ко
кул!” – при ча с осме хом Бо ра.

Кре а тив ност као жи вот ни по зив

Мир ја на Ма рић (37) по за ни ма њу је
тр го вац. Она но си исто име као на ша
мод на кре а тор ка, јед на од нај зна чај -
ни јих лич но сти ју го сло вен ске и српске

мод не сце не у дру гој по ло ви ни два -
де се тог ве ка.

– По ста ром срп ском оби ча ју, кум
је иза брао три име на ко ја би же лео
да ја но сим, а то су би ла: Мир ја на,
Сне жа на и Дра га на. С об зи ром на то
да имам бра та по име ну Мла ден, из -
бор је због „М” пао на Мир ја ну. Као
ма ла сам увек би ла на сме ја на, жи -
вах на и по ма ло не мир на, ви ше сам
би ла „не мир ја на” – при ча.

Увек је во ле ла да цр та и же ле ла је
да по ста не ди зај нер ка и док ни је ни

чу ла за слав ну име ња ки њу. Жи вот ју
је усме рио на дру гу стра ну, али се ка -
сни је, кад је са зна ла за чу ве ну кре а -
тор ку, че сто ша ли ла да је тре ба ло да
бу де „на след ни ца” тог за ни ма ња.

– Мој по сао је увек под ра зу ме вао
ма шту, од де ко ри са ња тор ти, пре ко
пра вље ња ра -
зних аран жма -
на у цве ћа ри,
до са да шњег
по сла про да ва -
чи це у бу ти ку.
Нај леп ши део
ми је ка да мо -
јим дра гим му -
ш т е  р и  ј а  м а
сми слим или
про на ђем не ку
ком би на ци ју
ко ја их учи ни
срећ ним. Че сто
се ша ле да сам
ја њи хов лич -
ни сти ли ста.
Ша ли ли се или
не, они има ју
сво ју Мир ја ну
Ма рић – ка же.

Че сто је пи та ју да ли има ве зе с по -
зна том ди зај нер ком или јој се по хва -
ле да има ју не ки ко мад из ње не ко -
лек ци је.

– Док сам ра ди ла у цве ћа ри, јед на
да ма у ле пим го ди на ма оду ше ви ла се
кад је ви де ла аран жман ко ји сам јој
спре ми ла. А кад је са зна ла ка ко се
зо вем, ка за ла је да ми је чу ве на кре а -
тор ка си гур но род кад по ка зу јем то -
ли ко сми сла за ле по. Слу чај ност или
не, не знам. Али је див но ка да ви ди те
да има те двој ни ка бар са истим

именом и пре зи ме ном! Увек из ма ми
осмех – за кљу чу је она.

Пан тић у спорт ском ру ху

Ни ко ла Си мић (32) жи вео је три го -
ди не у Пан че ву и био ка пи тен КК-а
„Та миш”. Ка же да му је наш град дру -
га ку ћа. Име ко је но си би ло је име
на шег чу ве ног по зо ри шног, те ле ви -
зиј ског и филм ског глум ца ко ји је
остао по знат по уло га ма у фил мо ви -
ма и се ри ја ма „Те сна ко жа”, „Срећ ни
љу ди”, „Љу бав, на ви ка, па ни ка”..., а
ње гов глас оста ће ве чи то упам ћен као
онај ко јим је го во рио ани ми ра ни ју -
нак Ду шко Ду го у шко.

– Ста ри ји брат је же лео да се зо вем
Ни ко ла, та ко да име ни је слу чај ност,
али се не бу ним ка да ме по ве зу ју с
по зна тим глум цем – при ча он.

Ка же да, док је Ни ко ла Си мић био
жив, ни је би ло шан се, ка да је не где
да вао по дат ке, да не ка жу: „Па ти се
зо веш и пре зи ваш као наш глу мац!”

– Чак ми се де си ло у јед ној бан ци
да ка жу: „Ево га Пан тић из „Те сне ко -
же” – при ча са осме хом.

Ни ко ла се про фе си о нал но ба ви ко -
шар ком. Тре нут но игра за „Ко лу ба ру”
из Ла за рев ца, ко ја је у Пр вој ли ги Ср -
би је. У ка ри је ри је играо за ОКК „Бе о -
град”, „Су пер фунд”, ОКК „Ја го ди ну”
и, ка ко ка же, три го ди не по но сно бра -
нио бо је пан че вач ког „Та ми ша”.

Бо ем у ду ши

Ђу ра Јак шић (67) до био је ово име
за хва љу ју ћи ку мо ви ма. Слу чај но се

упи сао баш у Основ ну
шко лу „Ђу ра Јак шић”,
ко ја као и он но си име
по по зна том срп ском
пе сни ку, сли ка ру и бо -
е му.

Мај ка му је при ча -
ла да је че сто до ла зи -
ло до не спо ра зу ма ка -
да га је као ма лог во -
ди ла код ле ка ра и кад
је се стра ма на шал те -
ру тре ба ло ре ћи име
де те та и шко ле ко ју
по ха ђа.

– Не кој де ци у шко -
ли је то би ло за ни мљи -
во, а не ки су ми сли ли
да се пра вим ва жан
што се та ко зо вем. Би -
ло је ра зних си ту а ци -
ја. И у ка сни јим раз -
ре ди ма, али и у вој -
сци. Јед ном сам мо рао
да ри бам ход ни ке јер
ми ко ман дир ни је по -
ве ро вао ка да сам му
ре као ка ко се зо вем,
ми слио је да се ша лим

с њим – при ча он.
Ка же да је увек во лео сво је име.

Пу но љу ди га је за пам ти ло баш за -
хва љу ју ћи то ме.

– Од де тињ ства сам био из ви ђач и
спор ти ста. И кад год је не ко по ме нуо
мо је име, сви су од мах зна ли о ко ме

се ра ди. Јед ном дав но ме је за у ста вио
по ли ца јац због кон тро ле на пу ту, па
кад је ви део ка ко се зо вем, пи тао ме
је да му не што из ре ци ту јем. Ја сам,
на рав но, из ре ци то вао не што у свом
сти лу, а он ми је вра тио во зач ку и ре -
као: „Во зи, пе сни че!” – об ја шња ва он.

Ђу ра је по за ни ма њу ма шин бра вар,
у сво јој ка ри је ри про ме нио је не ко -
ли ко пред у зе ћа и по сло ва, а ду го се
ба вио и рва њем. Са да је у пен зи ји већ
је да на ест го ди на.

Мир ја на Ма рићБорислав Станковић

Урош Предић

Никола Симић

Мирјана Марић

Ђура Јакшић

БИ ЈЕ НА ЛЕ У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Ра до ви на па пи ру
и од па пи ра

Спо мен-парк „Кра гу је вач ки ок то -
бар” про ду жио је кон курс за уче -
шће на дру гом Ме ђу на род ном би -
је на лу умет но сти ’АР Ти ЈА, чи ји је
ре а ли за тор Град ска га ле ри ја „Мо -
сто ви Бал ка на”. Кон курс је отво -
рен до 31. ав гу ста.

Умет ни ци има ју сло бо ду у из бо -
ру те ме и тех ни ке, а мо гу да при -
ја ве је дан рад ис кљу чи во с па пи -
ром или на па пи ру, ди мен зи ја не
ве ћих од два ме тра.

Из ло жбе ну се лек ци ју вр ши Умет -
нич ки са вет Га ле ри је. Ме ђу на род -
ни жи ри би је на ла од лу чу је о до -
бит ни ци ма на гра да (гран-при у из -
но су од 1.000 евра и три рав но прав -
не на гра де у ран гу пр ве по 600 евра).

Ау то ри пла ћа ју тро шко ве сла ња
ра до ва, а ор га ни за тор сно си тро -
шко ве вра ћа ња ра до ва. До ма ћи ау -
то ри пла ћа ју пар ти ци па ци ју у из -
но су од хи ља ду ди на ра. Упла те се
вр ше на те ку ћи ра чун: Спо мен-парк
„Кра гу је вач ки ок то бар”, 840-
31160845-82, с на зна ком „упла та за
пар ти ци па ци ју”. Ау то ри из ино стран -
ства из вр ши ће упла ту од три де сет
евра на де ви зни ра чун Спо мен-парка.

Пот пи са не ра до ве, при јав ни фор -
му лар и по твр ду о упла ти пар ти -
ци па ци је до ста ви ти по штом или
лич но на адре су: Дру ги ме ђу на -
род ни би је на ле умет но сти ’АР Ти -
ЈА, Град ска га ле ри ја „Мо сто ви Бал -
ка на”, Др Зо ра на Ђин ђи ћа 7, 34000
Кра гу је вац, Ре пу бли ка Ср би ја.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
за ким би сте по кре ну ли хај ку. Књи -
ге из „Ла гу не” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„За јед ним Ву ком у ко га сам за -
љу бље на већ пар го ди на.” 064/2017...

„По кре ну ла бих хај ку за сви ма
они ма што не пе ру ру ке, не но се
ма ску и не др же дис тан цу.”
063/3311... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 22. ју ла, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Шта би у овом тре нут ку за вас
био спас?”, 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.

Ово је дир -
љи ва при ча
о ста ро сти и
са мо ћи, при -
ја тељ ству и
љу ба ви; о
љу ди ма и
пси ма; о све -
тлим и там -
ним стра на -
ма ро ди тељ -
ства и бра ка.
При по ве да о
пле ме ни то -
сти и не се бич но сти ко је се мо гу
на ћи сву да и увек, с моћ ном по ру -
ком да за про ме ну и ис кре не ре чи
ни ка да ни је ка сно.

Се дам де сет де ве то го ди шња Ми -
ли сент Кар мајкл жи ви у ве ли кој ку -
ћи пу ној успо ме на – на си на и уну -
ка ко ји жи ве на дру гом кон ти нен -
ту, на ћер ку с ко јом је у сва ђи, на
му жа ког ви ше не ма, као и на мно -
ге дру ге ко је је из гу би ла у животу.

Са ма и у ду го ви ма, од луч на да
са чу ва свој дом, Ми си је ре ше на да
се бо ри она ко ка ко је ди но зна: твр -
до гла вом са мо ћом и штед њом, уз
по не ки очај нич ки гу тљај ше ри ја
или ви на, уве ра ва ју ћи са му се бе да
јој ни ко ни је по тре бан. Но јед ног
да на у пар ку нео че ки ва но на и ла зи
на не ке дру га чи је љу де, на то пли
глас при ја тељ ства, пру же ну ру ку.

„Спа са ва ње 
Ми си Кар мајкл”

Бет Мо ри

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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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

ПРОДАЈЕМ опел мериву 1.7,
власник. 063/325-972. (293224)

ПУНТО 1.2, 2001, клима, цен-
трална, металик, гаражиран.
064/142-55-93. (293333)

ПРОДАЈЕМ пунто 2004. годи-
ште, 1.500 евра. 063/898-07-
49. (2903352)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ аудио 80
бензин, 1990. годиште, пуро-
мат. Тел. 061/644-62-07.
(293351)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007. пето-
ра врата, шест брзина, диги-
тална клима. 064/587-50-24.
(293394)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ пежо
607, аутоматик, 2005, 2,7, реги-
строван, није увезен, 2.200
евра. 069/263-42-97.  (293440)

ПУНТО 1.2, 2002, петора вра-
та, клима, серво. 064/587-50-
24. (293394)

ШКОДА октавија, 2.0, 2005,
фул опрема, у првој боји.
064/587-50-24. (293394)

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, петора

врата, фул опрема, власник.

064/587-50-24. (293394)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, петора

врата, атестиран плин, вла-

сник. 064/130-36-02. (293394)

ШКОДА фабија, 2014, 1.2

ХТП, бензин, 51.700 км. Кон-

такт: 063/887-08-61. (293410)

ФОРД фокус 1.8 ДТЦИ, 2001,

петора врата, 1.100 евра.

063/256-191. (293432)

ОПЕЛ агила, 2002. годиште,

регистрован, 1.200 евра.

060/311-29-64. (293422)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих

врста возила, катализатора,

продаја делова, долазим на

адресу. 069/203-00-44,

066/409-991. (291663)

НА ПРОДАЈУ круњачи кукуру-

за ручни и на струју, трофа-

зни, са лађом за шапурине,

производња 1. мај Богатић.

Тел. 064/135-10-12. (293435)

ПРОДАЈЕМ култиватор хонда

Ф 600. 064/194-03-87.

(293315)

ГАРАЖА на Стрелишту, про-
даје се. Тел. 065/461-77-04.
(293474)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, дија-
позитиве и све врсте видео-ка-
сета квалитетно преснимавам
на ДВД. 063/288-278 (293257)

ПРОДАЈЕМ миксер за колаче,
цена 1.500 динара. 063/807-
85-82 (СМС)

ПРОДАЈЕМ дечју бициклу
очувану, цена 1000 динара.
063/807-85-82. (СМС)

ПРОДАЈЕМ телевизор марке
орион очуван, полован један-
пут поправљан, у добром ста-
њу, цена 6.000 динара плус
ресивер 1.000 динара. Инфор-
мације 063/807-85-82 (СМС)

ПРОДАЈЕМ носиљку за бебе
очувану, једном коришћена,
са постељином, цена 2.000 ди-
нара. 063/807-85-82 (СМС)

ЈАРИЋИ и дебела свиња на
продају. 061/277-87-99. (293055)

ПОВОЉНО продајем машину
за производњу папирних џако-
ва. 064/424-95-10. (293104)

ПРОДАЈЕМ пиротски ћилим и
поњаве, вилерове гоблене, по-
литирану витрину, кавез 1 м х
0,5 м, шатор за три особе.
Тел. 069/206-30-73. (293331)

ПРОДАЈЕМ краву и овце цига-
ја, цена договор. 063/896-51-
75. (293244)

ПРОДАЈЕМ цреп 272, стару
циглу малог формата, грађу,
гранитне коцке – калдрма.
064/648-24-12. (293249)

ПРОДАЈЕМ комоду и гардер-
бони орман. Вреди погледати.
Тел. 355-039. (293401)

ПРОДАЈЕМ брако приколицју,
мењам за скутер. 065/853-93-
29. (293429)

ПРОДАЈЕМ веш-машину, може

ваш уређај, неисправно уз до-

плату. 064/129-73-60. (293464)

ОРМАН с ципеларником, су-
допера с висећим, кауч, фоте-
ља мојца, сто, столице.
063/861-82-66. (р-4873)

ПРОДАЈЕМ замрзивач 300 ли-
тара, фрижидоер усправни,
смедеревац шпорет (3), прекру-
пач. Тел. 062/845-09-27. (293322)

ЕКСТРА очувана гардероба,
обућа, торбе, јакне, 100 – 500
динара. 069/417-41-20. (293318)

КЛИМА уређај за хлађење и
грејање, недемонтирана, мо-
же да се провери исправност.
Купљена 4. 1. 2018 и грејали-
ца радијатор са десет ребара
са два независна грејача, ку-
пљена 2. 10. 2019, на продају,
повољно. Контакт на телефо-
не 013/407-160, 063/872-47-
76. (293222)

КОТАО за ЦГ, 26 кв, кори-
шћен четири зиме. Тел.
069/417-41-20. (293318)

НА ПРОДАЈУ трпезаријски сто
са шест столица, грејалица на
плин. 062/155-15-73. 8293310)

ПРОДАЈА новог намештаја:
столови од 4.500; столице од
1.600, лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (293326)

ПРОДАЈЕМ повољно очуван
кауч и две фотеље. 064/163-
01-99, 063/286-127. (293337)

УГАОНА гарнитура, комбино-
вани фрижидер двомоторац,
инвалидска колица, фотеља, те-
левизор. 063/861-82-66. (293344)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, вр-
шимо ремонт. 063/705-18-18,
335-930. (293362)

ШЉИВА, бресква, крушка, ја-
бука, дуња за ракију, прода-
јем/довозим. 061/142-23-69.
(293397)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (293251)

КУПУЈЕМ старе веш-машине,
фрижидере, шпорете, замрзи-
ваче. 060/521-93-40. (293274)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, шпоре-
те, веш-машине, фрижидере,
бојлере, Тв уређаје. 063/196-54-
56, 061/130-44-33. (293383)

КУПУЈЕМ ТА пећи, радимо за-
мену, имамо ремонтоване.
063/705-18-18, 335-930. (293362)

КУПУЈЕМ перје, старински на-
мештај, слике, стари новац,
сатове, сифон флаше, старо
покукћство. 063/705-18-18,
335-930. (293362)

ПРОДАЈЕМ судоперу, остале
кухињске елементе, судопера
3.000 нова. 371-568, 063/773-
45-97. (2903372)

НА ПРОДАЈУ, 10 ари плаца, у
Пелистерској улици. 064/364-
83-18 (СМС)

КУЋА, 125 квм, 27 ари, гр.
плаца, Иланџа, јужни Банат,
18.500 евра. Тел. 065/342-23-
91. (292978)

ПРОДАЈЕМ три ланца земље,
преки пут. 060/153-25-15.
(293124)

ОМОЉИЦА, кућа 100 квм, 5
ари, новија, хитно, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. (293413)

ВИКЕДНИЦА, Новосељански,
28 ари, 25 квм, воће, само
9.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293484)

БАНАТСКО НОВО СЕЛО, ста-
рија кућа 8.5 ари, хитно,
15.500. „Гоца”, 063/899-77-00.
(293413)

ИВАНОВО, старија кућа, 10
ари, хитно, 15.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (293413)

ЦЕНТАР, дворишна, 1.5 пла-
ца, сама у дворишту, 80 квм,
45.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(293413)

КУЋА, нова, Војловица, 180
квм, укњижена, 58.000 евра.
063/784-71-34, 063/771-75-
96. (292821)

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

ПЕТ ланаца земље са салашом
продајем, на Новосељанском
путу, иза Куткове пумпе, 1 км
у поље, удара у Надел.
062/806-02-58. (293266)

ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита,
три стана, 8 ари плаца. Тел.
063/829-89-48. (293406)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са
локалом, 44.000. Стрелиште,
плац 10 ари, договор. „Јанко-
вић”, 348.925, (293414)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм, 6
арти, продајем/мењам.
011/274-80-67. (293292)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
066/887-84-00. (293314)

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

ПЛАЦ 27 ари, грађевинско
уземљиште, у близини „Роди-
ћа”. 064/443-07-07. (293305)

ЗЕМЉА на продају, два ланца
и 1.4 ланца Новосељнакси пут,
уз друм. 064/443-07-07. (293305)

КУЋА, 180 квм, Војловица,
грејање, изолација, власник,
60.000 евра. 065/367-71-71.
(293329)

КУЋА, Горњи град, 250 квм, 7
ари, 125.000, Агенција „Тесла
некретнине”. (238), 064/668-
89-15. (293343)

МАРГИТА, засебна кућа 30
квм + 30 квм, власник.
064/248-90-16. (293340)

ТАРА, плац 40 ари, кућа 45
квм, поред пута, хитно.
064/1248-90-16. (293340)

МОДЕРНА новија кућа, Бава-
ништански пут, 140 квм, 58
квм, 56.000 евра. (470), „Ди-
ва”, 064/246-05-71. (293337)

ПРОДАЈЕМ нову кућу веће
квадратуре, завршни радови,
нова Миса., 064/221-36-.12.
(293363)

КУЋА, Омољица, 85 квм, 7 ари,
укњижена, власник, усељива.
064/961-00-70. л(293433)

КУДЕЉАРАЦ, нова, пословно-
стамбена, 200 квм, 3,73 ара,
75.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (293374)

ПЛАЦ за инвеститоре, Марги-
та, 6.6 ари, 17 квм. (398),
„Кров”, 060/551-64-50. (293374)

КУЋУ са помоћним објектима
на 30 ари на Баваништанском
путу продајем/мењам/изда-
јем. 061/366-03-92. (293370)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у
Качареву. 064/17885-36. (293459)

ПРОДАЈЕМ њиву 1.24 ха, пре-
ки пут, 6. дуж, Панчево.
062/251-270. ()293465)

ОМОЉИЦА, започет објекат,
гаража, струја, вода, 11.5 ари
плаца. 064/260-05-34. (293467)

КУПУЈЕМ плац на Караули, у
Панчеву, или мењам за стан у
Београду, Мирјево, 32 квм.
065/884-84-48. (293448)

КУПУЈЕМ мању кућу на Стре-
лишту. 060/044-14-02 (СМС)

НА ПРОДАЈУ стан опремљен,

65 квм у Улици Лава Толстоја

20, Куткова зграда 063/856-

31-61 (СМС)

ПРОДАЈЕМ стан, 36 квм, ТА
грејање, центар, власник, 1/1.
063/184-10-57. (292793)

ДВОСОБАН, 53 квм, високо
приземље, на Тесли, ренови-
ран у фулу. Контакт 060/629-
41-50. (292985/р-4873)

МИСА, трособан, I, 73, ЦГ,
45.000, тераса. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (293484)

КОТЕЖ 1, 34 квм, ЦГ, полусу-
терен, одличан, укњижен,
24.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293484)

СТРЕЛИШТЕ, 62, IV, ЦГ, одли-
чан, 46.000, празан. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(293484)

СОДАРА, двособан, III, пра-
зан, 47, одличан, 40.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(293484)

ЦЕНТАР, лукс, I, 93, две тера-
се, 100.000 евра. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (293484)

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

ПРОДАЈЕМ дуплекс 117 квм, у
близини Авив парка. 063/159-
99-62. (292767)

ТЕСЛА, трособан, стан, ЦГ, IV,
85 квм, усељив, 52.000.
013/331-079, 063/770-45-55.
(292962)

ХИТНО продајем стан на Те-
сли. 062/377-568. (293272)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 59

квм, на Тесли, градско греја-

ње, зграда стара дванаест го-

дина, власник, 1/1, цена

42.000 евра. 062/321-270.

(293327)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж 2,

43 квм, генерално реновиран,

33.000 евра, IX спрат. „Дива”,

064/246-05-71. (293337)

ЈЕДНОИПОСОБАН, салонски,

строги центар, 24 квм, 19.000

евра. „Дива”, 064/246-05-71.

(293337)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, Котеж

1, полусутерен, реновиран

комплетно, 23.000 евра. „Ди-

ва”, 064/246-05-71. (293337)

КОТЕЖ 2, двособан, I, 43.500.

(398), „Кров”, 060/683-10-64.

(293374)

МИСА, једноипособан, 28

квм, II, 20.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (293374)

МИСА, једнособан, 33 квм,
ВП, ТА, усељив, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (293395)

СОДАРА, двоипособан, 74
квм, XI, ЦГ, усељив, 47.000,
договор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (293395)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
квм, ВП, ЦГ, потпуно ренови-
ран, без улагања, усељив,
28.500. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (293395)

МИСА, једнособан, 42 + тера-
са, реновиран. „Јанковић”,
348-025. (2934149

КОТЕЖ 1, двособан, III, 50
квм, ЦГ, 36.000. (353), „Пре-
миер”, 0637800-44-30. (293561)

ТРОСОБАН, Тесла, IV, ЦГ, 88
квм, 60.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (293484)

ЈЕДНОСОБАН, 30 квм, ВП, ЦГ,
Стрелиште, 28.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-62-67.
(293473)

ПРОДАЈЕМ или мењам двосо-
бан стан на новој Миси, бли-
зу спортског, први спрат, 47
квм, две терасе, укњижен, 1/1,
29.000 евра. 063/514-590.
(293478)

КУПУЈЕМ станове за ренови-
рање. Агенција (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(293313)

КУПУЈЕМО станове на свим

локацијама, брза исплата.

(353), „Премиер”, 063/800-44-

30. (293461)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, хитно

потребни станови, куће, брза

реализација. 063/744-28-66.

(293217)

ИЗДАЈЕМ дворишни мањи

стан у центру млађој особи.

063/882-23-77 (СМС)
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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 оба вља сле де ће пре гле де:

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

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

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

• IOL ма стер,

• пре глед про ме на на кап ку.

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

ра ци је ка та рак те.

Др Владимир Дра га нић

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

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

прегле де:

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

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

АКЦИЈE ОД 11. ЈУНА ДО 29. ЈУЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

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

Локали су спојени а постоји мо-
гућност и одвојено.

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

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру наме-
штену, кућа, у дворишту. Тел.
061/272-01-87. 8293309)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 2, први спрат. 064/334-
03-01. (293325)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике,
самце, студенте. Раднички
смештај. Центар. 063/502-211.
(293342)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, повољно. 060/542-17-
01. (293360)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у згради,
строги центар, празна, клима,
ТА пећ. Тел. 063/872-31-99.
(293328)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике,
у центру града, одвојене собе,
клима, ТВ. 062/435-323.
(293327)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси за самце. 063/839-
56-81, 013/370-398. (293376)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру, 120 евра. Тел.
064/314-00-68. (293312)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Тесли. Тел. 063/805-
59-36. (293443)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на

Стрелишту, 7. спрат, ненаме-

штен, 120 евра. 060/732-62-

61. (293356)

ИЗДАЈЕ се намештен стан од

40 квм, у Книћаниновој улици.

Тел. 064/224-16-25. (293428)

ТЕСЛА, двособан стан изда-

јем, ТА пећ. 064/850-70-01.

(293449)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, на 10

ари дворишта, центар.

064/948-71-22. (293454)

ИЗДАЈЕМ трособан стан од 70

квм, у Карађорђевој 2.

065/333-83-90. ()293456)

ПОЛУНАМЕШТЕН стан, гарсо-
њера, у насељима: Зеленгора,
Станком, Пепељаре. Тел.
066/352-304. (293354)

ИЗДАЈЕМ два апартмана по
четири кревета, са кукхињом
и купатилом, wi/fi, клима. Тел.
064/472-84-72. (293378)

ИЗДАЈЕМ двособан 60 квм,
ненамештен стан на Тесли,
градско грејање. 062/435-323.
(293327)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, цен-
тар, одмах усељив, wi/fi, ка-
бловска, повољно. 060/691-
88-23. (293451)

НАМЕШТЕН једнособан дво-
ришни, ТА, код Хотела „Та-
миш”, 90 евра. 064/122-48-07.
(293463)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 48
квм, I спрат, Тесла, ТА, звати
од 17 до 20 сати. 066/801-74-
40. (293468)

ИЗДАЈЕМ стан преко пута Биг
парка. 013/631-423, 066/631-
42-31. (293479)

ИЗДАЈЕМ празан стан у цен-
тру, 34 квм. 064/134-06-08.
(293407)

СТАН 62 квм, намештен, греја-
ње централно, две климе, цена
150 евра, у Иве Курјачког 70-в.
065/205-10-52. (293476)

ЛОКАЛ за издавање, 17 квм,
Стрелиште. 063/478-480. (292791)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
центар, код Go me xa smar -
tblok, 35 квм. 064/006-43-33. (

ЛОКАЛ, продаја, центар, 18
квм, сређен. 063/489-958. (29

ИЗДАЈЕМ два локала код Зе-
лене пијаце. 063/217-130. (292995

ПОТРЕБНИ возачи са Ц кате-
горијом за развоз по Србији.
062/889-01-20 (СМС)

ПОТРЕБАН кувар/куварица за
припрему куваних јела.
063/665-020 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије са искуством за превоз
житарица .Пријава, сталан по-
сао. 069/301-17-00 (СМС)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е кате-
горије са искуством за међу-
народни Румунија и Бугарска.
Пријава, сталан посао.
063/884-22-71 (СМС)

ПОТРЕБНИ хигијеничари у
Агенцији Фенси 013 Панцево.
CV слати на mejl fen si013pan -
ce vo@g mail.com  или на теле-
фон 065/894-11-80 (СМС)

ГРАЂЕВИОНСКОЈ фирми из
Панчева потребно више мај-
стора грађевинске струке.
064/648-24-47. (293249)

ПОТРЕБНА конобарица за но-
воотворен локал. 066/345-063.

ПОТРЕБНИ радници за брање
малина у Ариљу. Стран и хра-
на обезбеђени. 060/501-27-75,
061/200-15-32. (293305)

ПОТРЕБНИ мајстор и помоћ-
ни радник, за рад у пекари.
Тел. 065/555-94-44, звати од
11 до 17 сати. (293471)

ПОТРЕБАН помоћни радник у
пекари. 063/606-330. ((293431)

ФИРМА OLEON DOO потре-
бан радник за прераду уљане
репице и соје, у погодну у
Панчеву. Контакт 062/567-
310, 0673/567-434. (293442)

ПОТРЕБАН взач Б категорије

до 50 година , за доставу хра-

не у Панчеву. 064/187-98-10.

(293321)

ПОТРЕБАН радник за рад у
магацину у Панчеву. De sa nio.
060/413-80-58. (293450)

ГОЛУБ такси тражи возаче так-
сија. Неопходни услови: завр-
шена средња саобраћајна шко-
ла, пет година искуства на по-
словима возача или поседова-
ње Ц категорије са било којом
средњом школом. Контакт: Ма-
рија Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16 сати.

ПОТРЕБАН возач Ц категорије
и магационер за посао у Пан-
чеву. 063/376-820. (293427)

ПОТРЕБАН сервисер са иску-
ством и без, сервис „Ђурић”,
064/643-36-57. (293390)

ПОТРЕБАН магационер у пе-
кари. 063/606-330. (293431)

ПОТРЕБНА радница и прода-
вачица за рад у пекари.
062/404-144. (293457)

ПОТРЕБНА продавачица у пе-
кари. 063/606-330. (293431)

ГОЛУБ такси тражи диспечера
таксија. Предност радно иску-
ство у таксију и познавање гра-
да Панчева. Контакт: Марија
Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16 сати. 

ПОТРЕБНА особа за рад са
средњом медицинском шко-
лом или зубни техничар, са
три године радног искуства,
које уписано. 062/161-09-52. 

КЛИМА, сервис и монтажа.
065/305-73-92. (293466)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ ра-
дови, брзо, педантно, повољ-
но. 065/523-02-73. (293423)

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

НЕГА и помоћ старијим осо-
бама, неговатељица са иску-
ством. Оливера. 060/037-20-
81. (293133)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм у цен-
тру, преко пута нове Поште.
064/949-56-06. (293245)

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

ЦЕНТАР, продајем пословни
зграду 720 квм, на 5,5 ари,
може замена. 064/143-52-98. 

ПРОДАЈЕМ пословни простор
у центру, 215 квм, са власти-
тим паркингом. 060/043-52-98. 

ИЗДАЈЕМ сутерен 3 м висина,
110 квм, за радионице и оста-
ло. 063/179-01-78. (293353)

АУТО-ПЛАЦ на Новосељан-
ском путу, издајем. 063/179-
01-78. (293353)

ИЗДАЈЕМ локал погодан за
мењачницу у најстрожем цен-
тру. 064/267-72-17. (293400)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај јо-
вина 2. 065/853-93-29. (293429)

ЦЕНТАР код Максија, локал,
80 квм и башта 16.000 евра.
063/237-72. (293437)

ИЗДАЈЕМ два локала од 18 и
12 квм у центру Панчева.
066/866-49-00. (293480)

ПОТРЕБНЕ раднице за прода-

ју у припреми, у локалу брзе

хране, са или без искуства.

065/900-50-08. (293482)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије за превоз житарица.
Може и млађи пензионер. Ин-
фо. на моб. 064/367-96-97 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња судопере, купатила, адап-
тације, поправке, замене, по-
вољно. 013/331-657, 064/495-
77-59. (293424)

ВОДОИНСТАЛАТЕР; ренови-
рањње купатила, вентили, сла-
вине, одгушење канализације.
061/193-00-09. (293334)

ПОТРЕБАН мајстор за машин-
ско малтерисање са иску-
ством. 064/448-69-01. (293444)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тра-
касте завесе, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09. (292603)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (292787)

ВРШИМ превоз, чистим по-
друме, таван, шупе, дворишта,
гараже, рушим куће и старе
објекте. Повољно. 063/196-54-
56, 061/130-44-33. (293383)

ПОРЕРБНЕ раднице за рад у
кухињи и за роштиљем. Почет-
на плата за раднике са иску-
ством 50.000 + пријава + топли
оброк, без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк. Ћеваб-
џиница „Хало Лесковац”.
063/897-55-04. (293368)

ПРЕВОЗ камионом дипером
до 2 кубика, шљунак, песак,
сејанац, ризла. Утовар и одвоз
шута. 064/505-62-44. (292990)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (293258)

ИЗДАЈЕМ на дуже једноипо-
собан нов стан у Глогоњу, са
терасом, фунционалан, посе-
бан објекат, све одвојено,
прелепа околина, асфалтни
пут. 063/106-05-47. (СМС)

СТАН, издавање, центар, тро-
собан, намештен, ЦГ. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(293484)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, Стрлеиште.
060/152-88-55. (293250)

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан стан, Котеж 1. 065/681-
31-47. (293256)

НАМЕШТЕН стан, 45 квм, на
новој Миси, код школе и ам-
буланте, 150 евра, од 1. авгу-
ста. 063/808-07-06. (293276)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан у центру града од 1. сеп-
тембра. 063/884-71-32. (293628)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан,
Котеж 1, клима, ЦГ, на дуже.
064/137-63-19. (293303)

СТАН, Содара, рафинеријске
зграде, 46 квм, ЦГ, кабловска,
намештен, издајем. 063/281-
464. (293289)

ИЗДАЈЕМ једноипособан на-
мештен стан на Котежу, преко
пута Лидла. 065/610-45-23.
(293319)

ЗА ИЗДАВАЊЕ у Тамиш капи-
ји, намештена гарсоњера, 30
квм, на другом спрату са гара-
жним местом у сутерену, и
оставом у ходнику. 063/224-
733. (293320)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру, 54 квм. 064/134-06-
08. (293407)
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TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

УСЛУГЕ

ДОО „SILEX” Панчево,
расписује

КОНКУРС
за радно место:

комерцијални директор

Услови: ВСС/ВС; пожељно
искуство у радус а мате-
ријалима за завршне ра-
дове у грађевинарству.

Пријаве на email:
office@silex.rs

(5/293391)

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбе-
но-комуналне послове и саобраћај Града Панчева
обавештава заинтересовану јавност да је дошло
до техничке грешке приликом оглашавања датума
јавних  презентација Урбанистичких пројеката  у
јавном гласилу „Панчевац” од дана 10. 07. 2020.
године. Техничка грешка се односи на датум  по-
четка јавних презентација, тако да треба да стоји
да је почетак јавних  презентација 17. 07. 2020. го-
дине уместо 10. 07. 2020. године.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-
налне послове и саобраћај обавештава заинтересовану
јавност да је дошло до техничке грешке приликом оглаша-
вања излагања на јавни увид Нацрта Плана детаљне ре-
гулације за изградњу складишта за привремено одлагање
опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војлови-
ца, у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево”
у Панчеву, у јавном гласилу „Панчевац” од дана 03. 07.
2020. године. Оглашен је јавни увид за наведени План, а
треба да стоји и јавни увид за Стратешку процену утицаја
ПДР-а за изградњу складишта за привремено одлагање
опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица
у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево” у
Панчеву на животну средину, која је саставни део Плана.

Потребни радници за рад у фирми 
CBS TAMIŠ MEAT DOO

Потребно је пет мушкараца и пет жена
На разговор је потребно доћи лично у фирму CBS TAMIŠ
MEAT DOO, Ул. Македонска 179 (стара Миса), Панчево,
радним даном од 10 до 14 сати.

Због повећаног обима посла ДОО „Еко Мабер Ин-

жењеринг” из Панчева запошљава више извр -
ши лаца за позиције:

• ВОЗАЧ Ц и Е категорије

• РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА

• ГРАЂЕВИНСКЕ РАДНИКЕ

Пријаве и CV послати на ekomaber@gmail.com или
доћи лично у седиште фирме у Ул. Спољностарче-
вачка 153, Панчево

Заједно смо се уткали у нашу младост, у вечни сјај неке далеке зве-

зде... Прошло је, одмори се... добри дечаче...

Последњи поздрав

МИЉАНУ

ИВИЦА, БОРКА, МИКА, СЕКУЛА, АРДАЛА и МРКЕЛА
(76/293381)

Последњи поздрав куму,
великом звездашу

МИЉАНУ

ПОПОВИЋУ
од кумова ШАРИЋА

(86/293396)

Последњи поздрав

МИЉАНУ

ПОПОВИЋУ

од маме и брата
(109/293481)

МАРИЈА МАТИЈЕВИЋ
1936–2020.

Преминула 9. јула 2020, сахрана је обављена на Католичком

гробљу, 11. јула 2020. 

Син ИВАН, ћерка НАДА, снаја ВЕРИЦА, унуци ЛУКА и МАРКО,

унука ДРАГАНА, праунука ЗАРА и сестра НАДА

(20/293265)

НЕДА ВУКОВИЋ
19. I 1940 – 9. VII 2020.

Воле те заувек твоја ћерка ДРАГАНА, 

унук ВЕЛИМИР и зет РАДЕ
(15/293259)

11. јула 2020. напустио нас је наш драги супруг,

отац и деда

ВАСА ПЕТРОВ
1951–2020.

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији: супруга КАТА, син МИША

и ћерка ДАЦА са породицама

(97/193421)

FASHION / pored TRGOVINE

ПОТРЕБНИ

инструктори за A и Б

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

ПРАЊЕ тепиха, дубинско пра-
ње намештаја, аутомобила.
Наташа. 060/361-47-41,
066/361-474, 013/361-474. (293117)

ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање, уно-
шење. 064/357-82-08. Боса-
нац. (291483)

КОСИМ траву тримером, дво-
ришта, воћњаке и остали ко-
ров, повољно. Зоран. 064/438-
12-46, 061/683-67-48. (293233)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализаци-
је, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76. (293236)

УСЛУЖНО печем ракију, Вој-
ловица, Шандора Петефија
62. Тел. 065/545-58-65,
064/384-54-64. (293239)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит
фасаде, повољно, пензионе-
рима попуст. 061/626-54-06. 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, гипсарски радови, спу-
штени плафони, преградни
узидови... 061/191-25-32. (293270)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена по-
ломљеног црепа, висински ра-
дови. 065/535-24-56. (293452)

PAN STU DIO: молерски радо-
ви, гипсарски радови (спуште-
ни плафони, преградни зидо-
ви...), уградња 23 Д гипсаних
панела, уградња декоративног
камења. Www.pan stu dio.rs
061/134-97-11. (293270)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник, ду-
бинско прање тепиха и наме-
штаја.а 302-820, 064/129-63-
79. (293436)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде, 063/865-80-
49.  (293300)

БЕТОНИРАЊА дворишта, ру-
шења објеката, ископи, коше-
ње,, обарање стабала, повољ-
но. 060/035-47-40. (293298)

РАДИМО све физичке посло-
ве, рушења кућа, шупа, зидо-
ва, кошење, бетониање.
064/122-69-78. (293298)

РУШЕЊА старих кућа, зидова,
одношење ствари, бетонира-
ња, обарање дрвећа. 063/704-
61-60. (293298)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације.
063/893-39-94. (293295)

ОДГУШЕЊЕ канализације, ку-
хиња, купатила машинским
путем. 062/640-741. (293288)

КОШЕЊЕ дворишта, воћњака,
плацева тримером. 064/932-
52-86. (293254)

НЕМАЧКИ: часови свим узра-
стима, преводи, припрема за
полагање свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892. (293324)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, луке, дна, мешачи.
331-586, 063/805-74-60. (293317)

НЕГА старих, болесних и инва-
лидних лица. 063/868-04-51. 

ВРШИМ све врсте молерских
радова брзо и квалитетно, гле-
товање, кречење и фарбање
столарије. Александар.
062/186-89-49. (293306)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња канализације, адапртације
купатила, сервис, повољно.
063/115-71-67. (293392)

СТОЛАРСКЕ и браварске услу-
ге. Александар, 064/157-20-03.

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-23-
38. (293380)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством квалитетно,
педантно, повољно. 064/252-
51-75, 062/153-37-06. (293415)

ИЗБАЦУЈЕМ и одвозим стари
намештај и старе ствари, по-
вољно. 061/130-44-33. (293383)

РАДИМ физичке послове, уто-
вар, истовар, шут, угаљ, дрва,
итд. 060/143-62-10. (293453)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације,
бојлере, индикаторе, ТА пећи,
белу технику. 060/521-93-40.

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата. Пен-
зионерима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. 

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”,
све на једном месту. 060/078-47-
89, 065/778-47-89. 

КЛИМЕ свих типова и произво-
ђача, сервисирамо, поправљамо
и уграђујемо са гаранцијом.
Овлашћени сервис. „Фриготех-
ник”, 013/361-361, 064/122-68-05.

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење
купаћих када, 33 године искус-
твa. Www.bal to kad.co.rs
011/288-30-18, 065/347-55-02. 

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, рушење
објеката, рашчишчавање терена
са утоваром и одвозом. Најпо-
вољније у граду. 060/425-54-43. 

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа
камионом за рад на висини.
060/366-65-57.(292728/29)

ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла,
превоз већим камионима, ископ
мањим и већим багерима, руше-
ње кућа. 063/218-
894.(292728/29)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона,
зидова са одвозом шута, набија-
ње терена вибро плочом.
064/648-24-47. (292728/29)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне
подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (293263)

РАД виљушкаром и телехендером
по свим теренима на утовару и
истовару робе. 064/648-24-50. 

КЛИМЕ, сервис, монтажа, сер-
вис беле технике, електро инста-
лације. 060/521-93-40. 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радо-
ви, поставка ламината. 061/283-
66-41, 062/976-18-42. 

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерце-
дес камионом, радници, по-
вољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (293296)

СЕЛИДБЕ, екипа радника, пре-
воз, одвозимо непотребне ства-
ри. 064/280-30-16, 063/731-77-
67.Владимир. 

ПРЕВОЗИМ кипером песак,
шљунак, сејанац, одвозим шут.,
064/354-69-94. (293477)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венеција-
нери, све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498. 

УСТУПАМ горбно место на ста-
ром православном гробљу. Тел.
013/258-09-86. (293271)

АКО си усамљена, желиш брак,
јави се. 064/437-63-59. (293355)

СМЕШТАЈ за 2 – 4 особе, бања
Врујци, Слоба. 064/438-12-35. 

АПАРТМАНИ на главном језе-
ру у Белој Цркви. 061/153-95-
58. (293122)
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СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ
16. II 1954 – 10. VII 2020.

Наша звезда водиља, једна непоновљива једин-

ствена. Сада си наш анђео који нас чува.

Вечна ти слава, почивај у миру мама.

Ћерка ЈЕЛЕНА, зет МИЛАН

и унуци ОГЊЕН и ДОРОТЕА
(10/293255)

10. јула 2020, у 67. години, напустила нас је наша

водиља

СЛАВА ТИМАРАЦ

ЈОВАНОВ
16. II 1954 – 10. VII 2020.

Нема речи, нема утехе, остаје нам снага коју си

нам давала да је следимо. Бићемо јаки како си

нас учила, а ти ћеш нас чувати као и увек. 

Вечна ти слава.

Супруг САВА, син ВЛАДА и ћерка ЈЕЛЕНА

(11/293255)

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ
16. II 1954 – 10. VII 2020

Мама, кога ћу ја сад да изненадим када дођем. Та-

ко си брзо отишла. Ову битку смо сви водили са то-

бом. Нешто је било јаче, није нам дало да је побе-

димо. Ми не дамо да одеш, са нама си борцу наш.

Почивај у миру мама, вечна ти слава.

Твој син ВЛАДА са девојком и унука СОФИЈА
(12/293255)

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ
16. II 1954 – 10. VII 2020.

Зашто тако брзо и тако изненада? Нема одгово-

ра, нема утехе. Сестро почивај у миру. Вечна ти

слава.

Брат СЛАВКО, снајка БУБА, 

братанци МАРКО и БАНЕ

(14/293255)

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ
16. II 1954 – 10. VII 2020

Прерано си отишла, оставила нас да тугујемо.

Заова ЗЛАТА
(13/293255)

ДАНА БУКУР

Последњи поздрав тетки од ЗОРЕ са породицом

(26/293278)

ДАНА БУКУР

Последњи поздрав тетки од ЛЕЛЕ са породицом

(27/293278)

Заувек са тобом

СЛАВА ТИМАРАЦ
1954–2020.

Твоје: ГРОЗДА, НАДА, ДИЋА, СНЕЖА, 

АЛЕКСАНДРА и ГОРАНА

(28/293279)

Почивај у миру

СЛАВА ЈОВАНОВ ТИМАРАЦ

Заувек ћеш живети међу нама, јер вољени никада не умиру све док

живе они који их се сећају.

Колектив ПУ „Дечја радост” Панчево
(41/ф)

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ

У нашим срцима заувек ћеш имати посебно ме-

сто.
АЛЕКСАНДРА и ДУШАН

(38/293293)

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ

Заувек ћеш остати у мом срцу, и док живим би-

ћеш у мојим мислима.
Твоја ПАВИЋКА

(39/2932293)

СЛАВА ЈОВАНОВ

ТИМАРАЦ

Последњи поздрав од
породице ВУКАШИНОВ

(42/293299)

СЛАВА ТИМАРАЦ ЈОВАНОВ

Јединствена и бескрајна са неба нас сада гледа

једна више звезда сјајна.

Памтиле бисмо те и да ниси отишла.

Последњи поздрав нашој Слави.

ТИЈАНА, НЕНА, ЈОЈА, САШКА и ЈЕЛЕНА

(43/293301)

ДАНИЦА БУКУР
рођ. Марјанов

Рочка, отишла си из наших живота али остајеш у

нашим срцима и души.

Братичине ВЕРИЦА ЈОВИН и ЗАГА РУСОВ

са породицама

(45/293307)

Последњи поздрав

нашој драгој

СЛАВИ

од МАМУЗИЋА

(60/293348)

Последњи поздрав

нашој

СЛАВИ

од ЈЕЛЕНЕ

и ДУЛЕТА

(61/293348)

Последњи поздрав

куми

СЛАВИ

ТИМАРАЦ

ЈОВАНОВ

ЖИВА, БОЈАНА, 

НИКОЛА и СЛАЂАНА

(63/293357)

СЛАВА
ТИМАРАЦ
ЈОВАНОВ

Тетка, једина утеха је
што си отишла код ро-
дитеља и сестре, а ми
ћемо се сада пазити још
више. Почивај у миру.

Сестрић СРЂА
са породицом

(65/293359)

Последњи поздрав

ћалету

МИХАЈЛУ

ОРСИЋУ

од синова РАЈКА

и НИКОЛЕ

са породицама

(62/293350)

14. јула 2020. изненада је преминула наша драга

БРАНИСЛАВА ЈАНЧИЋ
рођ. Дејановић

1943–2020.

Ожалошћене породице: ЈАНЧИЋ, 

СУСЛОВ и ДЕЈАНОВИЋ

(105/293458)

Последњи поздрав

драгом комшији

РАШИ

Породица

КЕЦИЋ

(48/293320)
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9. јула 2020. године изненада је преминуо наш драги

СТАНКО СТАНОЈКОВСКИ
1953–2020.

С тугом и болом опраштамо се од њега.

Његови најмилији: супруга НАДА, син ЗОРАН, ћерка МАРИЈАНА,

снаја НАТАША, зет МИЋА, унуци ВУКАШИН, ХЕЛЕНА и ХАНА

(2/293245)

СТАНКО СТАНОЈКОВСКИ

Драги наш брате,

не постоје речи да опишемо колико ћеш нам не-

достајати.

Велика је празнина у нашим срцима.

Волимо те пуно.

Сестре МИЛЕВКА и ЈАНКА и брат МИЈАЛЧЕ

(3/293245)

После краће болести преминуо је наш драги

ПРЕДРАГ ЗЕЛЕНОВИЋ
6. XI 1969 – 10. VII 2020.

Хвала за све што си учинио за нас, ми наставља-

мо где си ти стао.

Твоји: супруга МОНИКА, деца МАРИЈА, ДУШАН

и МАРИО и снаја ЈЕЛЕНА

(8/293252)

Последњи поздрав мом сину

ПРЕДРАГУ

од мајке ЈУЛКЕ, сестре БОЈАНЕ и њене деце

(7/293252)

Последњи поздрав

комшији

ПЕЂИ

од породице

КРСТЕВСКИ

(9/293253)

10. јула 2020. преминула је наша драга

НАДА ВИШЊИЋ
1931–2020.

Сахрана је у најужем кругу обављена 11. јула

2020, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син ДРАГАН, снаја ИВАНКА и

унуке ИВАНА и ЈЕЛЕНА
(23/293273)

Последњи поздрав драгом пријатељу

СТАНКУ СТАНОЈКОВСКОМ

Породица РАДУЛАЦ СНЕЖАНА, 

(29/293280)
ДРАГАН и СЛОБОДАН

Последњи поздрав

НЕВЕНКИ

КЕНДЕРЕШКИ

Комшије: ПЕРИЋ,

РАЈШИЋ и ВУЈОВИЋ

(50/293336)

Последњи поздрав

СТАНКУ СТАНОЈКОВСКОМ

од породице МОМЧИЛОВ

(88/293403)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ПРЕДРАГУ

ЗЕЛЕНОВИЋУ

Породица

НИКОЛИЋ

ГРУЈЕВИЋ

(91/293409)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ ПРАЛИЦИ

од супруге РАДЕ и синова ДЕЈАНА

и ДУШАНА са породицама

(92/293411)

МИЛОРАД ПРАЛИЦА

Последњи поздрав од породице ОБРАДОВИЋ

(96/293420)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ

ПРАЛИЦИ

Рукометни клуб

„Динамо”

(93/293412)

Последњи поздрав нашем пријатељу, 

добром и искреном човеку

МИЛОРАДУ ПРАЛИЦИ

Никада те неће заборавити пријатељи:

МИЛЕ, СЛАЂА и БАТА

(102/293441)

Почивај у миру и не-

ка те анђели чувају.

БИЉА, ИВАНА

и БОГДАН
(110/293483)

Умрла је наша мајка и бака

ЗУЗА ЈАНИЋ
1937–2020.

СНЕЖА и МЛАДЕН са породицама

(100/293434)

Последњи поздрав

драгој

ЗУСКИ

од породице

ДОДИЋ

(103/293446)

Последњи поздрав колеги и пријатељу

АЛЕКСАНДРУ ТАСЕВСКОМ

Твој „Зооцентар”

(82/293389)

Последњи поздрав комшији, муштерији и другару

АЛЕКСАНДРУ ТАСЕВСКОМ

Колектив „Рубин”-а

(83/293389)

Последњи поздрав најбољем другу и колеги

АЛЕКСАНДРУ

Твоја ОЛГА ОЉА

(84/293389)

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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Са великом тугом опраштамо се од нашег

драгог кума, доброг човека и пријатеља

ВЛАСТЕ МАРКОВА
дипл. економисте у пензији

Тихо и нечујно отишао си из наших живо-

та, али остајеш вечно у нашим срцима.

Почивај у миру драги наш куме.

ЉУПЧЕ и МИРА

(51/293338)

ВЛАСТИМИР МАРКОВ

Оставио нас је добар човек, широке душе и великог срца.

Не можемо речима описати наш губитак, бол и тугу пово-

дом његове смрти.

Нека му је лака црна земља и вечни покој у царству небе-

ском.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Кумови СЛАДА и НЕБОЈША

(53/ф)

13. јула 2020. године, изненада нас је напустио наш вољени супруг и отац

ВЛАСТИМИР МАРКОВ
1949–2020.

Сахрана је обављена 15. јула 2020. године, на гробљу Котеж у Панчеву.

Твојим одласком настала је велика туга и празнина.

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА и син ЗОРАН

(77/293385)

Последњи поздрав зету

ВЛАСТИ

С поштовањем СТОЈАН и ДУШАН

ТЕГЕЛТИЈА са породицом

(78/293385)

Последњи поздрав зету

ВЛАСТИМИРУ МАРКОВУ

од стрица ВЛАДЕ ЦВИЈИЋА

са породицом

(79/293386)

Последњи поздрав

комшији

ВЛАСТИ

од породица

БОЖИЋ, 

КУЗМАНОВИЋ

и РАДОСАВАЦ

(85/293393)

Последњи поздрав драгом зету

ВЛАСТИ МАРКОВУ

од СНЕЖАНЕ БИЋА са породицом

(87/293399)

Последњи поздрав зету

ВЛАСТИ

од ДРАГАНА ЦВИЈИЋА са породицом

(99/293430)

Последњи поздрав комшији и пријатељу

ВЛАСТИ МАРКОВУ
Породици искрено саучешће.

Породица ЈОСИПОВИЋ
(98/293426)
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После дуге и тешке болести преминула је наша

КРИСТИНА ГАЈАН
1955–2020.

Вољена супруга и мајка преминула је 11. јула, али ће заувек

живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ПАВЛЕ, ћерка АНА

и син ЈАН са породицама

(35/293287)

Вољеној комшиници

КРИСТИНИ ГАЈАН
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица ОБРАДОВИЋ
(36/293287)

Збогом моја

КОСО

Успомену на тебе и стих песме „Нисам те се нагледао, нисам те

се наљубио – тако брзо све је прошло, ја сам тебе изгубио”,

увек ће ме пратити.

Твој МИЋА

(49/293332)

ВЛАСТИМИР МАРКОВ

Последњи поздрав Власти од сестре ЉУБИНЕ, сестрића

ВЛАДИМИРА и сестричине ЈЕЛЕНЕ са породицама

(59/293347)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ВЛАСТИ

МАРКОВУ

ЈАСМИНА и МИЛАН

ТРИФУНОВИЋ

са породицом

(75/293379)

Моја најдража, највољенија, моја „родила ме тетка”

КОСА РЕЉИЋ
6. XII 1939 – 13. VII 2020.

Хвала Ти тетка за сву љубав, нежност, пажњу, мажење,
пољупце, лепе речи, савете, подршку, забринутост...
све си делила са нама, присутна у сваком тренутку.
Пуно те волимо, заувек ћеш бити у нашим срцима, сва-
кодневно у нашим мислима.

Твоја сестричина ЗОРИЦА, зет ДРАГАН
и унуци ВЛАДИМИР и НЕВЕНА

(58/293349)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је 13. ју-
ла 2020. преминула на-
ша драга и мила

КОСА РЕЉИЋ
1939–2020.

конобарица у пензији

Ожалошћени: сестра
МИЛЕВА и зет БРАНКО

АВРАМОВИЋ
(57/293349)

Памтићемо твоје добро, било га је много!

КОСО
почивај у миру!

ЗОРА и ГОЦА са породицом
(67/293364)

Напустила нас је наша

КРИСТИНА ГАЈАН
Хвала ти за све године дружења.

Твоје колегинице из Девизне дирекције
Привредне банке Панчево

(66/293361)

Последњи поздрав

драгој

тетка КОСИ

од њених КРСТИЋА

(104/293455)

СЕЋАЊЕ

18. јула навршава се двадесет девет година од

смрти нашег вољеног сина и брата

ДЕЈАНА БАЧВАНСКОГ

Много је година прошло откако није са нама

твоја племенитост, доброта и љубав.

Прерано си отишао, али ћеш заувек остати у на-

шим срцима.
Твоји најмилији

(101/2934389

ДАНИЦА

ПРОДАНОВ

Прошле су године,

али и даље много не-

достајеш.

Ћерка САЊА и син

ЗОРАН са породицама

и заова КАТИЦА
(106/293462)

Последњи поздрав

ВЛАСТИ

Оставио си трагове

који се не бришу и

сећање које не бле-

ди.

БРАНКА ПЕРИЋ

са породицом
(107/293470)

Последњи поздрав

мојој мајци

МИЛИЦИ

ПАВЛОВ
1968–2020.

Твој син

АЛЕКСАНДАР

(80/293388)

Последњи поздрав

ћерки и сестри

МИЛИЦИ

ПАВЛОВ
1968–2020.

Твоји најмилији

(81/293388)

Последњи поздрав драгој

МИЛИЦИ

ПАВЛОВ
Никада те нећемо забо-
равити. Нека те анђели
чувају.

Тетка МИРА, теча САВА
и брат САША

(90/(293408)

Навршило се једана-

ест тужних година од

смрти

ПРЕДРАГА

ЈОЦИЋА

Остајеш у сећању

твоје тетке ЗОРИЦЕ

са породицом
(108/293475)

Напустио нас је наш драги кум

ДОБРИВОЈЕ ДЕНЧИЋ

Нека почива у миру, а ми ћемо га се сећати по

доброти и ведром духу.

Породица ДИМКОВИЋ

(5/293247)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 9.

јула 2020. преминуо наш вољени

ВИШЕСЛАВ ВИДИЋ

Ожалошћени: син ВЛАДАН и ћерка

СЛОБОДАНКА са породицама

(19/293264)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 10.

јула 2020, у 91. години, напустила наша мајка,

бака и прабака

ХЕРМИНА ХРЋАН

Сахрањена 13. јула на Католичком гробљу.

Успомену на њу чувају ћерка ХЕРМИНА

и син КАРЛО са породицама
(68/293365)

300-820, 300-830
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ИВАНКА МАЛЕНОВ

16. јула 2020. навршава се годину дана откада

ниси са нама, али си у нашим мислима.

Твоја деца са породицама
(1/293229)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

УГЉЕШИН

Од породица

УГЉЕШИН и БУКУР

(16/293260)

МИРОСЛАВКА СТОЈИЛКОВИЋ

Време пролази, бол и туга не престају. Пуно нам

недостајеш.

Сестра ЉУБИНКА и зет МИЛАН, 

СУНЧИЦА и ЖЕЉКО

(17/293261)

СЕЋАЊЕ

16. јула 2020. године навршава се једана-

ест година од растанка са нашим сином и

братом

ПРЕДРАГОМ ЈОЦИЋЕМ

Протекло време није умањило бол, тугу и

сећање на тебе сине.

Воле те: тата, мама и сестра

(18/29322262)

У суботу, 18. јула 2020. дајемо шесто-

месечни помен

ДРАГАНУ РАДОВИЋУ

Увек ћеш бити у нашем сећању.

Твоји најмилији

(30/293281)

Осам тужних година без мојих дивних родитеља

ЕРДЕЉАН

ЈОВИЦА МАРИЈА
4. III 1933 – 6. VII 2012. 16. V 1939 – 20. II 2013.

Мили, најдражи, вољени мама и тата недостаје-

те ми пуно.

Увек сте у нашим срцима.

Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО
(31/293283)

21. јула 2020. навршава се петнаест

тужних година откако те нема, наш

вољени

КАРЛО ТОТ

Заувек си остао у нашим срцима.

Твоји најмилији

(34/293286)

18. јула навршава се годину дана откако није са

нама наш

ЖАРКО СТОЈКОВИЋ
1951–2019.

Сећања некад стварно нису довољна...

Недостајеш много.

Твоји: супруга ЈАСМИНА и син ГОРАН

(37/293291)

ПЕТАР

ПАЈКО
20. VII 2016 – 20. VII 2020.

Био си вредан и ча-

стан човек, чувар

своје породице, ве-

лики отац, супруг и

поносни деда.

Заувек у мислима,

молитвама и срцима

твојих најмилијих

(40/293294)

18. јула 2020. навршава се шест месеци откада са нама није наш вољени

РАДОСЛАВ ВУКАСОВИЋ РАДЕ

Увек ћеш остати у нашим срцима и нашем сећању. Недостајеш нам бес-

крајно.

Твоји: супруга КАТА, ћерка ЛИДИЈА и син МИЛАН са породицама

(64/293358)

Петогодишњи помен

ИВО

КРАЈИНОВИЋ
16. VII 2015 – 16. VII 2020.

Породица

(69/293365)

14. јула 2020. године навршава се четрдесет да-

на откада није са нама наш најмилији дедица

ЈОВАН ЦИЦУЉ
1936–2020.

Твоји: ћерке ДРАГАНА и ГОРАНА, унуке и унук

МАША, ТАРА, АЛЕКСА,  САЊА и зет ЗОРАН

(71/293373)

Сећање на наше драге

НЕСТОРОВИЋ

РАТИСЛАВА МИЛИЦЕ
19. VII 2010 – 19. VII 2020. 18. VI 2015 – 18. VI 2020.

Ваша снаја МИЛИЈАНА, унук ВЛАДА

и унука ВЕСНА са породицама

(46/293311)

22. јула, у 11 сати, на Старом гробљу, обележавамо че-

трдесет дана од смрти наше вољене

РУЖИЦЕ ЧАКАЛИЋ
Увек ћеш бити са нама.

Твоји најмилији
(89/293404)

У суботу, 18. јула навршава се шест месеци

откако нас је напустила наша драга мајка

СТЕВКА КОСТЕВСКИ
3. VII 1935 – 21. I 2020.

Хвала ти за сву пружену љубав и подршку

у животу.

Твоји: ћерка БРАНКА и син ЗОРАН

са породицама

(95/293418)

Осам година није са нама наша драга

СЛОБОДАНКА МАНДИЋ
1950–2012.

Не постоји време које доноси заборав, нити се-

ћање у којем тебе нема.

МИЛАН, КАЋА, ДЕЈАН, САЊА и АЦА
(52/293339)

МИРОСЛАВ

СТЕВАНОВИЋ

Фалиш ми.

Твоја БИЉА
(94/293416)

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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 17. јул 2020. 23

22. јула 2020. године навршава се шест месеци

ЛАЗАР СТОЈМИРОВ
1937–2020.

Много нам недостајеш.

Супруга РАДМИЛА и ћерка СНЕЖАНА са породицом
(4/293246)

23. јула 2020. године биће три године

од одласка мог тате

БОЖИДАРА ЛОЈАНИЦЕ

МИЋЕ

\

С љубављу и тугом твоја МИРЈАНА

(6/293248)

Шест месеци није са

нама моја мајка, бака

и прабака

ЧАРНА

ПОПОВ

Ћерка

са породицом

(21/293267)

АНЂЕЛКА

МИЈАТОВ
1942–2020.

У суботу, 18. јула да-

јемо шестомесечни

помен нашој драгој

мајци и баки

Твоји најмилији
(22/293269)

У четвртак, 23. јула 2020, у 11 сати, на Новом гробљу,

даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

МИОДРАГУ МАКСИМОВИЋУ

МАКСИ

Дани пролазе, туга не престаје.

Неутешни: мајка ТЕРЕЗА, брат ЗОРАН, супруга ЗЛАТА,

син ЗЛАТКО и ћерке МАЈА и СОЊА са породицама

(25/293277)

У суботу, 18. јула, у 10 са-
ти, дајемо полугодишњи
помен нашем драгом

ЂОРЂУ

ПОПОВСКОМ
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.

Супруга ГИЗЕЛА са
синовима ДРАГАНОМ

и БОБАНОМ
(24/293275)

18. јула, у 11 сати, на
Новом гробљу, даваће-
мо годишњи помен

МИХАЈЛУ

АЛЕКСИЋУ
Сваким даном све више
недостајеш.

Твоји најмилији: супруга
ЗОРИЦА, ћерка ИВАНА

и син СТЕФАН
(32/293284)

СЕЋАЊА

МАЛИНОВИЋ

ДУШАНКА ДУШАН
13. VII 2013 – 13. VII 2020. 15. VII 2013 – 15. VII 2020.

Породица МАЛИНОВИЋ

(33/293285)

У среду, 22. јула 2020, навршава се четрдесет да-

на откада није са нама супруга, мајка и бака

ГОРА ДОНЧОВСКИ
12. IV 1949 – 13. VI 2020.

Ожалошћени; супруг МИЛОСАВ, синови ДЕЈАН

и СИНИША, снаја СЛАЂАНА и унук ВУК

(44/293304)

У суботу, 18. јула, у 11.30, даваћемо шестоме-

сечни помен нашем драгом оцу, сину, брату и

унуку

ПЕКЕЧ ГОРАНУ
Не постоји време које носи заборав, заборава

нема, увек си у нашим мислима, сећањима и у

свакој сузи која падне.

Недостајеш превише.

Бескрајно те воле и за тобом пате: деца ДУШАН

и МИЛЕНА, родитељи МИЛАН и ЂУЛА, брат

РАДОМИР са породицом, сестра МИЛИЦА са

породицом и бака САВА
(47/293316)

ПОМЕН
нашем драгом

ЂОРЂУ

ПОПОВСКОМ
24. I 2020.

Заувек у нашим срцима.
С љубављу: сестра БУБА,
зет ДРАГИ и сестричине
СУЗАНА и БИЉАНА са
својим породицама

(54/293341)

23. јула 2020. навршава се четрдесет тужних дана

од смрти наше вољене

ЉИЉАНЕ ВУЈИЋ

Тога дана, у 10.30, ћемо посетити њену вечну

кућу. 

Волимо те.

Твоји: САНДРА и САША са породицама

(55/293345)

19. јула 2020. навршава се година откада нас је

напустио наш драги

МАРКО БРОЗОВИЋ
2019–2020.

Годишњи помен одржаћемо у суботу, 18. јула,

у 11 сати, на Старом православном гробљу.

За њим тугују: брат ДУШАН и снаја ЗОРИЦА,

сестрић ИЛИЈА са породицом, сестре МИЛЕНА

и АНКА са породицама као и остала родбина и

пријатељи

(56/293346)

Драгом сестрићу

ПЕКЕЧ ГОРАНУ

Волимо те и тугујемо за тобом.

Почивај у миру.

Тугују: тетке ЗОРА и СТАНОЈКА, теча САВО и РАДЕ

са породицама

(72/ф)

Прошло је шест месеци

ГОРАН ПЕКЕЧ

Гого, никад те нећемо заборавити.

Време пролази, а бол и туга остају.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Тугује тетка МАРА и теча МИЛОШ са породицом

(73/ф)

19. јула навршава се годину дана од смрти нашег

ДРАГА КАЛАБИЋА

Помен ће се одржати 18. јула, у 11.30, на Старом

православном гробљу.

С љубављу и тугом твоја породица

(70/293367)

Шестомесечни

помен

ЂОРЂЕ

ПОПОВСКИ
1940–2020.

Са тугом брат ВЛАДА

са породицом

(74/293375)

300-820, 300-830



24 ЗАПИСИ
Петак, 17. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Иа ко је ро ђен у ме сту Гор њи
Го ра чић код Сје ни це, он је Вој -
во ђа нин. И то пра ви. Као тро -
го ди шњак, 1953. го ди не се с
по ро ди цом пре се лио у Ба нат -
ски Бре сто вац и ода тле је све
по че ло. Из го ди не у го ди ну, из
де це ни је у де це ни ју, Ми ло љуб
Осто јић је кр чио свој фуд бал -
ски пут. Са да овај се дам де се -
то го ди шњак, ин те лек ту а лац,
про фе сор фи зич ке кул ту ре, има
би о гра фи ју на ко јој му мно ги
мо гу по за ви де ти.

Фуд бал је по чео да игра у ло -
кал ном клу бу „Бу дућ ност”, за
пр ви тим је де би то вао већ са
ше сна ест и по го ди на, а играо
је та да на по зи ци ји де сног крила.

– По за вр шет ку сред ње хе -
миј ске шко ле у Пан че ву оже -
нио сам се и оти шао у Но ву
Ва рош да играм за „Зла тар”,
где нас је пред во дио тре нер Ла -
зар Та сић. На сту пао сам по -
том и у При бо ју, у ФАП-у, под
ру ко вод ством тре не ра Бо ре Ко -
сти ћа, а он да је усле ди ло слу -
же ње вој ног ро ка. Оти шао сам
у Сом бор, у вој ни клуб „Ави ја -
ти чар”, у ко ме је се дам де се тих
го ди на би ло мно го фуд ба ле ра.
Има ли смо ре ги стро ва ну еки -
пу, игра ли смо у Ку пу мар ша -
ла Ти та. Та да су за Сом бор це
игра ли и Ћур ко вић, Џа јић и
мно ги дру ги – пре мо та ва се -
ћа ња по пу лар ни Осто ја.

Ви шу пе да го шку шко лу за -
вр шио је у Зре ња ни ну, Фа кул -
тет за спорт у Но вом Са ду, а
по сле вој ске пре шао је у

„Динамо”, где му је тре нер био
Ђо ка Ка чун ко вић. На Град ском
ста ди о ну у Пан че ву играо је
све до 1983. го ди не, а по том је
оти шао у ко вин ски „Рад нич -
ки”, па у Ба нат ски Кар ло вац,
да би играч ку ка ри је ру окон -
чао у 38. го ди ни у клу бу ода -
кле је и кре нуо у фуд бал ски
свет – „Бу дућ но сти” из Ба нат -
ског Бре стов ца.

– Тре нер ски по сао сам за по -
чео у ДТВ-у „Пар ти зан”, где
сам се ба вио рад нич ко-спорт -
ском ре кре а ци јом, а он да је у
на шем гра ду осно ва на шко ла
фуд ба ла ко ју смо пред во ди ли
Пе ра Ма му ла, Ба чуј ков и ја.
Би ли смо пр ва шко ла та кве вр -
сте у ве ли кој Ју го сла ви ји, мно -
го игра ча је иза шло из те шко -
ле, по пут Пе це Ди ви ћа и Аце
Сте ва но ви ћа, ко га нај ви ше во -
лим. Он ми је као фуд бал ски
син – при ча наш са го вор ник.

Пр ви пут пр ви тим пред во -
дио је у „Рад нич ком” из Ко ви на
и та да је „от крио” Дар ка Ко ва -
че ви ћа, ко ји ће ка сни је по ста ти
и ре пре зен та ти вац на ше зе мље.

– Дар ко ни је про шао у на -
шем „Ди на му”, па је пре шао у
зре ња нин ски „Про ле тер” и по -
стао нај е фи ка сни ји стре лац у
ли ги. Оста вио је тра га и у

„Црвеној зве зди”, у на ци о нал -
ном ти му Ју го сла ви је. Он је је -
ди ни наш играч ко ји је био и
нај бо љи стре лац шпан ског шам -
пи о на та, ка да је играо за „Ре ал

Со си је дад”. Сја јан је мо мак. И
ин ди ви ду ал но сам ра дио с њим,
же лео је да учи. И да нас се чу -
је мо. Зо ве ме „ћа ле” – са осме -
хом при ча Осто ја.

Ми ло љуб Осто јић је, ка ко
сам ка же, тре нер по стао у „Хај -
ду ку” с Ли о на.

– Ух, има ли смо сјај ну еки -
пу. Гле да ло нас је по 4.000 љу -
ди. Би ли смо шам пи о ни Бе о -
град ске зо не, са 106 по стиг ну -
тих и са мо шест при мље них
го ло ва. Та да ми је гол ман био
Ду шан Бе лић Кон дор, а по моћ -
ник Бран ко Ђо кић. Из тог ти -
ма је два де се так игра ча оства -
ри ло за вид не ка ри је ре у Евро -
пи. Пу шкаш је оти шао у „Хон -
вед” и био нај бо љи стре лац ма -
ђар ске ли ге. Успе хе сам оства -
ри вао и са „Зве зда ром”, па с
„Па ли лул цем”, ко ји је та да као
пред сед ник пред во дио Иви ца
Да чић. Вра тио сам се у „Ди на -
мо”, ко ји је био по след њи на
по лу се зо ни у Дру гој ли ги. Ни -
је би ло па ра, игра ча... Узео сам
мом ке из под млат ка, при ја тељ
из Зе му на Сло ба Пе јо вић, ко ји
је и нај бо љи спорт ски рад ник
ко га сам икад упо знао, по слао
ми је До ди ћа, Ми ли ја ша и Ли -
те ру, на двој ну ре ги стра ци ју.
Они су ка сни је по ста ли ре пре -
зен та тив ци, а „Зе мун” је за ра -
дио на њи хо вим тран сфе ри ма.
Би ли смо нај бо љи тим про ле -
ћа, али смо ис па ли у по след -
њој утак ми ци, ка да смо на на -
шем ста ди о ну из гу би ли с 1:0
од ба ња луч ког „Бор ца”. Ка сни -
је сам са знао да су не ки мо ји
игра чи на ме сти ли ту утак ми -
цу. Ште та, био је то сја јан тим.
До би ли смо „Ки кин ду” са Шо -
шки ћем са чак 4:0, а тај меч је
гле дао и та да нај бо љи ме на џер
у Евро пи – Ка сти љо, ко ји је
Пре дра га Ми ја то ви ћа од вео у

Ва лен си ју. Из ра зио је же љу да
по сле утак ми це оста не у Пан -
че ву и ве че ра са мном, да се
упо зна мо – по но сно го во ри овај
креп ки се дам де се то го ди шњак.

По сле НА ТО агре си је на на -
шу зе мљу Ми ло љуб Осто јић је
по стао и шеф струч ног шта ба
„Цр ве не зве зде”.

– Пред во дио сам еки пу у ко -
јој су игра ли Бу њев че вић, Ко -
цић, Ду дић, Дру лић, Пја но вић...
Ни је ми епи зо да у цр ве но-бе -
лом та бо ру оста ла у ле пој успо -
ме ни. Про тив „Мон пе љеа” смо
мо ра ли да игра мо у Бу гар ској,
а утак ми ца у Чач ку, по сле ко је
сам ну дио остав ку, тра ја ла је
два и по са та. Та да је на род ру -
шио Сло бо да на Ми ло ше ви ћа,
пу бли ка је про ва љи ва ла у те -
рен, скла њао сам мом ке с те ре -
на, али су Џа ја и Цве ле зва ли
те ле фо ном и ре кли да мо ра да
се за вр ши утак ми ца. Не ка ко су
ме убе ди ли да пред во дим еки -
пу у Ма дри ду, на ре ви јал ној
утак ми ци про тив „Ре а ла”, а из
„Зве зде” сам оти шао по сле утак -
ми це са „Же ле зни ком”, ка да су
мо ји игра чи про ма ши ли два пе -
на ла. И по ред све га, са Џа ји -
ћем сам остао у до брим од но -
си ма – искре но при ча Ми лољуб.

Ра дио је наш са го вор ник и у
„Хај ду ку” из Ку ле, па у „Чу ка -
рич ком” ка да је пред сед ник био
Жи ка Му шти кла. Увео је по жа -
ре вач ки „Мла ди рад ник” у Пр -
ву ли гу, био је мен тор за про фи
ли цен цу у УЕ ФА шко ли за тре -
не ре, пред сед ник струч ног од -
бо ра ФССЦГ, па пред сед ник тре -
нер ске ор га ни за ци је нај ви шег
фуд бал ског ор га на у на шој зе -
мљи... Био је и спорт ски ди рек -
тор у „Бу дућ но сти” из Под го -
ри це, две го ди не је про вео у
глав ном гра ду Цр не Го ре и осво -
јио две ти ту ле шам пи о на.

Ми ло љуб Осто јић – чо век
чи ју је ка ри је ру го то во не мо -
гу ће опи са ти на јед ној но вин -
ској стра ни. Јед но став но, он је
чо век – фуд бал!

Сва ка част, го спо ди не 
Осто ји ћу!

Алек сан дар Жив ко вић

Пре но си мо оде љак „Не мач ка
и ма ђар ска ко ло ни за ци о на
по ли ти ка у 19. ве ку” из на уч -
ног ра да Ива не Ве лич ков ски
„Ба нат од 18. до по чет ка 21.
ве ка”, об ја вљен 2016. у ча со -
пи су „Со ци јал на по ли ти ка”
Ин сти ту та за по ли тич ке сту -
ди је у Бе о гра ду

Ба нат је од у век био гра нич на
те ри то ри ја, ко ја је због свог
спе ци фич ног по ло жа ја пре -
тр пе ла број не сме не вла сти и
ви ше раз ли чи тих ко ло ни за -
ци о них по ли ти ка. У но во ве -
ков ној и са вре ме ној исто ри ји
Ба на та мо гу се уо чи ти че ти -
ри ве ли ка та ла са план ског на -
се ља ва ња и раз во ја, ко ји су
оста ви ли тра јан пе чат на из -
глед и ка рак тер ове обла сти.

Пр ви та лас тра је од По жа -
ре вач ког ми ра (1718) до фор -
ми ра ња Ау стро у гар ске мо нар -
хи је (1867). У ње му до ми ни -
ра ау стриј ска ко ло ни за ци о на
по ли ти ка.

Дру ги та лас по чи ње са Ау -
стро у гар ском на год бом (1867)
и тра је све до кра ја Пр вог
свет ског ра та (1918). Од ли -
ку је га ма ђар ска ко ло ни за ци -
о на по ли ти ка.

Тре ћи та лас под ра зу ме ва
пе ри од из ме ђу два свет ска ра -
та, у ко ме до ми ни ра срп ска
на ци о нал но-по ли тич ка ори -
јен та ци ја, али у ком на ци о -
нал не ма њи не и да ље игра ју
зна чај ну уло гу у дру штве ном
жи во ту Ба на та.

На по слет ку, че твр ти та лас
на сту па са за вр шет ком Дру гог
свет ског ра та и у ње му је уоч -
љи во на се ља ва ње ста нов ни -
штва из ра том опу сто ше них
кра је ва БиХ, Цр не Го ре, Сан -
џа ка, Ли ке, Ба ни је, Кор ду на и
дру гих де ло ва Ју го сла ви је (...).

Де вет на е сти век је за по чео
бур ним На по ле о но вим до бом,
ко је је иза зва ло ма су из бе гли -
ца у Евро пи и по го до ва ло ау -
стриј ским вла сти ма да на ста -
ве с ре а ли за ци јом сво јих ко -
ло ни за ци о них пла но ва. Ба нат
је био по ште ђен На по ле о но -
вих ра то ва, али и ра то ва ња с
Тур ци ма, ко ји су од по чет ка
ве ка би ли оку пи ра ни срп ским
устан ци ма и очу ва њем сво је
им пе ри је. Осим што су на се -
ља ва ли већ по сто је ћа, Нем ци
су осни ва ли и но ва на се ља.
Ко ло ни за ци ја је по ред вој ног
за до би ла пре те жно при вред -
ни ка рак тер. Ра ди ло се на уна -
пре ђе њу по љо при вре де у за -
пад ној сфе ри и на по кре та њу
ин ду стриј ске про из вод ње у ис -
точ ној сфе ри, бо га тој ру дом
гво жђа и угљем. Гра ди ли су
се ар те ски бу на ри и по чео ис -
ко ри шћа ва ти Де ли блат ски пе -
сак у ју жном Ба на ту за раз вој
ви но гра дар ства, во ћар ства и
пче лар ства. Ове ме ре су до -
при не ле да Ба нат на кра ју 19.
ве ка рас по ла же с мно го ви ше
ка пи та ла но што га је имао
на по чет ку ве ка.

Због уна пре ђе не по љо при -
вред не про из вод ње и ви шка
про из во да омо гу ћен је при -
вред ни, дру штве ни и де мо -
граф ски раз вој у чи та вој та -
да шњој Угар ској, а у ко рак с
дру штве ним сна же њем ишло
је и бу ђе ње на ци о нал не све -
сти и ма ђар ског на ци о на ли -
зма. Цен трал на оку пље ност

Ма ђа ра уну тар Угар ске ује -
ди ни ла је њи хо ву сна гу и омо -
гу ћи ла им да од Бе ча из деј -
ству ју власт у Угар ској Ау -
стро у гар ском на год бом 1867.
То је усло ви ло ве ли ку про ме -
ну на ци о нал ног раз вит ка Ба -
на та. Усле ди ла је ко ло ни за -
ци ја ма ђар ског на ро да уз мак -
си мал не олак ши це, ко је су
укљу чи ва ле до де лу зе мље,
осло ба ђа ње од по ре за, оси гу -
ра ње жи во та и имо ви не, по -
ди за ње хи ги јен ских рад нич -
ких до мо ва и сл.

Се ла су на се ља ва ли ма ђар -
ски вр тла ри, са ди о ци ду ва -
на, ра та ри, али и ку би ка ши,
ко ји су по мо гли из град њу ка -
на ли за ци о них мре жа у про -
стра ним ба ро ви тим ни зи ја -
ма, док су се у гра до ви ма ин -
тен зив но раз ви ја ле ин ду стри -
ја и тр го ви на.

Је дан од нај ве ћих ци ље ва
Ма ђа ра био је да ство ре ја ку
на ци о нал ну др жа ву и Ба нат
су ви де ли као део ње. По сте -
пе но су пре у зи ма ли нај ва жни -
ја ме ста у ад ми ни стра ци ји и
на ме та ли упо тре бу ма ђар ског
је зи ка у свим обла сти ма јав -
ног де ло ва ња, по себ но у шко -
ла ма. Мно ги не ма ђа ри су за -
рад лич не еман ци па ци је сво -
је вољ но под ле га ли ма ђа ри за -
ци ји. Ка то лич ка цр ква је оди -
гра ла зна чај ну уло гу у ши ре -
њу ма ђар ског је зи ка ме ђу Сло -
ва ци ма, Нем ци ма и ка то лич -
ким Ју жним Сло ве ни ма. Ме -
ђу ма ђар ским по ли тич ким
стран ка ма ни је би ло ни ка -
квих не сла га ња у ве зи с ме -
ра ма ко је су се пред у зи ма ле,
што је ука зи ва ло на оп ште
уну тра шње сла га ње у ве зи са
зва нич ном по ли ти ком ма ђа -
ри за ци је. Ма ђа ри су по ста ли
ве ћин ско ста нов ни штво

Баната до по чет ка Пр вог свет -
ског ра та. Пред сам рат ни је
би ло ни јед ног гра да у ко ме
бар две пе ти не, од но сно 40
од сто ста нов ни штва ни је го -
во ри ло ма ђар ски је зик.

Иде ји ма ђа ри за ци је су слу -
жи ли цр ква, шко ла, уста но ве
и над ле штва. Сва по љо при -
вред на, тр го вач ка и ин ду стриј -
ска пред у зе ћа, же ле зни це, за -
дру ге и нов ча ни фон до ви би -
ли су у ру ка ма Ма ђа ра.

На се ља ва ња дру гих на ро да
су би ла до зво ље на ако су пре -
ма про це ни ма ђар ских вла -
сти слу жи ла оства ри ва њу при -
вред них ци ље ва. Та ко је ко -
ло ни за ци ја де лом об у хва ти ла
Ру му не, ко ји су се ба ви ли сто -
чар ством на про стра ним ба -
нат ским пре ди ја ма; Бу га ре,
ко ји су би ли спо соб ни вр тла -
ри; Сло ва ке и Че хе, ко ји су
ва жи ли за вред не, ис трај не и
по год не ко ло ни сте из по ли -
тич ких, кул тур них и вер ских
раз ло га, и Је вре је, ко ји су се
пре те жно ба ви ли тр го ви ном.

Ве ћа по ме ра ња Ср ба ка Ба -
на ту у 19. ве ку уо че на су са -
мо у вре ме срп ских уста на ка
про тив Ту ра ка (1804–1815).

Пр вим са вре ме ним по пи -
сом ста нов ни штва на те ри то -
ри ји Ба на та сма тра се по пис
из 1869, ко ји је из ве ден под
окри љем ста ти стич ке слу жбе
Угар ске. У Ба на ту је та да жи -
ве ло 473.128 ста нов ни ка, а пре -
ма по след њем по пи су с кра ја
19. ве ка 516.715 ста нов ни ка.

Панчево у 19. веку

НАШ ГОСТ: МИ ЛО ЉУБ ОСТО ЈИЋ, ТРЕ НЕР

ФУД БАЛ СКИ ГО СПО ДИН – 
ЗА СВА ВРЕ МЕ НА!

МЕ ША ЊЕ НА ЦИ ЈА КРОЗ ИСТО РИ ЈУ

У Ба нат су љу ди до ла зи ли
и из ње га од ла зи ли

Милољуб Остојић

СА РАД ЊА СА АР КА НОМ

По окон ча њу са рад ње с „Ди -

на мом” Ми ло љуб Осто јић је

до био по зив из „Оби ли ћа”.

– У ме ђу вре ме ну су Ар кан

и Цо пе пре у зе ли клуб, али

по што је Жељ ко Ра жна то вић

био на ра ти шту, би ло је мо ре

ор га ни за ци о них про бле ма.

Ни сам же лео да ра дим у та -

квом клу бу, а он да ми је Ар -

кан ре као да на пи шем све

што ми слим ка ко би се по -

пра ви ла ор га ни за ци ја и да

ће он све то ис по што ва ти.

До вео сам 12 но вих игра ча,

ишли смо на при пре ме у

Ива њи цу, па у Ме лен це...

По бе ђи ва ли смо ре дом у та -

да шњој Б ли ги. Има ли смо

чак 19 бо до ва ви ше од „Же -

ле зни ка”, ко ји је пред во дио

Ју са Бу лић. На „Ма ра ка ни”

смо у Ку пу Ју го сла ви је до би -

ли „Зве зду” с 2:1. Из бо ри ли

смо пла сман за А ли гу, а

обез бе ди ли смо „Оби ли ћу”

ме сто и у Ин тер то то ку пу. За

сјај не ре зул та те од пред сед -

ни ка сам нај пре до био но ви

„голф”, а не ду го за тим, ка да

сам био и гост на сла ви по -

ро ди це Ра жна то вић, и но ви

џип. Ар кан је био из у зет но

да ре жљив, али и вр ло

строг. Та ко је по сле не ре ше -

ног ре зул та та у Су бо ти ци

био ја ко бе сан и љут и на

ме не и на игра че, јер му је

по бе да над „Спар та ком”

мно го зна чи ла. Убр зо сам

сме њен с ме ста тре не ра у

„Оби ли ћу”, али знам да је

Ар кан и та да имао до бро

ми шље ње о ме ни. То ми је

по твр дио и Бе го, ње гов нај -

бо љи друг, ко ји ме је по сле

из ве сног вре ме на и „по ми -

рио” с њим. Био сам по том

тре нер и у „Про ле те ру” из

Зре ња ни на, а три да на пред

утак ми цу с „Ба јер ном” у Ку -

пу европ ских шам пи о на по -

но во сам пре у зео „Оби лић”.

Не мач ког ги ган та је пред во -

дио тре нер Хиц филд, у Мин -

хе ну смо по ра же ни са 4:0,

али по сле 1:1 у Бе о гра ду,

иа ко смо ис па ли из елит ног

так ми че ња, до би ли смо ле -

пе пре ми је од пред сед ни ка

клу ба. Ар кан ми је на шао

по сао у клу бу „Ћин дао” у

Ки ни, та да сам са со бом по -

вео и игра че Сте ва но ви ћа,

Бр за ко ви ћа и Са му ро ви ћа –

при ча Осто ја.

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –
ДОБРО ЗА ПАН ЧЕ ВО

По пу лар ни Осто ја ре дов но

пра ти де ша ва ња у пан че -

вач ком фуд ба лу.

– Дра го ми је што се

„Же ле зни чар” пла си рао у

Пр ву ли гу. Пан че во за слу -

жу је ви сок сте пен так ми че -

ња, јер има мно го де це та -

лен то ва не за фуд бал. Жао

ми је што „Ди на мо” ни је

ус пео, али ва жно је да ће -

мо у на шем гра ду гле да ти

ква ли те тан фуд бал – ка же

овај фуд бал ски вук.

ДРА ГАН ЂИ ЛАС –
НАЈ БО ЉИ ПРИ ЈА ТЕЉ

Ми ло љуб је сте као мно го

при ја те ља то ком бо га те

фуд бал ске ка ри је ре, али

јед ног по себ но из два ја.

– По но сан сам на све

своје при ја те ље и за и ста

их има мно го. Ипак, по кој -

ни Дра ган Ђи лас, ко ји је

пре ра но пре ми нуо, са све -

га 32 го ди не, од кар ци но -

ма на плу ћи ма, био ми је

и са и грач и друг, ка сни је

и по ро дич ни при ја тељ. Он

је био Зе му нац, али на ше

дру го ва ње у Пан че ву оста -

ло је за сва вре ме на – не

за бо ра вља Осто ја нај бо -

љег при ја те ља.

ПО РО ДИ ЦА КАО НАЈ ВЕ ЋИ ОСЛО НАЦ

Све вре ме то ком гра ђе ња

бо га те ка ри је ре Ми ло љуб је

имао и сна жну по др шку по -

ро ди це.

– Су пру га Ву ки ца је мо ја

школ ска љу бав, без ње ни -

шта не би би ло оства ри во.

Она је из гу ра ла све мо је

бур не го ди не, бри ну ла се о

де ци, она је пра ви стуб. Ста -

ри ји син Сер геј је про фе сор

док тор ме ди цин ских на у ка.

Пре да вач је на уни вер зи те -

ти ма у Ор лан ду, Вик то ри ји,

у Ен гле ској, Лук сем бур гу,

де кан је на свом фа кул те ту у

Се ге ди ну. Он је док тор фи -

зи о ло ги је фуд ба ла и из дао

је нај ве ћи број на уч них ра -

до ва из обла сти спор та. Ње -

го ва де ца Ана ста си ја и

Алек сеј спре ма ју се за од ла -

зак на шко ло ва ње у Аме ри -

ку уско ро. Мла ђи син Вој -

кан је та ко ђе успе шан по -

слов ни чо век. Он има два

си на. Ми лош је цен тар фор у

„Мун ди ја лу”, па код ку ће

че сто игра мо фуд бал, док је

Иван ре као да ни ка да не ће

по ста ти фуд ба лер – с по но -

сом при ча наш са го вор ник.
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Ан га жо ва ње ри бо чу вар ске слу -
жбе на Та ми шу сва ком до бро -
на мер ном чо ве ку мо же да по -
слу жи као је дан од нај све тли -
јих при ме ра бор бе за оп ште
до бро.

То се пре све га од но си на пе -
ри од од пре око че ти ри го ди не
ка да је о том на шем не бру ше -
ном би се ру при ро де, на ко јем
би нам по за ви део сва ки ис кре -
ни љу би тељ при ро де с би ло ког
де ла пла не те, по чео да (по пут
Ели о та Не са) бри не Оли вер
Аџић, за јед но са сво јом еки -
пом ода бра них.

Без об зи ра на то што је „Пан -
че вац” већ пи сао о под ви зи ма
овог од ва жног хе ро ја да на шњи -
це, ни кад ни је до вољ но афир -
ма ци је та квих до брих де ла, на -
ро чи то ако се зна да иза то га
сто ји чи ста љу бав, јер ма те ри -
јал на на док на да (да ле ко ис под
др жав ног про се ка) сва ка ко не
мо же би ти мо тив.

Због све га, на ша еки па је с
њим не дав но про ве ла је дан дан
на те ре ну...

Тог на су ми це ода бра ног ју тра
Оли вер нас је спрем но че као у
свом чам цу, опре мљен свим
нео п ход ним за оно на шта
(евен ту ал но) мо же да на ле ти
на те ре ну.

Овог пу та из бор је пао на,
пре ма ње го вим ре чи ма, нај оп -
те ре ће ни ји део ре ке у по гле ду
кри во ло ва – онај ка Ја бу ци.

Да но ноћ но на те ре ну

Док је па жљи во осма трао жи -
во пи сно окру же ње пре пу но зе -
ле не фло ре, до зи рао је бр зи ну,
са мим тим и звук мо то ра, ко ји
је ио на ко при ла го ђен по тре ба -
ма, то јест знат но је ти ши, на -
ро чи то но ћу, од мно гих ко ји
пло ве Та ми шем.

– То је и раз лог због ко јег
смо успе ва ли да се ри бо кра -
ди ца ма при мак не мо на два де -
се так ме та ра, ка да би се ћут ке
од мах пре да ли. Јер он да мо -
же мо ле по да их сни ми мо, што
је пре ко по тре бан и на су ду
не по би тан до каз за хва та ње у
не де лу. На жа лост, мно го ве ћи
про блем су ја та ци ко ји ло по -
ви ма до ја вљу ју од мах чим упа -
ли мо мо то ре на град ском ке -
ју. На кон то га на те ре ну на -
ста је пра ва јур ња ва, па мно ги
успе ва ју да укло не не ле гал но
по ста вље ну опре му за кри во -
лов. Мој ча мац је за то стал но
на при ко ли ци ка ко бих мо гао
да што ефи ка сни је ин тер ве ни -
шем с ра зних ло ка ци ја – при -
ча Оли вер.

А ода тле смо ве о ма бр зо за -
ма кли у ма кар на из глед не па -
тво ре ну рај ску при ро ду ко ја
опа су је Та миш. Пре ка ље ни ри -
бо чу вар је то ком пло вид бе у
ма ху ре а го вао при ука зи ва њу
и је два ви дљи вих шти ца, ко је

су мо гу ћи на го ве штај да је ту
по ста вљен не за ко ни ти алат. И
без об зи ра на то што су ду бо ко
уко па не у муљ, чак и пре ко по -
ла ме тра, он би их уме шно
укла њао тех ни ком увр та ња.

– Наш про се чан рад ни дан
на те ре ну тра је од осам до два -
на ест са ти, иа ко, по по тре би,
из ла зи мо и у ра зним дру гим
тер ми ни ма, чак и но ћу. Обич -
но нас је дво ји ца-тро ји ца, па
ако, ре ци мо, кон тро ли ше мо ре -
кре а тив не ри бо лов це, док је -
дан во зи, дру ги им про ве ра ва
до зво ле. Ве ћи на та квих пе ца -
ро ша има го ди шњу прет пла ту,
ко ја ко шта се дам хи ља да ди -
на ра, а по сто ји и од ре ђе ни број
оних не ре дов ни јих, ко ји на

лицу ме ста мо гу да ку пе днев -
ну до зво лу по це ни од хи ља ду
ди на ра. Углав ном сви то по -
шту ју, иа ко је би ло слу ча је ва
да су не ки по ку ша ли да се по -
зо ву на не ко ва жно име, што
код нас ап со лут но не мо же да
про ђе. Кон тро ли ше мо и улов,
на ро чи то ка да је ри ба у мре сту
или ло во ста ју, и та да не мо гу
да про ђу ни при мер ци ис под

мере или пре ко мер ни улов, као
што је че твр ти ко мад пле ме -
ни те ри бе или, ре ци мо, је да -
на е сти бе ле, по пут де ве ри ке,
али мо рам да на по ме нем да у
бе лу ри бу не спа да ју ба бу шке,
као ни тол сто ло бик, амур и на -
ро чи то цвер гла ни, па их је мо -
гу ће нео гра ни че но пе ца ти – ка -
же ри бо чу вар.

Би ло и оп струк ци ја „с вр ха”

Ја сно је да су на ре ка ма не у -
по ре ди во ве ћи про блем кри -
во лов ци, ко јих је мно го ма ње
у по след ње вре ме, пре све га
за хва љу ју ћи сва ко днев ној бес -
по штед ној бор би по ме ну те слу -
жбе од пет ри бо чу ва ра и девет
во лон те ра. Ипак, на Та ми шу

ло по ва још увек и те ка ко
има...

– Као што је ре че но, нај ви -
ше ри бо кра ди ца има на ја буч -
ком те ре ну, прем да их је са че -
тр де се так од пре че ти ри го ди -
не, ка да смо по че ли озбиљ но
да ра ди мо овај по сао, спа ло на
све га де се так. Не ки су са ми од -
у ста ли, а не ки су и при ве де ни
прав ди, па су про тив њих

спрове де ни по ступ ци и из ре -
че не им ка зне. На рав но, ни је
би ло лако сти ћи у та кву по зи -
ци ју, јер смо се на по чет ку су -
о ча ва ли с мно го от по ра, прет -
њи и чак оп струк ци ја из на -
ших ре до ва, и то с нај ви шег
вр ха. До га ђа ло се, при ме ра ра -
ди, да нас ло по ви оп ко ле с не -
ко ли ко ча ма ца и про во ци ра ју,
ка ко би смо од у ста ли од бор бе.
Ме ђу тим, ни су ус пе ли да нас
сло ме, а и си ту а ци ја у на шој
фир ми се знат но по пра ви ла,
иа ко сме ње но ру ко вод ство и
да ље не од у ста је у на ме ри да
нас осу је ти – ис ти че Оли вер.

У тај час упра во из су прот -
ног сме ра, по гну те гла ве и без
оче ки ва ног по здра ва на во ди,
про шао је је дан од оних, до бро
по зна тих Оли ве ру, ко ји још
увек „опе ри шу” по Та ми шу.

– Ин те ре сант на је њи хо ва ре -
ак ци ја ка да се су срет не мо, ка -
да се сви по на ша ју на сли чан
на чин – по гу ре се, па ле ци га -
ре ту или „тра же” не што по чам -
цу. То је очи гле дан знак да је
не ко у пре кр ша ју. Ина че, у та -
квим си ту а ци ја ма увек мо гу да
их за у ста вим и про ве рим шта
има ју у чам цу, па ако се та мо
на ђе мре жа или са мо ри ба без
ика квог ала та, од мах мо гу да
им пи шем при ја ву, а сле ди и
од у зи ма ње пло ви ла и све га не -
до зво ље ног за ко ри шће ње на
Та ми шу. Ина че, кри во лов ци
нај ви ше ра де сен ке ри ма, ко ји
из гле да ју као ве ли ке чу вар ке,
што је за пра во зам ка у ко ју ри -
ба, кад упад не, не мо же да иза -
ђе. Ра ни је смо их по сва ком
из ла ску на ла зи ли и до пет на е -
стак, што ни је ма ли гу би так за
ло по ве ако се зна да у про се ку
ко шта ју пе де се так евра. И док
је код сен ке ра ре ги стро ва них
ала са до зво ље но да та ко зва ни
пр ви обру чи бу ду у преч ни ку
мак си мал них сто че тр де сет
цен ти ме та ра, код та ми шких
кра дљи ва ца то је ишло и до
три ме тра. Они ко ри сте и мре -
же, и то углав ном у раз ли ви -
ма, за вре ме мре ста. Не ка да
смо их на ла зи ли у ду жи ни и
до хи ља ду и по ме та ра, али са -
да рет ко бу де и сто ме та ра –
на во ди овај чу вар Та ми ша.

Све ви ше ри бе – плод
напор ног ра да

Ме ђу тим, не ке ри бо кра ди це не
од у ста ју ни упр кос ве ли ким гу -
би ци ма и ри зи ци ма, јер очи -
глед но и да ље има ју ра чу ни цу.

– Ра ни је смо има ли про бле -
ма, бу ду ћи да је све што за пле -
ни мо бив ши ди рек тор про да -
вао по не што ни жој це ни. За то
са да мре же и оста ло уни шта -
ва мо мал те не на ли цу ме ста.
Све нам је лак ше и у ди рект -
ном кон так ту с ло по ви ма, јер
има мо ви ше ис ку ства, бо ље смо
опре мље ни, а не мањ ка ни
подршка прет по ста вље них. Са -
ра ђу је мо и с по ли ци јом, ко ју

НЕ МА ОЗБИЉ НИ ЈЕГ ЗА ГА ЂЕ ЊА РЕ КЕ

При че о за га ђе њу Та ми ша

су пра зне, пре ма Аџи ће вим

ре чи ма, јер ни је би ло ни ка -

квог по мо ра ри бе због ин -

ду стри је или фе ка ли ја, већ

са мо спо ра дич ног уги ну ћа,

за то што су вре мен ски

усло ви би ли та кви да је ве -

ли ка во да до шла ве о ма ка -

сно, док је ве ге та ци ја већ

на бу ја ла и, ка да је по че ла

да тру ли, а во да је пре кри -

ла, до шло је до мањ ка ки -

се о ни ка, што је ко шта ло

жи во та ри бу ко ја је за о ста -

ла у тим ку би ци ма.

– Би ло је то га и ра ни је, па

је, ре ци мо, про шле го ди не

уги ну ће би ло мно го стру ко

ве ће. Увре же на је при ча да

не ко пра зни ци стер не или

да су кри ви ПКБ ка на ли, ко -

ји до ду ше ни су чи сти, али

ни су ни та кви за га ђи ва чи

да би узро ко ва ли по мор. С

дру ге стра не, у по је ди ним

де ло ви ма Та ми ша во да је

цр на и не при јат но ми ри ше,

али и то за то што то по ла ис -

пу шта та ко зва ни та нин, што

је та ко ђе кри во про ту ма че -

но. По ред то га, мно го је та -

ло га, то јест му ља, ко ји би

сва ка ко би ло до бро укло ни -

ти, али то је огром на ин ве -

сти ци ја – при ча Оли вер.

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.

Шарци
Уколико неко тражи ори-
гиналног мешанца – пан-
чевачког полубелог, бо-
ље рећи шареног од 500
грама – ево му прилике.

Ови чупкасти лепотани стари су око два месеца и биће
средње мањег раста; очишћени су од паразита, једу и каша-
сту и чврсту храну, бескрајно су разиграни и спремни су за
нове одговорне власнике.

Уколико неко има двориште, тим боље, али ови „малци”
могу да живе и у стану, јер ће уз мало доброг васпитања бити
савршени љубимци и верни пратиоци, а све друго може се
сазнати на телефон 064/217-48-80.

Шарпи и Меша
Ови малишани имају око три
месеца и баш им је хитно, бу-
дући да се налазе у насељу у ко-
ме се бацају отрови. Њих двоји-
ца то сигурно неће преживети
ако што пре не буду удомљени.

Један од њих је мешанац с
генима шар-пеја, док је црну кујицу као чист вишак вероват-
но избацио неки неодговорни власник који није стерилисао
своју љубимицу.

Све друге информације могу се добити на телефон
065/609-00-09.

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.

Рибочувар Оливер у свакодневној потрази за недозвољеним алатима

Ко све и зашто плови овом „испошћеном” реком?

по зи ва мо и на нај ма њи на го ве -
штај на ср та ја или прет ње кри -
во ло ва ца. Све то пот кре пљу је -
мо сним ци ма ка ме ром, на шта
има мо пра во на осно ву чла на
14. За ко на о одр жи вом раз во ју
ри бљег фон да, док нам, с дру ге
стра не, чла но ви 5. и 6. до зво -
ља ва ју од у зи ма ње опре ме за
кри во лов. Ина че, по след њи пут
сам имао не при јат ност пре де -
се так да на у бли зи ни Са ку ла,
ка да сам од у зи мао ри бу, мо то -
цикл и мре же од кри во ло ва ца,

ко ји су би ли то ли ко без об зир -
ни да ло ве у та ми шком ру кав -
цу Ту кош, мре сти ли шту и посеб -
ном ста ни шту где је нај стро же
за бра њен би ло ка кав ри бо лов,
а та ман по сла још мре жа ма. И
ту сам мо рао да зо вем ор га не
без бед но сти, јер ме је при ли -
ком од у зи ма ња за бра ње них

алата окру жи ло де се так пре -
ступ ни ка – при се ћа се овај
поште н и хра бар чо век.

На по слет ку, он до да је да су
пло до ви ра да ри бо чу вар ске слу -
жбе све еви дент ни ји, што по -
твр ђу ју и мно ги по ште ни ри -
бо лов ци. Ве ро ват но из тог раз -
ло га, ове го ди не је би ло мно го
при ме ра ка со ма од пре ко два -
де сет ки ло гра ма или ша ра на
те жих од де сет ки ло гра ма, а
још ви ше ра ду је чи ње ни ца да
их мно ги вра ћа ју у во ду.

Ни шта ма ње ни је ва жно то
што ри бо лов ци и дру ги љу би -
те љи при ро де до ја вљу ју кри во -
лов, па сва ко ко се за тек не у
та квој си ту а ци ји, мо же и ано -
ним но, нај бо ље пу тем СМС-а,
да кон так ти ра са овим од ва -
жним слу жбе ни ци ма на број
те ле фо на 064/895-01-00.

И ШВЕРЦ НАФ ТЕ МО ЖЕ ДА 
УГРО ЗИ ТА МИ ШКУ ПРИ РО ДУ?

Оли вер ка же да се че сто

сре ћу да бро ви и ви дре, а

на оба ла ма има и су во зем -

них ди вљих жи во ти ња, од

ча пљи и ро да, до ср на, је -

ле на и на ро чи то ди вљих

сви ња, и то нај ви ше на ади

на до мак Ја бу ке под на зи -

вом Свињ ска гре да. На жа -

лост, и њих бес по штед но

из ло вља ва ју, за шта ри -

бочу ва ри не ма ју ни ка кве

ин ге рен ци је.

Ни над по тен ци јал но још

ве ћим про бле мом, као што

је шверц наф те, они не ма ју

над ле жност, а то би у не ком

ло шем сце на ри ју мо гло да

иза зо ве и не са гле ди ву еко -

ло шку ка та стро фу.

ЈЕ ДАН ДАН СА ЧУ ВА РОМ НА ТА МИ ШУ

БЕС ПО ШТЕД НА БОР БА ПРО ТИВ РИ БО КРА ЂЕ

Хоће ли ова чапља имати довољно рибе да се прехрани?



Ве ли ко фуд бал ско
име у на шем гра ду

Ро ђен је 24. мар та 1972. у Ле -
сков цу, а играч ку ка ри је ру је
гра дио у чак пет др жа ва, па се
сло бод но мо же ре ћи да је са
сво јих 48 го ди на по стао пра ви
фуд бал ски глоб тро тер. Има
пре ко 200 на сту па у ита ли јан -
ској Се ри ји А, од ме ра вао је сна -
ге на те ре ну с мно гим вр хун -
ским игра чи ма...

Оди ше ха ри змом, с ита ли -
јан ским ма ни ри ма, истин ски
го спо дин... Ово је при ча о ше -
фу струч ног шта ба Фуд бал ског
клу ба Же ле зни чар Мар ку Пе -
ро ви ћу, или ка ко би то Ита ли -
ја ни ре кли – си њор Мар ку.

Мар ко Пе ро вић је фуд ба лом
по чео да се ба ви у Ду бо чи ци,
ода кле је, за јед но с та да шњим
са и гра чем, а са да и ку мом Бра -
ти сла вом Жив ко ви ћем пре шао
у Но ви Сад, у Вој во ди ну. У Срп -
ској Ати ни је про вео че ти ри го -
ди не и у пот пу но сти се афир -
ми сао као играч, а по том
је усле ди ла се лид ба у Цр -
ве ну зве зду, где је под
ди ри гент ском па ли цом
тре не ра Љуп ка Пе тро ви -
ћа осво јио ду плу кру -
ну у се зо ни
1994/95. Та да је
од и грао 33 утак -
ми це и по сти -
гао се дам го -
ло ва.

Би ла је то ге -
не ра ци ја у ко -
јој су игра ли:
Иван Аџић, Ср -
ђан Бај че тић, Бо -
жи дар Бан до вић,
Ми о драг Бо жо вић,
Жар ко Дра гаш, Го -
ран Ђо ро вић, Зо ран
Ђо ро вић, Бра ти -
слав Жив ко вић,
Дар ко Ко ва че вић,
Алек сан дар Кри -
стић, Не бој ша
Круп ни ко вић, Дар -
ко Љу бо је вић, Вин -
ко Ма ри но вић, Зо -
ран Ма шић, Звон -
ко Ми ло је вић, Ра де
Мо јо вић, Пе ри ца
Ог ње но вић, Мар ко
Пе ро вић, Де јан
Пет ко вић, Дар ко
Пи ва ље вић, Ни ко -
ла Рад ма но вић, Зо -
ран Ри знић, Не над
Са кић, Ми лан Си -
ме у но вић, Де јан
Стан ко вић, Јо ван
Стан ко вић, Пре -
драг Стан ко вић,

Де јан Сте фа но вић, Го ран Стоиљ -
ко вић и Мит ко Стој ков ски.

– Имао сам сре ћу да су ме
тре ни ра ли из у зет но до бри тре -
не ри, као што су Иви ца Бр зић,
Ко вр ли ја, Ми ша Ко са но вић,
Љуп ко Пе тро вић... Та ко ђе ве -
ли ке за слу ге за мо ју ка ри је ру
имао је чу ве ни Лу и ђи Си мо ни,
не ка да шњи тре нер Ин тер а, ко -

ји ме је ја ко це нио као игра -
ча. Ра дио сам с њим у Кре -
мо не зеу, па у Ан ко ни и На -
по ли ју... Он ме је ис фор -
си рао и као тре не ра – не
за бо ра вља Мар ко сво је фуд -

бал ске „учи те ље”.
То ком ле та

1995. го ди не пре -
шао је у ита ли -
јан ски Кре мо -
не зе, где је про -
вео две се зо не,

а по том је обу -
као дрес хо -
ланд ског пр во -
ли га ша Ви те -

сеа. Бра нио је бо -
је Спор тин га из Хи -
хо на, те Ау стри је из
Бе ча, а 2001. се вра -
тио у срп ски фуд -
бал и од и грао јед -
ну се зо ну у Ра ду.
По вра так у Ита ли -
ју зна чио је и пот -
пи си ва ње уго во ра
са Ан ко ном, с ко -
јом је из бо рио пла -
сман у ели ту и по -
но во се опро бао у
Се ри ји А, а шест

ме се ци је но сио и
дрес Напо ли ја...

За ре пре зен та ци -
ју Ју го сла ви је је од -
и грао три утак ми це.
Де би то вао је у утак -
ми ци про тив Ју жне
Ко ре је на „Карлз -
берг ку пу” у Хонг -
кон гу, бра нио је боје
на ци о нал ног ти ма
и про тив Уру гва ја 

у Бе о гра ду, а играо је и про тив
Ар ген ти не у Мар дел Плати.

– Игра ње за ре пре зен та ци ју
по себ на је част за сва ког фуд -
ба ле ра. Пр ви пут сам с на ци о -
нал ним ти мом пу то вао од мах
по сле ем бар га, би ла је то тур -
не ја по Ју жној Аме ри ци, ни -
сам ула зио у игру, али би ти
део еки пе ко ју је као ка пи тен
пред во дио Дра ган Стој ко вић
Пик си, у ко јој су игра ли и Ба та
Мир ко вић, Дар ко Ко ва че вић,
Са во Ми ло ше вић, Ал берт Нађ
и дру ги ве ли ки фуд ба ле ри, би -
ла је ве ли ка част. Што се ри ва -
ла на те ре ну ти че, по себ но сам
це нио Ђан фран ка Зо лу, али од -
ме ра вао сам сна ге и с Ман чи -
ни јем, За не ти јем, Ди је гом
Симе о не ом и оста лим ве ли ка -
ни ма ове на ше ле пе игре –

присе ћа се наш са го вор ник зна -
чај них до га ђа ја са зе ле ног трав -
на тог пра во у га о ни ка.

Тре нер ску ка ри је ру је по чео
да гра ди 2010. го ди не, а био је
по моћ ник Зо ра ну Ми лин ко ви -
ћу у Вој во ди ни, су бо тич ком
Спар та ку, ОФК Бе о гра ду и ки -
пар ском Анор то зи су. Ра дио је
и са Сла во љу бом Му сли ном у
клу бу Ал-Фе и ха, пред во дио је

де ча ке Кре мо не зеа, а био је по -
моћ ник и у пр вом ти му код
тре не ра Ђан па о ла. По се ду је и
А и Б тре нер ску ли цен цу, као
и ма стер ли цен цу ко ју је „осво -
јио” у Ита ли ји.

– До пао ми се про грам Же -
ле зни ча ра. Ово је ја ко до бро
ор га ни зо ван клуб, ви део сам
ве ли ки ен ту зи ја зам код пред -
сед ни ка Зо ра на На ун ко ви ћа и
ње го вих са рад ни ка. Же ле зни -
чар је ин те ре сант на и здра ва
фуд бал ска при ча и за хва лан
сам што сам до био пра ву шан -
су. Исто вре ме но, би ће ово и
ве ли ко ис ку ше ње за ме не.
Очеку је нас ве ли ки по сао и те -
шка се зо на, јер ће ис па сти ве -
ли ки број клу бо ва. За сад сам
из у зет но за до во љан и са рад -
њом с мом ци ма, али и њи хо -
вим за ла га њем на тре нин зи -
ма. Пра ви су про фе си о нал ци.
Не ма мно го фи ло зо фи је, у фуд -
ба лу се зна – кад ти му иде до -
бро, 80 од сто за слу га иде игра -
чи ма, а ако кре не ло ше, 80 од -
сто кри ви це је на тре не ру. Ни -
сам тип ко ји ври шти на тре -
нин зи ма и утак ми ца ма. Ау то -
ри тет се сти че кроз рад, кроз
чи ње ни цу да мом ци увек мо -
ра ју да до би ју пра ву ин фор ма -
ци ју... До зво ља вам и сло бо ду
игра чи ма да у да том мо мен ту
не ку си ту а ци ју са ми ре ше на
те ре ну, па то је ле по та ове на -
ше игре. Људ ски је и по гре -

ши ти по не кад, ва жно је са мо
гре шке све сти на ми ни мум –
са си гур но шћу у гла су го во ри
овај фуд бал ски глоб тро тер.

По сле пр вих де се так да на ра -
да у по пу лар ној пан че вач кој
„ди зел ки” сти че се са мо је дан
ути сак – чел ни љу ди Же ле зни -
ча ра по ву кли су пра ви по тез
ка да су за ше фа струч ног штаба
ан га жо ва ли Мар ка Пе ро ви ћа.

СПОРТ
Петак, 17. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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НО ВИ ТРЕ НЕР ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА – МАР КО ПЕ РО ВИЋ

ЗА ЈЕД НИЧ КИМ СНА ГА МА ДО НО ВОГ УСПЕ ХА

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„ЖУ ТО-ЦР НИ” ЧЕ КА ЈУ СТАРТ
Љу би те љи игре с ле пљи вом
лоп том у на шем гра ду с не стр -
пље њем оче ку ју по че так при -
пре ма сво јих ми ље ни ка, али и
по че так но ве се зо не, за ко ју сви
има ју ве ли ка оче ки ва ња. Уо -
ста лом као и увек ка да је пан -
че вач ки ру ко мет у пи та њу.

На не дав но одр жа ној сед ни -
ци Управ ног од бо ра АР КУС ли -
ге до не та је од лу ка о на чи ну
игра ња шам пи о на та у елит ном
ран гу на ше зе мље у на ред не
три го ди не.

У се зо ни ко ја је пред на ма
уво ди се но ви мо дел игра ња,
јер ће клу бо ви би ти по де ље ни
у две гру пе по осам, ода кле ће
по че ти ри нај бо ље пла си ра не
еки пе ићи у плеј-оф, док ће
пре о ста лих осам ти мо ва во ди -
ти бор бу за оп ста нак, на кон че -
га ће се две нај сла би је еки пе
пре се ли ти у ни жи ранг. У се -
зо ни 2021/2022. пред ви ђе но је
да се игра по истом мо де лу, с
тим што ће че ти ри еки пе на
кра ју се зо не ис па сти из ли ге.
Се зо на 2022/2023. до не ла би
по нов но „ује ди ње ње” клу бо ва
у јед ну гру пу од че тр на ест еки -
па, а на кон игра ња пр вог де ла

са мо би се ор га ни зо вао плеј-
оф, за пр ве че ти ри еки пе, и то
по куп-си сте му.

Ру ко ме та ши пан че вач ког Ди -
на ма у но вој се зо ни би ће у групи
А, ко ју чи не и: Вој во ди на, Пар -
ти зан, Спар так из Су бо ти це, Ки -
кин да, зре ња нин ски Про ле тер,
Ду бо чи ца из Ле сков ца и по бед -
нич ки тим пр вог ба ра жа. У групи

Б над ме та ће се: Ме та ло пла стика,
Же ле зни чар, Но ви Па зар, Ша -
мот из Аран ђе лов ца, Цр ве на зве -
зда, Ру дар из Ко стол ца, Оби лић
и по бед ник дру гог ба ра жа.

По че так при пре ма ру ко ме -
та ша Ди на ма за ка зан је за 27.
јул, а до са да је по зна то да је
не ко ли ко мо ма ка на пу сти ло
клуб. Дар ко Ми лен ко вић се

пре се лио у Но ви Сад и по стао
члан Вој во ди не, Ни ко ла Је зди -
ми ро вић је пре шао у че шки
Бр но, док се Ми лош Са вић пре -
се лио у Изра ел. Што се по ја ча -
ња ти че, на пр вом оку пља њу
ће би ти и но вих име на, мо ма -
ка на про би, ко ји ће по ку ша ти
да се на мет ну ше фу струч ног
шта ба Аки му Ком не ни ћу.

ОД БОЈ КА 013 РА ДИ ПУ НОМ ПА РОМ

ТРЕ НИН ЗИ – УЗ ПО ШТО ВА ЊЕ
СВИХ МЕ РА

ОК Од бој ка 013 спа да у ред
нај по пу лар ни јих спорт ских
ко лек ти ва у на шем гра ду. Тим
ко ји пред во ди Иван Кр го вић,
за јед но са са рад ни ци ма, али
и сјај ним де вој ка ма ко је с по -
но сом но се дрес свог клу ба,
одав но је скре нуо па жњу на
се бе.

Пред во ђе не су пер ли га шким
игра чи ца ма Је ле ном Пе тров,

Дра га ном Мар ко вић и На та -
шом Бо жић, мла де де вој ке су
знат но на пре до ва ле, па су се
за слу же но пла си ра ле у ви ши
ранг.

Ка ко би спрем но до че ка ле
ис ку ше ња ко ја им пред сто је,
чла ни це ОК-а Од бој ка 013
вред но тре ни ра ју и у овим

топлим лет њим да ни ма. Тре -
нин зи се од ви ја ју го то во сва -
ко днев но на Спорт ском цен -
тру „Мла дост”, али се при -
том ве о ма во ди ра чу на и о
епи де ми о ло шкој си ту а ци ји.
По шту ју се све пре по ру ке над -
ле жних ор га на с ци љем пре -
вен ци је ши ре ња ко ро на ви ру -
са. Иа ко им тре нин зи на

дозво ље ној дис тан ци ма ло
оте жа ва ју рад, де вој ке су
одговор не и без по го во ра
спро во де у де ло за ми сли свог
тре не ра.

Тре нут но је на оку пу део
пр вог ти ма, ко ме су при кљу -
че не и де вој ке из мла ђих се -
лек ци ја Од бој ке 013. С њи ма
ра де тре не ри Вла ди мир Јо -
ван чић и Иван Кр го вић.

– За сад све иде по за цр та -
ном пла ну при пре ма. Из да -
на у дан пра ти мо си ту а ци ју у
ве зи с пан де ми јом ко ро на ви -
ру са, па та ко и ор га ни зу је мо
рад. По шту је мо пре по ру ке
над ле жних, а мо рам да по -
хва лим и де вој ке, ко је на тре -
нин зи ма за и ста да ју све од

се бе. За до во љан сам ка ко на -
пре ду ју, на ро чи то мла ђе игра -
чи це – ре као је тре нер Од бој -
ке 013 Вла ди мир Јо ван чић.

Да кле, ако се по при пре ма -
ма и се зо на пре по зна је, од
овог спорт ског ко лек ти ва тре -
ба оче ки ва ти до бре ре зул та те
и на је сен, ка да бу де стар то -
вао шам пи о нат у Дру гој лиги.

ВЕ ЗА С ПАН ЧЕ ВОМ

Мар ко Пе ро вић ви ше од две

де це ни је жи ви у Ита ли ји, у

Кре мо ни. Оже њен је Бар ба -

ром, Ита ли јан ком, с ко јом има

дво је де це: ћер ку од осам на -

ест и си на од ше сна ест го ди -

на. Син је већ кре нуо оче ви ма

сто па ма, па се та ко ђе ба ви

фуд ба лом. Кад год има вре ме -

на, оби ђе и мај ку, ко ја жи ви у

Ле сков цу, а ма ло ко зна да је

и пре до ла ска у Же ле зни чар

имао ве зе с Пан че вом.

– Ма ми на ро ђе на се стра,

мо ја тет ка Сло бо дан ка,

живи у Пан че ву. Она је сто -

ма то лог, па сам че сто код

ње сре ђи вао зу бе. У од лич -

ним сам од но си ма и с те чом

Јо вом Јо ви чи ћем, а са се -

стром Је ле ном се и са да по -

не кад ви дим у Бе о гра ду. С

об зи ром на то да је она глу -

ми ца, ишао сам и на ње не

пред ста ве. Де ве де се тих го -

ди на сам имао и ло кал на

Зе ле ној пи ја ци у Пан че ву,

та ко да се у овом гра ду осе -

ћам ве о ма ле по – по ен ти ра

Мар ко.



Због пандемије коронавиру-
са у нашој земљи одложено
је Првенство Србије у аква-
тлону које је било планирано
за прошли викенд.

Као и на сваком такмиче-
њу, чланови Триатлон клуба
Тамиш из нашег града имали
су највише амбиције, били су
спремни за освајање нових
медаља и потврду своје до-
минације.

Нова одличја која ће упот-
пунити ионако богату ризни-
цу трофеја овог спортског ко-
лектива сачекаће неко боље
време, а док оно не дође, три-
атлонци из нашег града ни-
шта не препуштају случају.

Вредно се тренира, одржа-
ва се форма и с нестрпљењем
се очекују лепе вести да ће
опет моћи да се надмећу са
својим ривалима на стази.

У ор га ни за ци ји Фуд бал ског
клу ба Про ле тер из Мра мор ка,
одр жан је „Ви дов дан ски тур -
нир” у ма лом фуд ба лу, ко ји је
тра јао две не де ље.

У бор би за тре ће ме сто, у
утак ми ци из ме ђу Про ле те ра
и еки пе „По лов ни ау то мо би -
ли Га ги и Бо ки”, по сле ре гу -
лар ног то ка игре ни је би ло
по бед ни ка (8:8), а по сле бо -
љег из во ђе ња пе на ла по бе ду
су сла ви ли фуд ба ле ри Про ле -
те ра из Мра мор ка ка да је гол -
ман Кр го вић од бра нио два
удар ца с пе на ла игра чи ма из
Гло го ња. По бе ду вред ну брон -
за ног од лич ја и на гра де од
30.000 ди на ра до не ли су
сигур ни из во ђа чи Илић и
Думић.

Фи на ле је би ло при ча за се -
бе. Ви ђе на је ква ли тет на и отво -
ре на игра обе ју еки па, а крај -
њи ре зул тат био је 4:4. Пет ми -
ну та пре кра ја Адви гов је до -
нео пред ност свом ти му, али
три се кун де пре кра ја утак ми -
це Ја ћи мо вић је по сти гао из -
јед на чу ју ћи по го дак за еки пу
„Код Дро ки ја”. На пе нал-ру ле -
ту по бед ник тур ни ра би ла је
еки па „Ка фе са лон”, чи ји су
игра чи би ли вр ло пре ци зни, па
су осво ји ли вред ну на гра ду од
120.000 ди на ра и по бед нич ки
пе хар тур ни ра.

За нај бо љег игра ча на тур -
ни ру про гла шен је Де јан Сав -
ко („Ка фе са лон”), нај е фи ка -
сни ји стре лац био је Фи лип Пе -
ште рац („Код Дро ки ја”), а нај -
си гур ни ји гол ман Да ли бор Бре -
ти („Ка фе са лон”). И ове го ди -
не на тур ни ру је ор га ни зо ва но
так ми че ње у шу ти ра њу на ма -
ли гол за нај мла ђе, а по бед ник

је био Ог њен Но ви чић, ко ји је
на по клон до био би цикл.

– За хва лио бих сви ма ко ји
су уче ство ва ли на ово го ди шњем
тур ни ру, као и они ма ко ји су
по мо гли да се тра ди ци ја на -
ста ви. Оче ку јем да до го ди не
наш тур нир бу де још успе шни -
ји – ре као је пр ви чо век ФК-а
Про ле тер Ва са Је кић.

Еки па „Код Дро ки ја” игра -
ла је у са ста ву: Ја ћи мо вић,
Ми ле кић, С. Ми ло вац, Пе ште -
рац, Ка ран фи лов ски, Ше во,
Цр но мар ко вић, Б. Ми ло вац 
и Ђу ка но вић, док је „Ка фе
салон” на сту пио у са ста ву:
Брети, Ан тић, Илић, Адви гов,
Јан ко вић, Па рој чић, Ћи рић и
Сав ков.

СПОРТ
Петак, 17. јул 2020.
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Пан чев ци још јед ном
по ка за ли со ли дарност

Ак ци је се на ста вља ју

Наш ма ли су гра ђа нин, че тво -
ро го ди шњи де чак Урош Си -
мин, бо лу је од це ре брал не па -
ра ли зе. Уро ше во де тињ ство пре -
ки ну ла је бо лест, па он са да не
при ча, не хо да...

Ка ко би ње го во ста ње на пре -
до ва ло, по треб не су му кон -
стант не ве жбе у ре ха би ли та ци -
о ном цен тру, као и рад с ло го -
пе дом. Због фи нан сиј ске си ту -
а ци је у ко јој се ње го ви ро ди те -
љи на ла зе, по треб на им је по -
моћ до брих љу ди, ка ко би му
то омо гу ћи ли. Пан че вач ко ху -
ма ни тар но удру же ње „Ог њи -
ште”, ко је с мно го успе ха пред -
во ди Слав ко Ра дој чић, пр во је
при ско чи ло у по моћ. Као и мно -
го пу та до са да. Пу тем дру штве -
них мре жа и у ра зним ак ци ја -
ма ода звао се ве ли ки број Пан -
чев ки и Пан че ва ца ко ји су же -
ле ли да по мог ну Уро шу, а по -
след ња у ни зу ак ци ја би ла је
ху ма ни тар на фуд бал ска утак -
ми ца из ме ђу ФК-а „Во ја Га чић”
и еки пе „Ог њи ште”, ко ја је од -
и гра на у по не де љак, 13. ју ла,
на те ре ну по ред Ха ле спор това.

– Уки је ве о ма хра бар де чак
ко ји сва ко днев но во ди сво ју
бит ку, за то је на ша же ља да му
по мог не мо да што пре успе у
то ме. Хва ла свим су гра ђа ни ма
ко ји су се ода зва ли овој ак ци ји
и ко ји су до ни ра ли но вац. За

два де се так да на „Ог њи ште” је
ус пе ло да при ку пи 545.660 ди -
на ра и 280 евра, а на са мој
утак ми ци са ку пи ли смо још
35.570 ди на ра. Ве ру је мо да ће
овај но вац бар ма ло олак ша ти
Уро ше вим ро ди те љи ма у њи -
хо вој бор би, а на ше удру же ње
ће на ста ви ти да по ма же, ко ли -
ко бу де би ло у мо гућ но сти –

ре као је пред сед ник Удру же ња
до брих љу ди „Ог њи ште” Слав -
ко Ра дој чић.

Са ма утак ми ца оку пи ла је
ве ли ки број зна ти жељ ни ка и
ху ма них љу ди, а играо се и до -
бар фуд бал. Еки пу ФК-а „Во ја
Га чић”, ко ја је би ла са чи ње на
од ро ди те ља де це ко ја тре ни -
ра ју у овом клу бу и при ја те ља,
чи ни ли су: Бу ја ко вић, Пре до -
је вић, Ми ло ва нов, Ра дој чић,
Љу би чић, Сто шев ски, Л. Мла -
де но вић, М. Мла де но вић, М.

Јо ва нов, Гру бје шић, Но ва ко вић,
Ала ва ња, Га чић и П. Јо ва нов.

– Оства ри ли смо ле пу са рад -
њу са удру же њем „Ог њи ште”,
па смо се ак тив но укљу чи ли у
ак ци ју при ку пља ња при ло га за
ма лог Уро ша. Ор га ни зо ва ли
смо и ову утак ми цу, па ве ру -
јем да смо бар ма ло олак ша ли
Уро ше ву бит ку за оздра вље ње

– до дао је пр ви чо век ФК-а
„Во ја Га чић” Ми о драг Га чић.

Тим „Ог њи шта” чи ни ли су:
Ми лан Ко зло вач ки, Фи лип Си -
мин, Слав ко Ра дој чић, Ми лош
Вла јин, Вла ди мир Ни ко лић Пи -
кац, Ни ко ла По ло, Стан ко Ба -
ла бан, Јо ви ца Ште кер, Алек са
Јок си мо вић, Не бој ша Влат ко -
вић и Мар ко Ма хов ски.

– Хва ла љу ди ма ко ји су ор -
га ни зо ва ли овај до га ђај. Не из -
мер но хва ла свим на шим су -
гра ђа ни ма. По но сан сам што

сам Пан че вац. Сва ка по моћ
нам је до бро до шла, јер Уро ше -
ве те ра пи је мо ра ју да бу ду кон -
стант не. Оно што је нај ва жни -
је, све иде на бо ље – ис та као је
Уро шев отац Фи лип Си мин.

Иа ко је ре зул тат ове ху ма -
ни тар не утак ми це био у пот -
пу но дру гом пла ну, не ка оста -
не за бе ле же но да је „Ог њи ште”
по бе ди ло са 4:2.

– По себ но хва ла Слав ку Ра -
дој чи ћу, чо ве ку ко ји је био ини -
ци ја тор све га, без ње га све ово
не би би ло ова ко. Бес крај но
хва ла свим љу ди ма ко ји су уче -
ство ва ли у овој ак ци ји за Уро -
ша. Хва ла су гра ђа ни ма на сва -
кој по де ље ној об ја ви, сва кој до -
на ци ји, сва ком див ном ко мен -
та ру и ве тру у ле ђа ко ји нам
да ју. Див но је по зна ва ти та кве
љу де. ФК „Во ја Га чић” је по -
стао бо га ти ји за још јед ног ма -
ли ша на. Урош је по стао члан
фуд бал ског клу ба, за ми сли те!
За хва љу ју ћи Ми о дра гу Га чи ћу
до би ће и свој дрес. Не мо гу
сви ма до вољ но да за хва лим,
али ја ко сам срећ на што нас
то ли ко љу ди по др жа ва и оче -
ку је Уро ше ве пр ве ко ра ке и ре -
чи – емо тив на је би ла и Уро -
ше ва ма ма Је ле на Си мин.

Сви они ко ји же ле да по мог -
ну Уро ше во ле че ње мо гу то да
учи не и упла том на ди нар ски
ра чун 200-119530547-18, или
де ви зни ра чун 200-119523699-
95, а све ин фор ма ци је мо гу
про на ћи и на „Феј сбук” стра -
ни ци Удру же ња до брих љу ди
„Ог њи ште”.

КОРОНАВИРУС ЗАУСТАВИО ТАКМИЧЕЊА

ТРИАТЛОНЦИ СЕ НЕ ПРЕДАЈУ

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ФК-а ДИ НА МО 1945

МИ ЛОШ ЂУ КА НО ВИЋ 
НО ВИ ПРЕД СЕД НИК

У са ли Спорт ског са ве за Пан -
че ва не дав но је одр жа на из -
бор на скуп шти на Фуд бал ског
клу ба Ди на мо 1945.

По сле остав ке ком плет ног
ру ко вод ства пан че вач ког „бр -
зог во за”, ко ја је при хва ће на
1. ју на, рад но те ло овог спорт -
ског ко лек ти ва има ло је рок
и за ду же ње да при пре ми но -
ви са зив нај ви шег ор га на клу -
ба, ка ко би Ди на мо 1945 на -
ста вио да функ ци о ни ше.

На скуп шти ни је би ло при -
сут но 27 де ле га та, па је по -
сто јао кво рум да се до не су
нај ва жни је од лу ке. Глав на и
нај ин те ре сант ни ја тач ка днев -
ног ре да би ла је она у ко јој су
би ра ни но ви чел ни ци.

Јед но гла сном од лу ком за
пред сед ни ка ФК-а Ди на мо
1945 иза бран је Ми лош Ђу -
ка но вић, док ће ме сто пот -
пред сед ни ка за у зе ти Вла ди -
мир Ву чи ће вић, па је то дво -
јац ко ји ће пред во ди ти клуб
у на ред ном пе ри о ду. Чла но -
ви Из вр шног од бо ра срп ско -
ли га ша с Та ми ша по ста ли су:
Ду шан Сто јић, Ми лен ко Ше -
во, Ми лан Ра кић, Угље ша Ра -

деч, Кон стан тин Ми хај ло вић,
Не ма ња Јо цић, Урош Га ври -
ло вић, Мар ко Ђу ка но вић и
Фи лип Ву чи ће вић.

– За хва лио бих сви ма на
ука за ном по ве ре њу и оче ку -
јем да сви за јед но, сво јим ра -
дом и за ла га њем, по мог не мо
да наш „бр зи воз” бу де још
успе шни ји и да оства ру је до -
бре ре зул та те. Ми слим да мо -
же мо бо ље, а да не ве ру јем у
то, не бих се ни при хва тио
ове од го вор не функ ци је. Зна -
мо да не ће би ти ла ко, али ве -
ру јем да ће мо вра ти ти клу бу
не ка да шњи сјај – ре као је но -
ви пред сед ник ФК-а Ди на мо
1945 Ми лош Ђу ка но вић.

Пр во тим ци овог спорт ског
ко лек ти ва за по че ли су при -
пре ме за пред сто је ћу тр ку за
бо до ве у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на”, и то под ко ман -
дом ше фа струч ног шта ба
Жар ка То до ро ви ћа. У сре ду,
15. ју ла, ка да је овај број „Пан -
чев ца” већ био за кљу чен, „бр -
зи воз” је од и грао и пр ву кон -
трол ну утак ми цу у при прем -
ном пе ри о ду, а про тив ник му
је био Рад нич ки из Ко ви на.

ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ

НА СТА ВЉЕ НА ЛЕ ПА ТРА ДИ ЦИ ЈА

Стране припремио

Александар
Живковић

ХУ МА НИ ТАР НА УТАК МИ ЦА ФК-а „ВО ЈА ГА ЧИЋ” И УДРУ ЖЕ ЊА „ОГ ЊИ ШТЕ”

ЗА УРО ШЕ ВЕ ПР ВЕ КО РА КЕ И РЕ ЧИ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Лора Абци,
студенткиња:

     – Због врућине нећу
излазити много ван
куће. На базен не бих
ишла с обзиром на
ситуацију. Одмараћу 
се у кућној варијанти
од факултета и
свакодневице која 
нас окружује.

Аљоша
Ердељанин,
ученик:

    – Идем на једну
журку. Спорту ћу се
посветити преко 
дана. За купање 
тешко да ће бити
прилике 
овог лета.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Кроз хаустор
Узак је поглед на свет.

    Под условом да желиш себе да вређаш.

    Ако си особа спремна да гази сама по себи.

    Што уопште није лоше, напротив.

    Јер ако се човек не препуцава сам са собом, нема теорије 

    да је квалификован да чапри било шта некоме другом.

    Једнако – ако не препознаје знак „стоп”, џаба му хаустор.

    Пролаз. Судариће се. Ма, судариће се!

Стара школа
Краси ме патина.

    Да би неко о себи то могао да каже, мора да...

    Има искуство, дебело, чак и о споредним стварима.

    Бар мекано, а боље је чврсто, да дозна о свему што му 

    се дешава. Тренутно. Одмах.

    Мора да зна од чега је састављен.

    И ако није од чврстог материјала, зашто није.

    То сазнање не мора да исправи, важно је да зна како јесте.

До слободних бацања
Спремаш се. Имаш тактику. Како ћеш.

    Да поентираш.

    Знаш да можеш да се бацаш тамо-амо.

    И да то не вреди.

    Слободне поготке добијаш ако ти је рука смирена.

    Кад се потпуно смириш.

    Слобода има смисла када имаш циљ.

    Нека то буде шта хоћеш.

Ана Трајковски,
студенткиња:

     – Наставићу да
читам „Беснило” и
тренираћу код куће.
Тему књиге сам 
случајно уклопила са
околностима у којима
смо се нашли. Можда 
ћу и непланирано да
изађем.

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

Сенка, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу.

                                                            Редакција

Овог лета корона нам је свима помрсила
планове за одлазак на годишњи одмор. Пошто
здравље нема цену, а ваља се прилагодити и
заштитити, тако да сачувамо и здравље и
позитиван дух, шаљем вам шаљиву причу у
сликама како сам прилагодила своје лето
новонасталим околностима.

Сенкино Л2ЕОТ2О

Дакле, кренимо од промене планова за ово
лето. Захваљујући пандемији овог лета
проводим више времена код куће, али то ме
није спречило да призовем дух Грчке у нашу
дневну собу, окречим балкон у плаво и
претворим га у кафић.
     Кад већ не могу у Еладу, окружила сам се
у потпуности морским елементима. Исто вам
је то, само морате да замислите да је Тамиш
скоро као море и да брчкање у сланој води
овог лета замените брчкањем у језеру у
Качареву, које сам због некадашњих
становника овог места, одличног квалитета
воде и уређености околине прозвала Franzfeld
See.
     И, за крај ове шаљиве приче, корона ми
ипак није покварила тајни план – стигла сам
и до Балија! Док се намештам за фоткање,
желим да поздравим све читаоце „Панчевца”
и да им поручим: код куће је ипак најлепше.

Сенка Павловић


