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ГРАЂАНИ СУ ОБМАНУТИ, МИ НЕ РУШИМО ПАРК,
ВЕЋ ГА ОБНАВЉАМО, БИЋЕ ВЕЋИ И ЛЕПШИ!
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ДРУГА СТРАНА2
Четвртак, 18. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Ове или оне
два де се те?

Ни је ла ко про на ћи се бе у про -
сто ру (или про стран ству) ко ји
је деј ство ва њем не ке ви ше си ле
го то во у тре ну пре стао да ми ри -
ше на цве ће из дав но пре о ра не
пи то реск не ба ште. Те ско ба је
ве ћа ако си уз те, та ко ра зно ли -
ке, а та ко слич не цвет не ми о -
ми ри се, без бри жно од ра стао. И
све је не ста ло за то што су „не ко
и не што” од лу чи ли да на том
ме сту (бо ље ре ћи, ме сти ма) по -
са де не ке но ве и не баш та ко
чед но ми ри шља ве, али сва ка ко
опој не сор те, или да га јед но -
став но пре пу сте на (не)ми лост
љу том тр њу и ко ро ву.

Оста ви мо се на тре ну так про -
за ич не ме та фо ри ке, али кроз
тај емо ци о нал ни део би ћа за и -
ста као да ми про ве ја ва осе ћај
да све ви ше ова зе мља (мо жда и
вас це ла пла не та) ни је ви ше по
ЈУС-у (што ве ро ват но тра је од
бол ног вре ме на уки да ња по ме -
ну тог стан дар да). Па, ај што се
рас па ла си стем ски ка ко-та ко
уре ђе на тво ре ви на, ко ја је пре -
ма не ким сту ди ја ма и би ла оро -
че на, али мно го те же па да ми
то што је цео свет не ка ко по чео
да скре ће... Да се кре ће уде -
сно... Нај пре бла го, па све бр же
и са да већ то ли ко да ми се онај
ми ран врт при јат ног ко ло ри та
пред очи ма вр то гла во пре тва ра
у џун глу мрач них тр но ру жи ца
опа са ну бо дљи ка вим жи ца ма.

Оно што нај ви ше за бри ња ва
је сте ат мос фе ра у дру штву. Ми -
слим и на оно нај бли же ко је чи -
не дра ги при ја те љи и де фак то
до бри љу ди. Као да је мно ге од
њих за хва ти ла та тр но ру жич на
ома ма за сно ва на на иде ја ма о
опа са ва њу сва ко ја ким жи ца ма...

Слу шам их и уши ма не ве ру -
јем... Без об зи ра на ар гу мен та -
ци је да су нас уз ја ха ли не ка кви
стра шни гло ба ли сти, па ци фи сти
и ан ти фа ши сти?! А тек ми гран -
ти?! И то да нам је је ди ни спас у
изо ла ци ји у свом дво ри шту?!

Ни је то „чу дом чу ђе ње” про -
ис те кло са мо из ове гла ве. У
при чи са све ма ло број ни јим
исто ми шље ни ци ма слич не су
не ве ри це и сво де се на то да не -
ко као да је пу стио отров ни ре -
а генс ко ји га ђа и ра за ра мо зго -
ве до ју че ра ци о нал них и ши ро -
ко гру дих љу ди.

Та ко ми је је дан ста ри „га -
ри” из Но вог Са да по твр дио да
је мно го ње го вих ка ма ра да не -
из ле чи во „обо ле ло” од исте ви -
ро зе, а ис ку као ми се и „то ва -
риш из Сло ве ни јо”, пред чи јим
очи ма бу ја број фа но ва на ци
бе ло гар де ја ца.

Не што ми го во ри да пре о ста -
је са мо да се мо ли мо ство ри те -
љу да нам „ове” два де се те не бу -
ду увод у „оне” три де се те...

Ко ро на ви рус је још увек ме ђу на ма,
иа ко струч ња ци ка жу да је ја сно да је
знат но осла био, а уз то ви ше ни смо у
ван ред ном ста њу. То ком вр хун ца
пан де ми је Оп шта бол ни ца у Пан че ву
би ла је и ко вид бол ни ца, па смо о ис -
ку стви ма пан че вач ких здрав стве них
рад ни ка по раз го ва ра ли са др Сло бо -
да ном Ову ком, ди рек то ром ове ме -
ди цин ске уста но ве. Те ма су би ли и
усло ви ра да за по сле них и бо рав ка
па ци је на та у бол ни ци.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко сте се ви као ди -
рек тор, али и оста ли за по сле ни сна -
шли у си ту а ци ји да је део уста но ве
пре тво рен у ко вид бол ни цу за па ци -
јен те из це ле Ср би је?

СЛО БО ДАН ОВУ КА: Бит ка про тив
ко ро не до би је на је за хва љу ју ћи за ла -
га њу и ди сци пли ни свих за по сле них у
бол ни ци. По ка за ли смо да мо же мо
бр зо и ефи ка сно да ре а гу је мо у кри -
зним си ту а ци ја ма. О то ме го во ре ја -
сни по да ци, ни смо има ли ин фи ци ра -
них за по сле них, а све пра те ће слу жбе,
уз ин фек тив но оде ље ње, ра ди ле су
свој по сао на ви со ком ни воу. То нас је
сва ка ко пре по ру чи ло и ста ви ло на
кар ту нај бо љих уста но ва у Ср би ји.
Бор ба про тив ко ро не би ла је те шка
бит ка. Бо ри ли смо се на два фрон та
исто вре ме но – про тив ви ру са, не ви -
дљи вог не при ја те ља о ко ме ни смо
зна ли мно го, али и да за шти ти мо па -
ци јен те и за по сле не од за ра зе. За раз -
ли ку од тер ци јар них уста но ва у Бе о -
гра ду ко је су ра ди ле са мо ко вид, због
ре ги о нал ног рас по ре да ра да и због
при хва та ња до ста па ци је на та из ју -
жног Ба на та, ми смо мо ра ли све вре -
ме да ра ди мо и та ко зва ну зе ле ну зо ну
и цр ве ну зо ну. У зе ле ној су би ли па ци -
јен ти ко ји ма је нео п ход на по моћ, по -
пут ср ча них и хро нич них бо ле сни ка,
док је цр ве на зо на би ла ко вид бол ни -
ца. То је све ре зул ти ра ло јед ним ве ли -
ким и озбиљ ним ра дом. На рав но да је
на ше за до вољ ство нај ве ће ка да смо
400 љу ди от пу сти ли из ле че не, а из ле -
чи ли смо и не ке од 95 го ди на.

l То ком пан де ми је сти гла је и
нова до дат на опре ма, пре све га
респи ра то ри.

– То ком епи де ми је смо има ли и је -
дан број те жих па ци је на та ко ји су би -
ли на ре спи ра то ри ма на ин тен зив ној
не зи. У по је ди ним тре ну ци ма смо
има ли ви ше обо ле лих од овог ви ру са
од КЦ Вој во ди не и КЦ Кра гу јев ца.
Збри ња ва ли смо па ци јен те из це ле
Ср би је, од При је по ља до Ло зни це.
Успе шно смо се из бо ри ли с по ста вље -
ним за да ци ма и тај до бар рад Оп ште
бол ни це Пан че во је пре по знат и од
над ле жног ми ни стар ства и од др жав -
ног вр ха. Као знак при зна ња усле дио
је и по зив пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср -
би је Алек сан дра Ву чи ћа, ко ји је по -
хва лио наш рад и пру жио нам по др -
шку. Ре зул тат те по др шке је то да је
пан че вач ка бол ни ца до би ла се дам ре -
спи ра то ра и је дан по крет ни ди ги тал -
ни ренд ген из ван ред них пер фор ман -
си, ко ји нам омо гу ћа ва да нај те же
паци јен те сни ма мо у кре ве ту, да не
мо ра мо да их во зи мо, пре ба цу је мо, до -

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

во зи мо на ста тич ни ренд ген. Та опре -
ма ће нам и убу ду ће олак ша ти рад.

l Оп шта бол ни ца Пан че во је јед на
од рет ких у Ср би ји ко је су до би ле
акре ди та ци ју на се дам го ди на. Шта
то зна чи за па ци јен те, а шта за
болни цу?

– Та акре ди та ци ја ука зу је на по -
бољ ша ње ра да на ше уста но ве на кон
ре кон струк ци је Ин тер ног оде ље ња.
Акре ди та ци ја зна чи по ве ре ње и да
сва ко днев ни рад с па ци јен ти ма са да
до би ја мно го ви ше на зна ча ју. Ва жи
од фе бру а ра ове до 2027. го ди не, што
је нај ду жи мо гу ћи рок у Ср би ји. Цер -
ти фи кат о акре ди та ци ји из да је Аген -
ци ја за акре ди та ци ју здрав стве них
уста но ва Ср би је, што зна чи да има мо
ви ше од 90 од сто че твор ки и пе ти ца,
а то у сва кој шко ли зна чи би ти од ли -
каш, та ко да смо и ми од ли ка ши, јер
смо ис пу ни ли нај ви ше стан дар де по
пи та њу ле че ња па ци је на та, те без бед -
но сти па ци је на та и осо бља. Пред сто -
ји нам убу ду ће рад да се одр жи мо на

пр вом ме сту, јер је, као и у спор ту, не -
кад те же оста ти на вр ху не го га осво -
ји ти. Али ми ће мо да ра ди мо да и
убу ду ће оста не мо ви со ко по зи ци о ни -
ра на здрав стве на уста но ва, јед на од
рет ких у Ср би ји ко ја има цер ти фи кат
на се дам го ди на. За па ци јен те акре -
ди та ци ја зна чи си гур но ве ћу и бо љу
без бед ност у ле че њу, по што ва ње про -
то ко ла, ле че ња ко ја су уса гла ше на с
во де ћим европ ским стан дар ди ма.

Мно го је ма ња мо гућ ност би ло ко је
вр сте ком пли ка ци ја ле че ња за сва ког
па ци јен та ко ји уђе у на шу уста но ву.

l Ка да сте пре у зе ли ме сто ди рек -
то ра, из ја ви ли сте да ће те пре да но
ра ди ти на то ме да па ци јен ти и за по -
сле ни има ју до бре усло ве за ле че ње и
рад. Шта сте пред у зе ли да обе ћа ње
ис пу ни те?

– Про шле го ди не у це ло сти је ре -
кон стру и сан и опре мљен ин тер ни -
стич ки блок бол ни це, ко ји је био не -
у сло ван и де це ни ја ма у ње га ни је
ула га но. Прет ход ну власт бол ни ца и
ула га ње у здрав ство ни су за ни ма ли,
на ја вљи ва ли су ре но ви ра ње ви ше пу -
та, ме ђу тим очи глед но је то би ло по -
след ње о че му су раз ми шља ли. А у
ка квом ста њу се на ла зи ла бол ни ца,
мо жда нај бо ље го во ри да је ин тер ни -
стич ки блок на ше бол ни це пре по знат
као нај у гро же ни ја здрав стве на уста -
но ва у Вој во ди ни. То ком го ди не у
бол ни ци се хо спи та ли зу је ви ше од
20.000 па ци је на та из ју жног Ба на та,

и са да има ју мо гућ ност ле че ња по
нај са вре ме ни јим усло ви ма. Ком -
плет но је ре но ви ра но го то во 8.000
ква драт них ме та ра, вред ност ин ве -
сти ци је из но си ла је 700 ми ли о на ди -
на ра, на ба вље на је и са вре ме на ме -
ди цин ска и не ме ди цин ска опре ма у
из но су од око 160 ми ли о на ди на ра.

l Шта се још пла ни ра?
– У на ред ним го ди на ма би ће за вр -

ше на ком плет на ре кон струк ци ја бол -

ни це. Ре кон стру и са ће мо, до гра ди ће -
мо и опре ми ће мо сва оста ла оде ље ња
Оп ште бол ни це, цео ком плекс, с
парт нер ним уре ђе њем, зе ле ним по -
вр ши на ма, пар кинг-ме сти ма, ра све -
том, ста за ма и игра ли шти ма за де цу
– сма тра мо да је то из у зет но ва жно за
на ше ма ле па ци јен те. Ми сли ли смо
на све. Вред ност ин ве сти ци је из но си -
ће пре ко три ми ли јар де ди на ра. Град

Пан че во је из бу џе та из дво јио 22 ми -
ли о на ди на ра за из ра ду идеј ног ре -
ше ња и то је већ у ре а ли за ци ји. То би
об у хва та ло ре кон струк ци ју хи рур -
шке вер ти ка ле, где је не ко ли ко хи -
рур шких оде ље ња, од ин тен зив не не -
ге с опе ра ци о ним са ла ма пре ко слу -
жбе хи рур ги је, ги не ко ло ги је, ор то пе -
ди је и уро ло ги је, што ни је би ло мо гу -
ће об у хва ти ти ре кон струк ци јом ко ју
смо за вр ши ли про шле го ди не. Ту су и
згра да деч јег, ин фек тив ног и ОРЛ
оде ље ња, као и згра да ста рог груд ног
оде ље ња, ко ју пла ни ра мо да пре тво -
ри мо у оде ље ње па ли ја тив не не ге,
што зна чи за при јем оних нај те жих
бо ле сни ка. Да ће све би ти сре ђе но на
вр хун ском ни воу, у ви ше на вра та по -
твр дио је и пред сед ник Ву чић. Не ма -
мо ни ка кве сум ње да ће би ти ка ко он
ка же, јер је та ко би ло и до са да: све
што нам је и обе ћао, то смо и до би ли.
Ми смо с дру ге стра не би ли, а и да ље
смо, до бри до ма ћи ни, по на ша мо се у
скла ду са свим за кон ским нор ма ма,
чу ва ју ћи сва ки др жав ни ди нар.

ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ У ЗДРАВ СТВУ

За ка ри је ру 
у Ср би ји

Пре не ко ли ко да на Вла да
Ср би је да ла је са гла сност
Ми ни стар ству здра вља да у
здрав стве ним уста но ва ма
за по сли 200 нај у спе шни -
јих ди пло ма ца сред њих
ме ди цин ских шко ла и 105
нај бо љих ди пло ма ца ме ди -
цин ских фа кул те та.

Ка ко сто ји у са оп ште њу
ко је је тим по во дом про -
сле ђе но ме ди ји ма, Вла да
овом ме ром по др жа ва нај -
у спе шни је сту ден те ко ји
су сво јим ра дом, зна њем и
за ла га њем по сти гли из у -
зет не на уч не и ака дем ске
ре зул та те и омо гу ћа ва им
да на ста ве уса вр ша ва ње у
обла сти ма ме ди ци не у

окви ру др жав ног си сте ма
здрав стве не за шти те. Ан -
га жо ва њем нај бо љих
здрав стве них рад ни ка са
сред њом струч ном спре -
мом, од но сно нај у спе -
шни јих уче ни ка сред њих
ме ди цин ских шко ла свих
про фи ла, би ће по бољ шан
ни во здрав стве не за шти те,
као и ста ро сне струк ту ре
за по сле них.

Др жа ва сма тра да се та -
ко под сти че по зи тив на се -
лек ци ја ка дра у здрав стве -
ном си сте му и пру жа мо -
гућ ност мла ди ма да сво ју
про фе си о нал ну ка ри је ру
за сни ва ју и гра де у Ср би ји.

С. Т.

ГРАД РАС ПИ САО ЈАВ НИ ПО ЗИВ

Сту дент ска лет ња
прак са

Се кре та ри јат за при вре ду
и еко ном ски раз вој Град -
ске упра ве рас пи сао је јав -
ни по зив сту ден ти ма за
уче шће у ме ри „Сту дент ска
лет ња прак са” у 2020, ко ја
је на ме ње на сту ден ти ма
основ них, ма стер, спе ци ја -
ли стич ких и док тор ских
сту ди ја на др жав ним и
при ват ним фа кул те ти ма и
ви со ким стру ков ним шко -
ла ма.

Ова ме ра омо гу ћа ва сту -
ден ти ма јед но ме сеч ну
прак тич ну обу ку код по -
сло да ва ца то ком ју ла и ме -
сеч ну нов ча ну по моћ од
15.000 ди на ра то ком тра ја -
ња прак се.

Ме ђу по сло дав ци ма ко -
ји су на рас по ла га њу за
оба вља ње „Сту дент ске
лет ње прак се” је су Оп шта
бол ни ца Пан че во, На род -
ни му зеј, Град ска упра ва,
Ге рон то ло шки цен тар,
ТОП, удру же ње „На по ла
пу та”, Дом омла ди не,
Основ ни суд... Сту ден ти
мо гу и са ми да пред ло же
не ког по сло дав ца чи је је
се ди ште на те ри то ри ји
Пан че ва.

По след њи дан за при јем
при ја ва за уче шће на јав -
ном по зи ву је 25. јун. Оп -
шир ни је ин фор ма ци је се
мо гу на ћи на сај ту Гра да.

С. Т.

Слободан Овука

СЛО БО ДАН ОВУ КА, ДИ РЕК ТОР ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ПАН ЧЕ ВО

Равнотежа.

На кеју, ових дана

Снимио: Милан Шупица

СПРЕМ НИ ЗА СВЕ ИЗА ЗО ВЕ

На шта је ди рек тор, ка ко су мно ги

по тен ци ра ли то ком пан де ми је –

јед не од нај бо љих уста но ва на ме -

ди цин ској кар ти Ср би је – по себ но

по но сан?

– До би ли смо ре чи по хва ле и за -

хвал но сти од па ци је на та ши ром

Ср би је и ја сам за и ста по но сан што

сам на че лу овог ти ма у ко ме је

сва ки члан, од чи ста чи це и ме ди -

цин ског тех ни ча ра до ле ка ра и

спе ци ја ли ста, дао свој до при нос и

сво јим ра дом у не сва ки да шњим

усло ви ма по ка зао да је пан че вач -

ка бол ни ца спрем на за све иза зо -

ве – ис ти че Ову ка.

ЗА ХВАЛ НЕ СТО ТИ НЕ ИЗ ЛЕ ЧЕ НИХ И АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈА

Про шле го ди не у це ло сти
је ре кон стру и сан и
опремљен ин тер ни стич ки
блок бол ни це, ко ји је био
не у сло ван.
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Ста бла и жбу но ви ко је су на
зе ле ном де лу пла тоа крај згра -
де Град ске упра ве Пан че ва по -
се кли рад ни ци ЈКП-а „Зе ле ни -
ло”, и укло ње не жар ди ње ре и
цве ће, те мон та жна огра да по -
диг ну та око тог ме ста, би ли су
раз лог да око хи ља ду гра ђа на
про тест ним ску пом из ра зи не -
за до вољ ство и да не ки од њих
огра ду по ру ше и ње ним де ло -
ви ма за тр па ју улаз у Град ску
упра ву.

– Хо ће да про ду же пар кинг,
а пе шач ка зо на и парк су цен -
тар Пан че ва. Ма те ри ја ле ко је
су до не ли да ас фал ти ра ју зе -
ле ни ло мо гу упо тре би ти за сре -
ђи ва ње ру па у Град ском пар ку
и на пу те ви ма – ка зао је на
ску пу Ми ша Се ку лић из удру -
же ња „Пан че во ни је ру па”, по -
зи ва ју ћи Пан чев це да пот пи -
шу пе ти ци ју ко јом се зах те ва
об у ста ва ра до ва и вра ћа ње де -
ла пар ка у пре ђа шње ста ње.

– Ку ца ју на отво ре на вра та!
– ка же на ово гра до на чел ник
Са ша Па влов у из ја ви за „Пан -
че вац” и на ста вља:

– Град Пан че во је озби љан
град. Стра те шки се ра ди на уна -
пре ђе њу свих сег ме на та ва жних
за жи вот и рад гра ђа на. Ре кон -
струк ци јом град ског тр га не ће
и не сме би ти сма ње на зе ле на
по вр ши на ни ти ума њен број ста -
ба ла. Чак на про тив. Мо ра их
би ти и би ће их ви ше. То је у на -

шим про грам ским ци ље ви ма.
У прет ход ном пе ри о ду пред у -
зе ли смо ве ли ки број ак ци ја на
озе ле ња ва њу гра да са де ћи ви -
ше хи ља да сад ни ца уз по др шку
ве ли ког бро ја гра ђа на на за то
пред ви ђе ним ме сти ма, а та ко -
ђе про јек том ре кон струк ци је
цен трал ног град ског тр га не да
се не сма њу је по вр ши на по кри -
ве на зе ле ни лом од но сно сад ни -
ца ма, већ се, на про тив, уве ћава.

Де ва сти ра но град ско је згро
зах те ва уре ђе ње. Де ца у овом
гра ду за слу жу ју да има ју но ва
игра ли шта, а ста ри ји леп
простор за оку пља ње и шет њу.
Же ли мо да вра ти мо жи вот у
цен тар гра да. Дез ин фор ма ци -
ју о про ла ску не ка кве са о бра -
ћај ни це кроз град ски трг не

же лим ни да ко мен та ри шем.
То је нај о бич ни ја лаж и ми -
слим да је то сви ма ја сно.

Раз у мем за бри ну тост по је ди -
них гра ђа на ко ја се код њих по -
ја ви ла на кон ра зних план ски
ци ља них дез ин фор ма ци ја. Њи -
ма по ру чу јем: не мо ра те да бри -
не те и по но во по на вљам реч је
о из ми шљо ти на ма. Увек смо
ста ја ли иза свих обе ћа ња, и ка -
да смо го во ри ли до ве шће мо фа -
бри ке, отво ри ће мо рад на ме ста
за на ше Пан чев це, та ко је и овог
пу та. Пан чев ци ће би ти за до -
вољ ни уре ђе њем цен тра гра да.

Из не на ђен сам сте пе ном
испоље ног на си ља од стра не
поје ди на ца, који чак не живе у
Панчеву, а ко ји по че так ра до ва
по ли ти зу ју. То је већ ви ђен

сцена рио из не ких дру гих гра -
до ва. То ни је ре ак ци ја спе ци -
фич на за сре ди ну као што је
наш град и за ве ћи ну Пан че ва -
ца. Оку пља ње су пред во ди ли
љу ди ко ји ни су ни јед ну је ди ну
клу пу по ста ви ли у пар ку ни ти
јед но др во у ње му за са ди ли док
су би ли на вла сти. Исто та ко
крај ње сам за бри нут у кон крет -
ном слу ча ју не са мо због на ру -
ша ва ња јав ног ре да и ми ра не го
и због ла тент не мо гућ но сти за
на ру ша ва ње здра вља и без бед -
но сти на ших су гра ђа на. Са мо
спле том срет них окол но сти ни -
ко ни је по вре ђен при ли ком на -
сил ног укла ња ња огра да, ни ти
од под зем них ин ста ла ци ја ко је
су оста ле нео бе збе ђе не на кон
то га, а сре ћа је уто ли ко ве ћа јер
се у бли зи ни на ла зи и деч је игра -
ли ште ко је је при лич но по се ће -
но ви кен дом у том пе ри о ду дана.

Увек по сто је мно го ци ви ли -
зо ва ни ји и ле ги тим ни ји на чи -
ни ис ка зи ва ња по ли тич ких ста -
во ва, а је дан та кав до га ђај су и
пред сто је ћи из бо ри за ка за ни за
21. јун ове го ди не, на ко ји ма
сви мо гу да се кан ди ду ју са сво -
јим про гра ми ма и иде ја ма и да
сход но то ме бу ду по др жа ни.
Апе лу јем на су гра ђа не да не
под ле жу ни ка квим ма ни пу ла -
ци ја ма, у пи та њу су чи сте ла -
жи, то је ја сно, и по зи вам их да
за јед но ра ди мо на да љем раз -
во ју на шег гра да – каже Павлов.

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СА ША ПА ВЛОВ О РА ДО ВИ МА У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

ГРА ЂА НИ СУ ОБ МА НУ ТИ, МИ НЕ РУ ШИ МО ПАРК,
ВЕЋ ГА ОБ НА ВЉА МО, БИ ЋЕ ЗЕ ЛЕ НИ ЈИ И ВЕ ЋИ

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ КАР НЕ ВАЛ У ПАН ЧЕ ВУ

На де сет ло ка ци ја у гра ду
Ин тер на ци о нал ни кар не вал у
Пан че ву про сла ви ће осам на е -
сти ро ђен дан 19. и 20. ју на,
про гра мом ко ји ће би ти одр -
жан на де сет ло ка ци ја у гра ду.
Пред ста вља ње кар не вал ских
гру па, као и бо гат про грам на
цен трал ној кар не вал ској би ни
одр жа ће се у тр жном цен тру
„БИГ Пан че во”.

У пе так, 19. ју на, у 18 са ти,
би ће отво ре на „Ули ца тра ди ци -
је” у тр жном цен тру „БИГ Пан -
че во”, где ће се одр жа ти про -
дај ни са јам до ма ће хра не, пи ћа
и ру ко тво ри на, а већ од 17 са ти
на цен трал ној би ни де ша ва ња
ће по че ти деч јим кар не вал ским
про гра мом. Од 18.30 на сту пи -
ће Там бу ра шки ор ке стар „Ба -
нат ски ки цо ши”, а у 20 са ти зва -
нич но ће би ти отво рен осам на -
е сти Ин тер на ци о нал ни кар не -
вал. У 20.30 би ће одр жан кон -

церт бен да „Smooth Connection”,
а од 22.30 гру пе „Га ли ја”.

И дру гог да на, у су бо ту, 20. ју -
на, по се ти о ци ће мо ћи да по се -
те са јам тра ди ци о нал не хра не и

пи ћа. У 20 са ти кре ну ће тра ди -
ци о нал на кар не вал ска по вор ка
кроз ули це Ми ло ша Тре бињ ца
и Ми ло ша Обре но ви ћа до тр -
жног цен тра „БИГ Панчево”.

На цен трал ној би ни, у 17.30,

по че ће деч ји кар не вал ски про -
грам. Од 21.45 би ће одр жан
шоу с ва тром „Violet Flames” у
из во ђе њу гру пе „Кре а тив кра -
тер кер” из Ма ђар ске. У 22 са -
та свој већ тра ди ци о нал ни бра -
зил ски спек такл из ве шће „Man-
tock Dance International”. За
22.30 је пла ни ран кон церт ку -
бан ског бен да „Cubalcanica”.

Због про ла ска кар не вал ске
по вор ке у су бо ту, 20. ју на, би ће
про ме њен ре жи ма са о бра ћа ја,
а од 18.30 би ће за тво ре не сле -
де ће ули це: Ми ло ша Тре бињ ца
од Ули це вој во де Р. Пут ни ка до
Ули це 6. ок то бра и Ми ло ша
Обре но ви ћа од По ли циј ске
упра ве Пан че во, Ми ло ша Обре -
но ви ћа 1, до Ми ло ша Обре но -
ви ћа 12; део ули це Бо ре Стан -
ко ви ћа од Ули це Ми ло ша Обре -
но ви ћа до рас кр сни це у Пр во -
мај ској, за огра ни че но пу штање

во зи ла. На кон про ла ска кар не -
вал ске по вор ке ули це ће би ти
пу ште не за са о бра ћај, а део ули -
це Ми ло ша Обре но ви ћа од рас -
кр сни це код Пли на ре до Ми -
ло ша Обре но ви ћа 12 нај ка сни -
је до 1 сат на кон по но ћи због
укла ња ња за штит них огра да.

Уко ли ко ста на ри по ме ну тих
ули ца има ју по тре бу да се кре -
ћу во зи ли ма, тре ба ло би да их
из ме сте с пар кин га пре за тва -
ра ња ули ца. По се ти о ци ко ји
до ла зе на кар не вал мо гу сво ја
во зи ла пар ки ра ти на ме сти ма
пред ви ђе ним за пар кинг ван
ули ца ко је ће би ти за тво ре не.

Ма ни фе ста ци ја ће би ти одр -
жа на уз по што ва ње пре по ру ка
здрав стве них ин сти ту ци ја услед
пан де ми је ко ви да 19. На по се -
ти о це ма ни фе ста ци је се апе -
лу је да по шту ју пре по ру ке и да
одр жа ва ју фи зич ку дис тан цу.

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”

има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре -
глед аб до ме на и ма ле кар -
ли це, ко ји оба вља ра ди о -
лог др Жељ ка Ко ва че вић
из Кли нич ког цен тра
Србије.

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

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

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

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

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

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам -
бу лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до -
дат не хи рур шке и кон сул -
та тив не пре гле де оба вља -
ће др Го ран До дев ски, спе -
ција ли ста аб до ми нал не хи -
рур ги је из Оп ште бол ни це
Пан че во.

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

сата.
И овог ме -

се ца су у За -
во ду за кли јен -
те осми шље ни
и но ви па ке ти
услу га по из у -
зет но по вољ -
ним це на ма, а

ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма
на шег ли ста.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ЈОШ УВЕК МИР НО КА ДА ЈЕ РЕЧ О РАЗ ВО ЈУ ИН СЕ КА ТА

Засад без прскања комараца
Вре ме је ка да ин сек ти по чи -
њу да нам не да ју ми ра и ка да
тре ба озбиљ но ра ди ти на њи -
хо вом су зби ја њу.

Ипак, за сад то ни је та ко стра -
шно јер, иа ко је су ша мно ги -
ма, на ро чи то по љо при вред ни -
ци ма, на пра ви ла про бле ме, за
уте ху, оме ла је у раз во ју и на -
ше мо жда нај кр во лоч ни је не -
при ја те ље – ко мар це.

Пре па ра ти ни су штет ни

Зден ка Миљ ко вић, се кре тар
Се кре та ри ја та за за шти ту жи -
вот не сре ди не у Град ској упра -
ви, ко ја је го ди на ма за ду же на
за су зби ја ње штет них ин се ка -
та, ка же да та ак ци ја још увек
тра је.

– Ре ци мо, стр шље ни и осе
укла ња ју се по под не тим днев -
ним по зи ви ма гра ђа на. Што
се кр пе ља ти че, на осно ву из -
ја ва над зо ра, тре ти ра на су не -
ка гро бља, и то углав ном се о -
ска, као и Ба ва ни штан ски пут
и тра са пре ма Ја бу ци. Ови ин -
сек ти иду у два та ла са, а тре -
ба ло би да сле де ћи на и ђе за

око ме сец да на и он да ће мо
по но во да ре а гу је мо – на во ди
се кре тар ка.

Ка да је реч о ко мар ци ма,
она ка же да је ове го ди -
не за сад при лич но мир -
но...

– С об зи ром на то да
про те клих ме се ци ни је
би ло мно го вла ге, ни је
би ло ни ве ли ког раз во ја
ових ин се ка та, али ви -
де ће мо шта ће би ти на -
кон ових ки ша. За сад је
два пут ура ђе на ак ци ја
по де ле лар ви ци да – нај -
пре су у фо ку су би ле ка -
нал ске мре же, па смо де -
ли ли ке си це за сеп тич ке
ја ме и у гра ду и у на се -
ље ним ме сти ма. За ви -
кенд су ра ђе на су зби ја ња од -
ра слих ко ма ра ца у Jабуци,
Kачареву и у де ло ви ма гра да
по пут Ку де љар ца и уз На дел,
то јест та мо где се по ја вљу ју у
ве ћем бро ју. С дру ге стра не,
за пра ши ва ње из ави о на ни је
мо гу ће ка да има ве тра, ки ше
или је тем пе ра ту ра ва зду ха

пре ко 30 сте пе ни. Про блем је
и то што не ма усло ва за ноћ но
пр ска ње, али се увек тру ди мо
да то бу де што ка сни је ка да

пче ле ви ше не ле те. При том,
не би тре ба ло да ти пре па ра ти
бу ду штет ни за њих – ка же
Миљ ко ви ће ва. 

Осе тљи ва реч на под руч ја

Бу ду ћи да су ре ке, по пут Тами -
ша, Ду на ва, На де ла, у над ле -
жно сти По кра ји не, ова градска

слу жба сва ке го ди не од ње до -
би ја план шта ће се ра ди ти на
те ри то ри ји Вој во ди не.

– Спро ве ли су већ шест ак -
ци ја су зби ја ња лар ви
од по чет ка се зо не, а
об у хва ће не су осе тљи -
ве те ри то ри је у Ја бу -
ци, Гло го њу, Ка ча ре -
ву, Но вом Се лу, као
и ка нал ска мре жа у
око ли ни гра да. Ми се
ви ше ба зи ра мо на ур -
ба ни ја је згра и гле -
да мо да се не пре кла -
па мо с њи ма. У за ви -
сно сти од про це не
над зор ног ор га на, од -
лу чу је се шта ће се и
ка да тре ти ра ти и да
ли ће то би ти са зе -

мље или из ва зду ха – ис ти че
се кре тар ка.

Што се ти че пред сто је ћих
да на, пре ма ње ним ре чи ма, за -
сад не ма на ја ва за тре ти ра ња
ко ма ра ца, али над ле жне слу -
жбе пра те си ту а ци ју и, ако ус -
тре ба, ре а го ва ће у нај оп ти мал -
ни јем ро ку. Ј. Ф.
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СПС–ЈС ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР

Ју сти на Пу пин – Пан че во, то је кад се вра тиш

Мој пут у по ли ти ку за по чео је
по зи вом ам ба са дор ке др Љи -
ља не Ник шић из Ми ни стар -
ства спољ них по сло ва да уче -
ству јем у обе ле жа ва њу сто го -
ди шњи це от кад се за ви јо ри ла
срп ска за ста ва на Бе лој ку ћи,
че му је до при не ло при ја тељ -
ство Ми хај ла Пу пи на и та да -
шњег аме рич ког пред сед ни ка
Ву дроа Вил со на, а по том и
стогодишњицe од Вер сај ског
ми ра у ко јем је Пу пин имао
ве ли ку уло гу.

Из у ча ва ју ћи ње го ву би о гра -
фи ју, ви де ла сам да је још као
мла дић имао ја сне ро до љу би -
ве ста во ве и да су га они пра -
ти ли чи та вог ње го вог жи во та.
У САД је, по ред сту ди ра ња на
Уни вер зи те ту Ко лум би ја, радио
сва ко ја ке фи зич ке по сло ве,

успео је да по ста не свет ски по -
знат на уч ник, про на ла зач и ди -
пло ма та, а сво ју љу бав пре ма
до мо ви ни је оте ло тво рио на
нај бо љи мо гу ћи на чин по на -
шу др жа ву.

То је дра стич но про ме ни ло
мој по глед на свет: шта је све
мо гу ће ако има мо ја сан циљ у
жи во ту.

Као не ко ко ни је из све та по -
ли ти ке, ни сам зна ла шта да
оче ку јем, али ка да сам ви де ла
да мо гу да сво јим за ла га њем
ути чем на до бро бит на ше зе -
мље, до не ла сам од лу ку да то
и ура дим.

На пу сти ла сам ду го го ди шњи
по сао у Ду ба и ју и за по че ла са -
рад њу с Ми ни стар ством спољ -
них по сло ва, где сам и упо зна -
ла ми ни стра Да чи ћа. Он ме је

пр во бит но укљу чио у мно ге др -
жав не про јек те под окри љем
ми ни стар ства ко је во ди, а ка -
сни је ми је и по ну ђе но по сла -
нич ко ме сто на ли сти СПС–ЈС.
Искре но, Да чић је на ме не оста -
вио ути сак пра вог ли де ра и, ка -
да сам ви де ла по све ће ност ко -
ју има пре ма срп ским ин те ре -
си ма, упр кос озбиљ ним прет -
ња ма и опа сно сти ма ко је та кво
де ло ва ње но си са со бом, осе ти -
ла сам исти по зив ко ји је и мој
пре дак имао ка да се бо рио за
на шу ствар на свет ској по зор -
ни ци. Из у зет но це ним ње го во
за ла га ње и упор ност да што ви -
ше зе ма ља по ву че јед но стра но
при зна ње Ко со ва. По сма тра ју -
ћи ње го ву бор бу, од лу чи ла сам
да и ја не што ура дим за сво ју
зе мљу, јер сма трам да по ро -
дич но но сим ту оба ве зу.

По че ћу од на шег Пан че ва.
Ово је град с нај о бра зо ва ни јим
гра ђа ни ма у Ср би ји, ми слим
да је вре ме да ту па мет поч не -
мо да ко ри сти мо за на ше град -
ске ин те ре се. По у че на ис ку -
ством у ди пло ма ти ји, на ме ра -
вам да при ме ним исте прин -
ци пе у за ла га њу за ин те ре се
на шег гра да у На род ној скуп -
шти ни и вра тим Пан че ву углед
ко ји му при па да.

Ми слим да ре ша ва ње не ких
основ них ства ри, као што су
уре ђе ње и из глед гра да, ба -
зич на ин фра струк ту ра и школ -
ске и кул тур не устанoве, тре -
ба да бу де при о ри тет, јер на
осно ву мог ис ку ства озбиљ ни
гра до ви их, уз по моћ струч -
них ли ца, вр ло ла ко ре ша ва -
ју. Мо дер ни гра до ви по све ту
озбиљ но ула жу у обра зо ва ње

нај мла ђих. Шен џен у Ки ни
издва ја 110 ми ли о на евра за
основ це и њи хо во спре ма ње
за ин фор ма тич ка за ни ма ња
бу дућ но сти. За то су и цен тар
свет ске елек трон ске ин ду стри -
је. Ми, да уло жи мо са мо сто -
ти део те су ме у скла ду с на -
шим мо гућ но сти ма, по ста ли
би смо про из вод ни цен тар Бал -
ка на, као што смо и би ли.
Обра зо ва ње у ком би на ци ји са
за шти том жи вот не око ли не,
здра вим жи во том и на ви ка ма
– као што су одр жа ва ње пар -
ко ва, из град ња и про ши ре ње
би ци кли стич ких ста за и ге не -
рал но бри га о на шим су гра -
ђа ни ма – ни је скуп, али је
ефек тан на чин да се уз диг не -
мо на свет ски ни во гра до ва.

На им по зант ном ску пу у
Панче ву, на ко ме су го во ри ли

ми ни стар Да чић и Дра ган Мар -
ко вић Пал ма, ис пред ве ли ког
бро ја при ста ли ца, на зна че но је
да ће се Пан че во вра ти ти на
по зи ци ју гра да-ли де ра. Ни сам
оче ки ва ла то ли ки број љу ди и
та кву по зи тив ну енер ги ју на -
ро да, ко ја је ја сно по ка за ла да
се по ли ти ка во ди де ли ма, а не
ре чи ма и обе ћа њи ма.

Ра де ћи с ми ни стром Да чи -
ћем, на у чи ла сам кроз прак су
да не ма не мо гу ћих ми си ја у
по ли ти ци, већ са мо тре ба би ти
до вољ но упо ран и има ти пра ве
љу де по ред се бе.

Наш град је увек да вао ква -
ли тет не љу де у свим дру штве -
ним обла сти ма, вре ме је да их
вра ти мо ку ћи.

Јустина Пупин,
кандидаткиња за на род ног

по сла ни ка на ли сти СПС–ЈС

Пар ла мен тар ни из бо ри на сва
три ни воа – ре пу блич ком, по -
кра јин ском и ло кал ном – одр -
жа ће се у не де љу, 21. ју на. Кам -
па ња ко ја се раз ли ко ва ла од
свих до сад ви ђе них, а ту нај -
пре ми сли мо на из о ста нак ма -
сов них оку пља ња и ми тин га,
за вр ше на је у че твр так, 18. ју -
на, у по ноћ, ка да је по че ла из -
бор на ти ши на.

И ре пу блич ка и по кра јин ска и
град ска из бор на ко ми си ја про -
гла си ле су из бор не ли сте. Кан -
ди дат ки ње и кан ди да те за по -
сла ни ке у На род ној скуп шти -
ни има два де сет јед на по ли -
тич ка ор га ни за ци ја, за пред -
став ни ке у Скуп шти ни АП Вој -
во ди не бо ри се де вет оп ци ја, а
пред Пан чев ка ма и Пан чев ци -
ма, по ред то га, би ће још пет
мо гућ но сти за за о кру жи ва ње
ако бу ду иза шли на би ра ли -
шта. Цен зус за ула зак пред -
став ни ка гра ђа на у до мо ве је
три од сто.

Из бо ре бој ко ту ју стран ке оку -
пље не у опо зи ци о ном бло ку у
ком су Де мо крат ска стран ка,
Стран ка сло бо де и прав де, Две -
ри и На род на стран ка. Про шле
не де ље смо вам пред ста ви ли
све ли сте так ми ча ра за ре пу -
блич ки пар ла мент, а овог пу та
ба ви ће мо се по кра јин ским и
ло кал ним так ма ци ма.

Де вет вој во ђан ских ли ста

Так са тив но и под ред ним бро -
јем на во ди мо из бор не ли сте
ко је је про гла си ла По кра јин -
ска из бор на ко ми си ја:
1. Алек сан дар Ву чић – За на -
шу де цу; 2. Иви ца Да чић – „Со -
ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је

(СПС), Је дин стве на Ср би ја (ЈС)
– Дра ган Мар ко вић Пал ма”; 3.
Др Во ји слав Ше шељ – Срп ска
ра ди кал на стран ка; 4. Са вез
вој во ђан ских Ма ђа ра – Иштван
Па стор; 5. Вој во ђан ски фронт
– ује ди ње ни за де мо крат ску Ср -
би ју (Ли га со ци јал де мо кра та
Вој во ди не, За јед но за Вој во ди -
ну, Вој во ђан ска пар ти ја, Де мо -
крат ски са вез Хр ва та у Вој во -
ди ни, Цр но гор ска пар ти ја, Де -
м о  к р а т  с к и
блок); 6. За
К р а  љ е  в и  н у
Ср би ју – За
Срп ско Вој -
вод ство (По -
крет об но ве
К р а  љ е  в и  н е
Ср би је, Мо -
нар хи стич ки
фронт) – Жи -
ка Гој ко вић; 7.
Ме тла 2020; 8.
Че до мир Јо ва -
но вић – ко а -
ли ци ја за мир
( Б о  ш њ а ч  к а
г р а  ђ а н  с к а
с т р а н  к а ,
Стран ка Цр -
но го ра ца) и 9.
Ака де мик Му а мер
Зу кор лић – Са мо
пра во – Стран ка прав де и по -
ми ре ња (СПП) – Де мо крат ска
пар ти ја Ма ке до на ца (ДПМ).

Пет пан че вач ких оп ци ја

Ми лан Бал чин, пред сед ник
Град ске из бор не ко ми си је
(ГИК), из ја вио је за „Пан че -
вац” да је про гла ше но пет из -
бор них ли ста ко је ће би ти на
ли сти ћи ма за ло кал не из бо ре.
На ве шће мо ли сте по ре ду 

по ком су про гла ше не, као и
по пет кан ди да та с вр ха сва ке
од њих.

Пр вих пет кан ди да та на ли -
сти „Алек сан дар Ву чић – За
на шу де цу”, ко ју је пред ло жио
СНС с ко а ли ци о ним парт не -
ри ма, је су: др Сло бо дан Ову ка
(1963, спе ци ја ли ста ги не ко ло -
ги је и аку шер ства), Са ша Лев -
на јић (1980, адво кат), Дра га на
Ку пре ша нин (1983, ди пло ми -

ра ни прав ник),
Мар ко Мла де но -
вић (1990, ма стер
ин же њер за шти -
те жи вот не сре -
ди не) и Ма ја Вит -
ман (1973, ма стер
еко но ми ста).

На ли сти „Иви -
ца Да чић – Со ци -
ја ли стич ка пар ти -

ја Ср би је (СПС),
Је дин стве на Ср -
би ја (ЈС) – Дра -
ган Мар ко вић
Пал ма” пр вих
пе то пла си ра них

су: др Дар ко
Ја ћи мов ски
(1977, на уч ни
рад ник на ин -

сти ту ту), др
Ста ни слав Ми -

ло ше вић (1967, ин тер ни ста кар -
ди о лог), На да Кир бус (1956,
ди пло ми ра ни са о бра ћај ни ин -
же њер), мр Ми лан За ру би ца
(1952, ди пло ми ра ни ин же њер
гра ђе ви не) и Ме ли та По по вић
(1969, еко но ми ста).

Сле де ћа је ли ста „Др Во ји -
слав Ше шељ – Срп ска ра ди -
кал на стран ка” (СРС), а у пр -
вих пет на њој су: Сло бо дан
Мр ђен (1974, про фе сор фи зич -

ке кул ту ре), Је ли ца Пе тро вић
(1961, ин же њер хе ми је), Пе тар
Јо јић (1938, адво кат), Ми ло -
ван Ста ни шић (1959, ма шин -
ски тех ни чар) и Ја сми на Ми -
ло са вље вић (1976, ла бо ра то -
риј ски тех ни чар).

Пр вих пет кан ди да та на ли -
сти „За свој град”, ко ју је под -
не ла ГГ „Пан чев ци 2020”, је су:
Фи лип Пе ште рац (1991, по љо -
при вред ни тех ни чар), Бо шко
Ра шко вић (1996, сту дент), Љи -
ља на Ђу ка но вић (1986, фри -
зер), Бог дан Ми ло вац (1993,
ма шин ски тех ни чар) и Алек -
сан дра Ко ко шков (1984, стру -
ков ни фи зи о те ра пе ут).

Ли сту „Са вез вој во ђан ских
Ма ђа ра – Иштван Па стор” пред -
во де: Иван Ан дре је вић (1959,
по моћ ник гра до на чел ни ка), Ка -
рољ Ранц (1953, пред у зет ник),
Ана Би сак (1962, за ступ ник жи -
вот ног оси гу ра ња), Мар тон Не -
мет (1959, ди пло ми ра ни еко -
но ми ста-ма стер) и Ану шка Ге -
це (1961, ди пло ми ра ни пси хо -
лог-ма стер).

ГИК је од био да про гла си
три ли сте, што је по сле при -
го во ра њи хо вих пред став ни -
ка по твр дио и Управ ни суд.
Ра ди се о „До ста је би ло”, Ша -
пи ће вом СПАС-у и „Пан че -
вач ком фрон ту”. Раз ло зи за
од би ја ње су би ле пра во пи сне
гре шке и про бле ми око пот -
пи са по др шке.

На дан из бо ра би рач ка ме -
ста се отва ра ју у 7 са ти, а за -
тва ра ју у 20 са ти, а зва нич не
ре зул та те об ја вљу ју те ри то ри -
јал но над ле жне из бор не ко ми -
си је у ро ку од 96 са ти од мо -
мен та за вр шет ка гла са ња.

С. Трај ко вић

Јустина Пупин и Ивица Дачић

Ср би ја да нас при па да бор ци ма за ре ке Ста ре пла ни не.
Они још чу ва ју Ср би ју. Сва ког да на, сва ког са та. У њи ма је
зр но Ср би је, оне че сти те, оне па три от ске, оне го сто љу би -
ве, оне не кад див не за жи ве ти у њој. На на ма оста ли ма је
да се угле да мо на њих... За по че так, ме њај мо се бе. Бу ди мо
до бре ком ши је. По штуј мо се ви ше ако смо раз ли чи ти.

(По зо ри шна ре ди тељ ка Ми ли ца Краљ, пор тал „direkt-
no.rs”, 15. јун)

* * *
Ми не жи ви мо од про из вод ње. Ова др жа ва ни ка да ни је
по ста вље на на но ге, ни Ју го сла ви ја, ни Ср би ја. Та ко вам
је би ло и по сле 5. ок то бра, исто су сти гла огром на сред -
ства, а ни је по мо гло да се ство ре пред у сло ви да ова кве
ства ри да нас не до жи вља ва мо.

(Но ви нар Ср ђан Шко ро, те ле ви зи ја Н1, 12. јун)

* * *

* * *
Чи ње ни ца је да су се на Су тје сци про тив Не ма ца за јед -
нич ки из бо ри ли сви на ро ди бив ше Ју го сла ви је. Основ ни
став да на шње по ли ти ке у зе мља ма бив ше Ју го сла ви је је
ан ти ко му ни зам и ан ти ју го сло вен ство, а Су тје ска пред -
ста вља ап со лут ну су прот ност и јед ном и дру гом. Са Су -
тје ском, али и са ко му ни стич ким на сле ђем ге не рал но
по сто ји тен ден ци ја да се оно по ти ску је, а ка да се не по ти -
ску је, он да се оба ве зно на ци о на ли зу је. У Ср би ји ће те че -
сто чу ти ка ко је то срп ска по бе да, да је по ги ну ло нај ви ше
Ср ба и слич но. Исто та ко је и у дру гим зе мља ма ре ги о на.

(Исто ри чар Ми ло ван Пи са ри, Би-Би-Си, 16. јун)

* * *
Ис кљу чи ви исто риј ски на ра ти ви ко ји су у ре ги о ну нај че -
шће усме ре ни про тив нај бли жег ком ши је тре ба ло би да
бу ду за ме ње ни јед ним мул ти пер спек тив ним, ви ше слој -
ним на ра ти вом ко ји ће узе ти у об зир раз ли чи те исти не. У
ре ги о ну по сто ји на сто ја ње да се не при јат не ства ри из не -
по сред не исто ри је за тр па ју, а исто вре ме но и по тре ба за
хе рој ским и иде а ли зо ва ним на ра ти ви ма и от кла ња њем
од го вор но сти. Не при ја те љи у ре ги о ну се при том не тра же
са мо у су сед ним зе мља ма, већ и уну тар са мих дру шта ва.

(Пи сац Вла ди мир Ар се ни је вић, те ле ви зи ја Н1, 12. јун)

КОНЦЕПТ ОП ШТИ ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ 21. ЈУ НА

КО СЕ ТАК МИ ЧИ ЗА ОД БОР НИЧ КА МЕ СТА
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РАД НА ПО СЕ ТА ПАН ЧЕ ВУ ГДИ НА ДУ ША НА БА ЈА ТО ВИ ЋА

Ба ја то вић да је по др шку и тра жи од сте чај них ор га на ре ше ње за „Азо та ру”
Оче ку је се да у че твр так 18. ју на, на
са стан ку свих сте чај них ор га на и
пред став ни ка рад ни ка нај ве ћег пан -
че вач ког ги ган та и по но са Гра да Пан -
че во, ко ји да нас че ка бо ље да не, Ба -
ја то вић по ну ди по моћ у ре ша ва њу
ста ту са „Азо та ре”, али и да зах те ва
од свих ак те ра да се ак тив ни је укљу -
че и да се што пре на ђе ре ше ње за
„Азо та ру”. По вод за Ба ја то ви ће ву ин -
тер вен ци ју је сте по тре ба да се ре ши
пи та ње рад ни ка ко ји већ ско ро две
го ди не стр пљи во че ка ју, одр жа ва ју
фа бри ку и чу ва ју је од про па да ња,
али да се на ђе мо дел да се фа бри ка
што пре по кре не.

На пред лог Скуп шти не по ве ри ла -
ца, ко јој пред се да ва пред сед ник Скуп -
шти не по ве ри ла ца гдин Ду шан Ба ја -
то вић, у че твр так 18. ју на за се дао је
Од бор по ве ри ла ца „ХИ П–А зо та ра” д.
о. о. Пан че во – у сте ча ју.

На овој сед ни ци раз ма тра на су вр -
ло ва жна пи та ња: Из ве штај сте чај -
ног управ ни ка о ТО КУ СТЕ ЧАЈ НОГ
ПО СТУП КА, ста њу сте чај не ма се и
рад но-прав ном ста ту су ли ца ко ја су
ан га жо ва на на по сло ви ма у сте чај -
ном ду жни ку, као и о ра ду Од бо ра
по ве ри ла ца. Оче ку ју се и ин фор ма -
ци је о пред ло зи ма ко ји би по мо гли

што бр жем и ефи ка сни јем ре ше њу
ста ту са сте чај ног ду жни ка и по нов -
но по кре та ње про из вод ње. Овај срп -
ски ги гант у про из вод њи ми не рал -

них ђу бри ва стао је с про из вод њом
ско ро пре две го ди не због гу бит ка,
де ли мич но за ста ре ле тех но ло ги је и
не са ни ра ња ште та по чи ње них у 
НАТО агре си ји. Због огром не ва жно -
сти њи хо вих про из во да за срп ску
при вре ду, оче ку је се да ће све у куп -
но ре ше ње до ко јег ће се до ћи кроз
сте чај ни по сту пак би ти по зи тив но и
да ће по стро је ња по но во про ра ди ти.
По што су ис пу ње ни сви усло ви да
се огла си про да ја, ре ал на је на да у
што ско ри ји до ла зак но вог вла сни -
ка, али и у евен ту ал но по нов но пу -
шта ње по го на у рад – уко ли ко се не
про на ђе аде ква тан ку пац – пу тем
стра те шког парт нер ства или по кре -
та њем про из вод ње, у сва ком слу ча -
ју уз уче шће нај ве ћег по ве ри о ца ЈП
„Ср би ја гас”.

Пред се да ва ју ћи Скуп шти не по вери -
ла ца и ди рек тор ЈП „Ср би ја гас” а. д.
Но ви Сад гдин Ду шан Ба ја то вић

најавио је и по се ту „Спе ци јал ној лу -
ци” д. о. о. Пан че во, чи ји је сто по -
стот ни вла сник ЈП „Ср би ја гас” а. д.
Но ви Сад. Ово при вред но дру штво је
сте кло ста тус „луч ког опе ра те ра” сре -
ди ном про шле го ди не. У 2020. го ди -
ни по слу је по зи тив но (у пр вих пет
ме се ци 40 мил. ди на ра је оства ре ни
про фит) и ре а ли зу је вр ло ди на мич -
не ин ве сти ци о не пла но ве.

У пр вих пет ме се ци је оства ри ла
ма ни пу ла ци ју ро бе од пре ко 200.000
то на, а до кра ја го ди не се оче ку је
ма ни пу ла ци ја од пре ко 550.000 то -
на ро бе. У са рад њи са Аген ци јом за
лу ке у то ку је ре а ли за ци ја ше сто го -
ди шњег ин ве сти ци о ног пла на (2019–
2025) од 2,3 ми ли о на ЕУР. До са да
је ре а ли зо ва но 600.000 ЕУР, а до
кра ја го ди не оче ку је се још 300.000
ЕУР, од но сно укуп но 900.000 ЕУР.
Све ин ве сти ци је се фи нан си ра ју ис -
кљу чи во из соп стве них сред ста ва.

Ове ин ве сти ци је су до при не ле по -
ве ћа њу ка па ци те та лу ке, си гур но -
сти и без бед но сти у оба вља њу по -
сла. По ре чи ма ди рек то ра пред у зе -
ћа, оно је са да про фи та бил но и по -
мо ћи ће ква ли те том и це на ма сво -
јих услу га свим при вред ни ци ма ко -
ји ко ри сте услу ге Лу ке да по слу ју
бо ље и кон ку рент ни је.

На ша др жа ва се су о ча ва с вр ло ве ли -
ким гло бал ним по ре ме ћа јем на тр -
жи шту нафт них де ри ва та. Овог пу та
смо то до че ка ли спрем ни, та ко да ни -
ске це не нафт них де ри ва та за нас зна -
че са мо по вољ но сти и ква ли тет ни ју
услу гу пре ма на шим парт не ри ма и
гра ђа ни ма Ср би је – ка же у раз го во ру
за наш лист Ду шан Ба ја то вић, ге не -
рал ни ди рек тор ЈП „Ср би ја гас”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: У ко јој су фа зи стра те -
шки про јек ти у ко ји ма је „Ср би ја гас”
ди рек тан уче сник?

ДУ ШАН БА ЈА ТО ВИЋ: Про је кат
„Бал кан ски ток” ком плет но ће би ти
за вр шен до Но ве го ди не и спре ман
да при хва ти гас из Бу гар ске и тран -
спор ту је га до Ма ђар ске. Ми смо га
из гра ди ли у ре корд ном ро ку и са да
оче ку је мо да овај га со вод бу де у функ -
ци ји од 1. ја ну а ра 2021. Оно што бих
та ко ђе же лео да ис так нем је сте то да
је „Под зем но скла ди ште га са Ба нат -
ски Двор” за вр ше но и да га про ши ру -
је мо. У прет ход них 12 го ди на у га сну
при вре ду Ср би је, без по ме ну тих про -
је ка та, уло же но је око 800 ми ли о на
евра, на пра вље но је но вих 2.000 ки -
ло ме та ра че лич них га со во да и ско ро
16.000 ки ло ме та ра ди стри бу тив них
га со во да. То је ви ше не го што је укуп -
но ура ђе но на пла ну га си фи ка ци је од
ње них по че та ка у Ср би ји. Пан чев ци
ће ме ђу пр ви ма осе ти ти ре а ли за ци ју
овог ве ли ког про јек та.

l Ка ко ће се кре та ти це на га са ове
го ди не, тре ба ли да оче ку је мо по ску -
пље ње?

– Пре ма ду го роч ном уго во ру с ру -
ским „Га спро мом”, це ну га са од ре ђу -
је нафт на фор му ла. То зна чи да ће
ко мер ци јал ни уго во ри, ко је има при -
вре да, омо гу ћи ти јеф ти ни ји гас. С об -
зи ром на то да по тро шња га са у Ср -
би ји ра сте, пре све га у при вре ди, а
ми оче ку је мо у ско ри је вре ме и у до -
ма ћин стви ма, то је сва ка ко до бра вест.

l Гра ђа не нај ви ше за ни ма ка ко ће -
те сти му ли са ти до ма ћин ства да се
при кљу че на мре жу и, са мим тим,
по ве ћа ју по тро шњу га са?

– „Ср би ја гас” је и до са да мно го
ура дио на га си фи ка ци ји Ср би је. Ових
да на де таљ но ће мо све по тен ци јал не
ин ди ви ду ал не по тро ша че оба ве сти ти
о но вом мо де лу при кљу че ња на га со -
вод ну мре жу. Сва ко ме ко то бу де же -
лео, би ће омо гу ће но да се при кљу чи
од мах, а да тро шко ве при кључ ка плаћа
бес ка мат но, у на ред них 36 ме се ци, и
то уз ра чун за утро ше ни гас. Це на при -
кључ ка из но си ће 780 евра, с ПДВ-ом,
тј. 650 евра за сам при кљу чак и она
ће би ти иста за це лу те ри то ри ју Ср би -
је. Овај мо дел је до бар и си гур но ће

зна чи ти ве ли ку ко рист за све оне ко ји
се још ни су при кљу чи ли на гас.

l Где је Пан че во на кар ти „Ср би ја -
га са”? Шта се де ша ва у ве зи са „Азо -
та ром”?

– Пан че во је је дан од нај ве ћих по -
тро ша ча га са, ка да се ра ди о ин ду -
стри ји Ср би је. Пла ни ра мо про ши ре -
ње ка па ци те та ди стри бу тив не мре же,
јер је да ља ин ду стри ја ли за ци ја Пан -
че ва не што што ће се за си гур но де си -
ти у бу дућ но сти. Ин тен зив но ра ди мо
на то ме да се „Азо та ра” вра ти на тр -
жи ште, али услов је ње на мо дер ни за -
ци ја, јер је пре ве ли ки за га ђи вач. За
то се сва ко днев но бо ри мо.

l Вра ти мо се на до ма ћин ства и
њихо ву га си фи ка ци ју. Има ли не ких

кон крет них про бле ма у Пан че ву и
око ли ни на ко је на и ла зи те?

– Што се ти че до ма ћин ста ва, има -
ли смо ве ли ки про блем с ло кал ним
ди стри бу те ри ма, а по го то во у се о ским
сре ди на ма. Тај про блем је са да ре -
шен, а гра ђа ни Пан че ва ће по но во
има ти при ли ку за при кљу че ње на га -
сну мре жу, и то, као што сам ре као,
по мно го бо љим усло ви ма не го ра ни -
је. Се ло До ло во је ре ше но. До лов ци
ће као ста нов ни ци нај ве ће ка та стар -
ске це ли не са 29.000 ју та ра би ти пр -
ви обез бе ђе ни. Ди стри бу тив на га сна
мре жа у До ло ву је из гра ђе на од че -
лич них це ви и у вла сни штву је Гра да
Пан че ва и пре не ко ли ко го ди на је
По кра јин ски се кре та ри јат за енер ге -
ти ку за бра нио Ме сној за јед ни ци про -
да ју га сних при кљу ча ка у том на се -
ље ном ме сту. „Ср би ја гас” је у До ло ву
ди стри бу тер при род ног га са, а не и
вла сник ди стри бу тив не га сне мре же,
па из тог раз ло га не вр ши уго ва ра ње
и из град њу но вих га сних при кљу ча -
ка. ЈП „Ср би ја гас” и Град Пан че во
при пре ми ли су уго вор ко јим се ре -
ша ва про бле ма ти ка вла сни штва над
овом мре жом, чи ме ће би ти омо гу ће -
но да ље при кљу чи ва ње гра ђа на. Ре -
ши ли смо при кљу чак у све три цр кве,
као и за це ло се ло, ко је до са да ни је
би ло при кљу че но.

l Ко ји су на ред ни по те зи „Ср би ја -
га са” у на се ље ним ме сти ма око
Панче ва?

– По сле До ло ва на ре ду је Ба нат ско
Но во Се ло, као нај бо га ти је се ло у око -
ли ни Пан че ва, ко је на жа лост ни је са -
мо стал но ус пе ло да ре ши овај про -
блем. Не ма про бле ма, ми ће мо то
ура ди ти за њих, иа ко то ни смо у оба -
ве зи. Ди стри бу тив на га сна мре жа у
Ба нат ском Но вом Се лу из гра ђе на је
од по ли е ти лен ских це ви и би ла је у
вла сни штву „Парт нер ин же ње рин га у
сте ча ју”, а на кон за вр ше ног сте чај ног
по ступ ка ова мре жа по ста ла је вла -

сни штво Гра да Пан че ва. „Ср би ја гас”
је у том на се ље ном ме сту ди стри бу -
тер при род ног га са. „Ср би ја гас” и Град
Пан че во по сти гли су до го вор и уго -
во ри ли да ље ре ша ва ње овог про бле -
ма. Бит но нам је да и гра ђа ни Ба нат -
ског Но вог Се ла бу ду обез бе ђе ни по -
сле ду гог ни за го ди на че ка ња на гас.
Та ко ђе, ово ва жи и за Гло гоњ, Ка ча -
ре во и Ба нат ски Бре сто вац.

l И у Бре стов цу је би ло не ких пре -
пре ка...

– Та ко је. Ди стри бу тив на га сна мре -
жа је и у Ба нат ском Бре стов цу из гра -
ђе на од по ли е ти лен ских це ви, а у вла -
сни штву је фир ме „Ме га про јект у
сте ча ју”, ве ћин ским де лом, и ма њим
про цен том у вла сни штву МЗ Ба нат -
ски Бре сто вац. „Ср би ја гас” у том на -
се ље ном ме сту је ди стри бу тер при -
род ног га са и јед но вре ме је уго ва рао,
из гра ђи вао и про да вао га сне при кључ -
ке на осно ву спо ра зу ма из ме ђу „Ср -
би ја га са” и фир ме „Ме га про јект” Пан -
че во, док та фир ма ни је по ста ла „Ме -
га про јект у сте ча ју”. Га сне при кључ -
ке „Ср би ја гас” не уго ва ра и не из гра -
ђу је у том ме сту, јер се та ди стри бу -
тив на га сна мре жа не на ла зи у основ -
ним сред стви ма „Ср би ја га са”, а „Ме -
га про јект у сте ча ју” ве ро ват но не ма
мо гућ ност уго ва ра ња и про да је но вих
га сних при кљу ча ка, као ни МЗ Ба -
нат ски Бре сто вац. На ше струч не слу -
жбе су у по ступ ку ре ша ва ња овог прав -
ног про бле ма.

l Ка ква је, ге не рал но, ва ша про јек -
ци ја у ве зи с бу дућ но шћу га си фи ка -
ци је Пан че ва?

– Сва оста ла на се ља у Пан че ву би -
ће та ко ђе по кри ве на где год је још
пре о ста ло пра зни на. Ваш град ће за -
си гур но би ти је дан од нај бо ље опре -
мље них по пи та њу га сне ин фра струк -
ту ре. Пан че во је увек би ло град-по -
кре тач ин ду стриј ске про из вод ње Ср -
би је и с тог пу та не ће мо скре ну ти.

Ре дак ци ја „Пан чев ца”

Душан Бајатовић

ИН ТЕР ВЈУ: ДУ ШАН БА ЈА ТО ВИЋ, ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТОР ЈП „СР БИ ЈА ГАС”

ЗА ПРИ ВРЕ ДУ СР БИ ЈЕ НАЈ ВА ЖНИ ЈА ЈЕ 
ПРИ ВРЕД НА И ЕКО НОМ СКА СТА БИЛ НОСТ
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6 ЗДРАВЉЕ

Ве зи вање

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, на у че ни смо то -
ком од ра ста ња да пра ви мо
со ци јал не ве зе кроз ко је са -
зре ва мо и гра ди мо се као лич -
но сти. Док од ра ста мо, ми
усва ја мо нео п ход ност ве зи ва -
ња за раз не по жељ но сти и на -
мет ну те вред но сти и угра ђу -
је мо их у си стем сва ко днев -
ног функ ци о ни са ња.

Сва ка ве за
ко ју оства ри мо
с дру гим љу ди -
ма зах те ва од -
ре ђе ну емо тив -
ну ин ве сти ци ју
с на ше стра не,
а нај ви ше емо -
тив ног ула га ња
има мо са осо -
ба ма ко је су
нам нај бли же
ср цу, на ро чи то
ако је ве за про јек то ва на за
„до кра ја жи во та”. Сви сма -
тра мо да је сло бо да нај ва -
жни је пра во ко је за слу жу је
сва ко људ ско би ће. Сло бо да
ми шље ња, го во ра, из бо ра...
Осе ћај ла ко ће у соп стве -
ној ко жи без оп те ре ћу ју -
ћих око ва ко је сва ко ве -
зи ва ње не ми нов но на -
ме ће, а емо тив но
по го то во. Сви ма
нам је по знат
осе ћај ко ји пру -
жа за не се ност

дру гом осо бом. Упо ре до с
ја ча њем емо тив не ве зе по чи -
ње да ја ча и осе ћај гу бит ка
сло бо де. Све оно за шта смо
се ве за ли по ста је раз лог за
за до вољ ство, али исто вре ме -
но и по вод за сум њу у се бе и
гр че вит по ку шај за др жа ва ња
по сто је ћег ста ња. Мно ги ма

се чи ни да им лич на сло бо да
не зна чи ни шта и да су пот -
пу ни са мо уз дру гу осо бу. Ка -
да по же ли мо да пред мет на -
ше љу ба ви има мо уза се бе
све вре ме, та да ве зи ва ње по -
чи ње да за те же и гу ши. С
вре ме ном раз ло зи ко ји су до -
ве ли до емо тив не ве зе по ста -
ју све сла би ји и две осо бе,
ко је су не ка да има ле до ста
за јед нич ког, ви ше не мо гу да
се пре по зна ју. То се де ша ва
увек ка да су оче ки ва ња из -
не ве ре на, а не ми нов но је да
бу ду, јер се гра де око лич -
них, а не за јед нич ких вред -
но сти. У емо тив не ве зе се
ула зи из сло бо де са мо стал -
ног до но ше ња од лу ка. Не во -
ље до ла зе с на стан ком оче -
ки ва ња да се ве за раз ви ја са -
мо по ме ри јед не осо бе. Да
се из бри ше све што је не ко
био до по чет ка за јед нич ког
жи во та или, још го ре, с на -
ме ром да се осо ба „про ме -

ни”, да се из ва -
ја по ка лу пу ко -
ји са мо јед на
стра на сма тра
ис прав ним. Та -
да ве зи ва ње по -
ста је то што и
је сте – спу та ва -
ње и огра ни ча -
ва ње сло бо де.
На рав но да ће
осо ба ко ја је
под при ти ском

по тра жи ти из лаз или вен тил.
Ако же ли мо да емо тив на

ве за бу де ста бил на и трај на,
нео п ход но је да за др жи мо у
свом по на ша њу, из гле ду, го -
во ру, оно што је дру гу осо бу

и при ву кло. Да не под -
ра зу ме ва мо успе шну

ве зу, већ
да је с
љу ба вљу
гра ди мо

кроз по -
д р  ш к у ,
раз у ме -
ва ње и
то ле ран -
ц и  ј у .
Тре ба да
на у чи мо
да оно

што је „ве -
за но” ни је за и ста на ше. Ве зи -
ва ња за дру ге љу де су из вор
на шег раз во ја и при ла го ђа ва -
ња ра зним си ту а ци ја ма, али
са мо кроз сло бо ду ко ју да је -
мо дру ги ма гра ди мо осе ћај
за до вољ ства што смо раз лог
не чи јој сре ћи.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Упо ре до с ја ча њем
емо тив не ве зе
почи ње да ја ча и
осе ћај гу бит ка
слобо де.

О ВА ЖНО СТИ ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ И БЛА ГО ВРЕ МЕ НОГ ЛЕ ЧЕ ЊА СР ЧА НИХ ОБО ЉЕ ЊА

ВР ХУН СКИ КАР ДИ О ЛО ЗИ СА ВМА ОД
СА ДА У ТИ МУ ЗА ВО ДА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ноћ но зно је ње

се до га ђа у би ло

ко је до ба то ком

спа ва ња. Ово

ста ње мо же

бит но по ре ме -

ти ти на ви ке

спа ва ња и до -

ве сти до не са -

ни це и(ли)

стре са. Осим нај ба нал ни јих раз ло га, као што је не при ла го ђе на

соб на тем пе ра ту ра у спа ва ћој со би, по сто ји још не ко ли ко мо гу -

ћих по тен ци јал них узро ка ноћ ног зно је ња: ме но па у за, иди о пат -

ска хи пер хи дро за, ин фек ци је и упа ле, рак, хи по гли ке ми ја, хор -

мон ски по ре ме ћа ји, не у ро ло шки по ре ме ћа ји. Овај про блем иза -

зи ва ју и по је ди ни ле ко ви.

Од дав ни на, жал фи ја је ве о ма це ње на као до ма ћи лек про тив

ноћ ног зно је ња. Биљ ку тре ба по па ри ти и то ком ду жег пе ри о да чај

пи ти ују тро на та ште. Он ор га ни зму од у зи ма ма те ри је ко је иза зи -

ва ју ноћ но зно је ње. До ка за ни лек про тив овог про бле ма, су де ћи

по ста рим књи га ма о ле ко ви том би љу, пред ста вља и ме ша ви на

по 20 г жал фи је, вир ка и ра ста ви ћа. Она се по па ри, крат ко вре -

ме оста ви да од сто ји и то ком ду жег пе ри о да пи је сва ко днев но,

ују тро, пре до руч ка. Ове биљ ке ја ча ју цео ор га ни зам и ти ме ле че

и ноћ но зно је ње.

Уз то, пре по ру чу је се да 6–8 г пра ха ли ста и вр ши ка жал фи је

сва ко днев но ста ви те у свој глав ни оброк. Овај прах ле чи и ка шаљ

и же лу дач ни ка тар.

Жал фи ја спре ча ва
ноћ но зно је ње

Спе ци ја ли стич ком ти му За во да
за здрав стве ну за шти ту рад ни ка
„Пан че вац” овог ме се ца при дру -
жи ла су се два вр сна кар ди о ло -
га с Вој но ме ди цин ске ака де ми -
је (ВМА): пу ков ник до цент dr
sc. med. Не над Рат ко вић, ин тер -
ни ста кар ди о лог и ме ди цин ски
ди рек тор ВМА, и пот пу ков ник
др Ми о драг Шип чић, ин тер ни -
ста, кли нич ки ле кар на оде љењу
Кли ни ке за кар ди о ло ги ју и ур -
гент ну ин тер ну ме ди ци ну ВМА.

Као што је по зна то, у За во -
ду „Пан че вац” кар ди о ло шке
пре гле де већ оба вља dr sc.
med. Сло бо дан То мић, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма ги -
стар на у ка из обла сти кар ди -
о ло ги је са Оде ље ња не ин ва -
зив не ди јаг но сти ке ср ца Ин -
сти ту та за кар ди о ва ску лар не
бо ле сти „Де ди ње” у Бе о гра ду.
Због све ве ћег ин те ре со ва ња
па ци је на та, ме наџ мент За во -
да од лу чио је да про ши ри

струч ну еки пу и да ус по ста ви
са рад њу и с дру гим нај и стак -
ну ти јим кар ди о ло зи ма у до -
ма ћем здрав ству.

Пу ков ник Рат ко вић и пот пу -
ков ник Шип чић, ина че, већ ду -
же вре ме ра де у је ди ни ци ин -
тен зив не не ге на Вој но ме ди -
цин ској ака де ми ји, где се ле че
сви ин тер ни стич ки па ци јен ти
ко ји зах те ва ју дру ги или тре ћи
сте пен ин тен зив не не ге. То у
пре во ду зна чи да ова два лекара,

из ме ђу оста лих, спа са ва ју жи -
во те свих те жих па ци је на та –
кар ди о ло шких, ен до кри но ло -
шких, не фро ло шких или пул -
мо ло шких ко ји зах те ва ју 24-
-ча сов ни хе мо ди нам ски мо ни -
то ринг на ВМА. У За во ду „Пан -
че вац” они ће су бо том оба вља -
ти кар ди о ло шке, оп ште ин тер -
ни стич ке и си сте мат ске пре -
гле де. За ка зи ва ње је мо гу ће пу -
тем те ле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

ПАН ЧЕ ВАЦ: По зна то је да

су кар ди о ва ску лар на обо -

ље ња во де ћи узрок смр ти

око 17,5 ми ли о на љу ди у

све ту. Ко је те го бе су нај че -

шће код кар ди о ло шких па -

ци је на та с ко ји ма се ви сва -

ко днев но су сре ће те?

НЕ НАД РАТ КО ВИЋ: Нај -

че шће кар ди о ва ску лар не

бо ле сти с ко ји ма се сре ће -

мо су акут ни ин фарк ти ми -

о кар да, ср ча не сла бо сти, те

акут ни едем плу ћа или, што

би у на ро ду ре кли – во да

на плу ћи ма. Вр ло су че сте

и хи пер тен зив не кри зе, ко -

је се ја вља ју код па ци је на -

та с ви со ким при ти ском,

ко ји ни су бла го вре ме но

збри ну ти на аде ква тан на -

чин, па до ла зи до не у ро ло -

шких или кар ди о ло шких

ма ни фе ста ци ја ко је их не -

по сред но ви тал но угро жа -

ва ју. Убе дљи во нај ве ћи

про це нат кар ди о ло шких

па ци је на та у Ср би ји обо лео

је од хи пер тен зи је.

l Да ли је хи пер тен зи ју

ла ко пре по зна ти?

– Све за ви си, у ства ри

све је ин ди ви ду ал но. По -

сто је осо бе с бла го по ви ше -

ним при ти ском, ре ци мо

око 150/90 mmHg или чак

и 130/90 mmHg. Ово по -

след ње би се у не ким окол -

но сти ма сма тра ло „гра нич -

ном вред но шћу” при ти ска.

Има па ци је на та ко ји ма и

ова кав при ти сак, иа ко не

пре те ра но ви сок,

ства ра те го бе.

С дру ге стра -

не су па ци -

јен ти са

озбиљ ном

хи пер тен зи -

јом и вред -

но сти ма ко је

иду и до 170/120

mmHg, по не кад и ви -

ше, без про прат них симп -

то ма. Ова дру га гру па је у

да ле ко ве ћем про бле му бу -

ду ћи да че сто ни је ни све -

сна да има хи пер тен зи ју и

углав ном то от кри је са свим

слу чај но, ру тин ским пре -

гле дом. Упра во због то га је

хи пер тен зи ја до би ла епи тет

„ти хи уби ца”: ако се бла го -

вре ме но не от кри је и не ле -

чи, ово под му кло обо ље ње

мо же да уз на пре ду је и да

иза зо ве шлог, ср ча ни ин -

фаркт, бо ле сти бу бре га и

мре жња че, пр ска ње крв -

них су до ва, осла бље но

пам ће ње и број не дру ге те -

го бе. Про блем по ста је да -

ле ко озбиљ ни ји ако је хи -

пер тен зи ја удру же на с дру -

гим фак то ри ма ри зи ка за

раз вој ко ро нар не бо ле сти

од но сно ин фар ктног или

пре дин фар ктног ста ња. Ту

пр вен стве но ми слим на пу -

ше ње, по ви ше не вред но сти

хо ле сте ро ла и три гли це ри -

да и сва ка ко ди ја бе тес.

l Ср би ја је тре ћа зе мља

по уми ра њу од кар ди о ва -

ску лар них бо ле сти. Пре нас

су са мо Ру си ја и Укра ји на.

Мо гу ли се ства ри по пра ви -

ти и ка ко?

– У по след њих не ко ли ко

го ди на ве ли ки ак це нат се

ста вља на при мар ну пре -

вен ци ју, од но сно на ра но

от кри ва ње хи пер тен зи је и

дру гих фак то ра ри зи ка ко -

ји до во де до бо ле сти ср ца

и крв них су до ва. За сва ку

по хва лу је то што су ве ли ке

ком па ни је, по пут Ра фи не -

ри је наф те Пан че во, у том

кон тек сту до не ле од лу ку да

сво је за по сле не ре дов но

ша љу на си сте мат ске пре -

гле де да би ра ним от кри ва -

њем тих и дру гих про фе си -

о нал них и

н е  п р о  ф е  -

си о нал них

обо ље ња

до при не -

ли бр жем

и лак шем

ди јаг но сти ко -

ва њу, по том и ле -

че њу, а са мим тим и

да ле ко по вољ ни јем

исхо ду.

Не иг но ри ши те „ти хог уби цу”

ПАН ЧЕ ВАЦ: Да ли љу ди ко -

ји не ма ју ни ка кве те го бе тре -

ба да од ла зе на пре вен тив не

пре гле де код кар ди о ло га?

Ко ме се та кви пре гле ди пре -

по ру чу ју и ко ли ко че сто?

МИ О ДРАГ ШИП ЧИЋ: Пре -

ма пре по ру ка ма Европ ског

удру же ња кар ди о ло га, сви

љу ди ста ри ји од че тр де сет

го ди на мо ра ли би да у од ре -

ђе ном вре мен ском рит му од -

ла зе на си сте мат ске и кар ди -

о ло шке пре гле де. Ко ли ко ће

ти пре гле ди би ти че сти, од лу -

чу је се на осно ву та ко зва ног

SCORЕ ри зи ка, ко ји се од ре -

ђу је на кон пр вог кар ди о ло -

шког од но сно ин тер ни стич -

ког пре гле да. Он об у хва та

ме ре ње крв ног при ти ска и

ла бо ра то риј ске на ла зе, ко ји

пр вен стве но под ра зу ме ва ју

од ре ђи ва ње вред но сти хо ле -

сте ро ла. Уз то, узи ма се у об -

зир и ста ро сно до ба и по да -

так да ли је па ци јент пу шач и

та ко до би ја мо кла си фи ка ци ју

по SCORЕ ри зи ку. На осно ву

то га, па ци јен ти ма да је мо ин -

фор ма ци ју да ли је по треб но

да пре гле де оба вља ју на го -

ди ну да на, две, три или пак

че шће или ре ђе од то га, као и

са вет о про ме на ма на чи на

жи во та и/или уво ђе њу те ра -

пи је. По ред осо ба ста ри јих

од че тр де сет го ди на, ре дов -

ни пре гле ди оба ве зни су за

љу де ко ји се ба ве од ре ђе ним

про фе си ја ма, по пут про фе си -

о нал них во за ча, вој ске, оних

ко ји су из ло же ни га со ви ма

или јо ни зу ју ћем зра че њу, ра -

де са азбе стом и слич но.

l Ко ји фак то ри ри зи ка

ути чу на на ста нак кар ди о -

ва ску лар них обо ље ња?

– Фак то ре ри зи ка де ли мо

на про мен љи ве и не про -

мен љи ве. Као што нам са мо

име го во ри, на не про мен -

љи ве фак то ре не мо же мо

ути ца ти. Ту спа да ју пол и

ге не ти ка. По ја шње ња ра ди,

ве ће су шан се да ће од бо -

ле сти ср ца и крв них су до ва

обо ле ти осо ба чи ји је бли -

зак ро ђак пре 65. го ди не

имао зна чај на обо ље ња или

чак смрт ни ис ход од кар ди -

о ва ску лар них бо ле сти. Кла -

сич ни про мен љи ви фак то ри

на ко је мо же мо ути ца ти су

ви сок крв ни при ти сак, по -

ви ше не ма сно ће у кр ви, пу -

ше ње, вред но сти гли ке ми -

је, те ле сна ма са, обим стру -

ка, стрес и дру ге.

l Ста ти сти ке по ка зу ју да

све ве ћи број мла дих љу ди

обо ле ва и стра да од кар ди -

о ва ску лар них бо ле сти. За -

што се то де ша ва?

– Раз лог је пре све га не -

до ста так фи зич ке ак тив но -

сти и не а де кват на ис хра на.

Све ви ше је, чак и ме ђу де -

цом, оних ко ји има ју пре ко -

мер ну те жи ну. Ин декс те ле -

сне ма се зна чај но ра сте, а

то је, као што зна мо, осно ва

за на ста нак хи пер тен зи је,

ше ћер не бо ле сти и ма се

дру гих ком пли ка ци ја.

l Шта ви пре по ру чу је те:

ка ко да се хра ни мо и ко ју

вр сту фи зич ких ак тив но сти

да прак ти ку је мо и ко ли ко

че сто да би нам ср це би ло

здра во?

– Фи зич ка ак тив ност је

оба ве зна – иде ал но би би ло

нај ма ње 40–45 ми ну та

днев но. Не мо ра то да бу де

те ре та на, до вољ на је и шет -

ња: ва жно је да за то вре ме

от при ли ке пре ђе те че ти ри

ки ло ме тра. Тре ба би ти ак ти -

ван бар три пу та не дељ но, а

што ви ше, то бо ље. Ипак,

имај те у ви ду да ни крај ње

из ну ри ва ње ор га ни зма ни је

прак тич но. У жи во ту, ге не -

рал но гле да но, и у од но су с

љу ди ма и у ис хра ни и у сва -

кој дру гој обла сти – нај те же

је би ти уме рен. Ко је то по -

сти гао, тај је ус пео у жи во ту

и тај се са чу вао. Што се ти че

ис хра не, европ ске пре по ру ке

ка жу да је ме ди те ран ска ис -

хра на нај здра ви ји из бор, по -

го то во за ста ри је љу де. На

је лов ни ку тре ба да пре о вла -

ђу ју во ће, по вр ће и ода бра на

ме са – пр вен стве но пи ле ти -

на, ћу ре ти на и те ле ти на без

ко же и из ну три ца. Пу но ма -

сни си ре ви, мле ко и јо гурт

ни су из бор ис хра не за љу де

ста ри је од три де сет од но сно

че тр де сет го ди на. Код мла -

ђих осо ба до ла зи у об зир све

што не ути че не по вољ но на

њи хов ин декс те ле сне ма се.

Пре пе ша чи те че ти ри ки ло ме тра днев но

Страну 
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Пот пу ков ник др Ми о драг Шип чић

Пу ков ник доцент dr sc. med. Не над Рат ко вић



Су де ћи по ре ак ци ја ма на ших
су гра ђа на, не дав но отво ре на
Спе ци јал на оч на бол ни ца „Све -
ти Ва си ли је Остро шки” не што
је што је Пан че ву одав но тре -
ба ло. Све је ви ше оних ко ји се
рас пи ту ју ка да ће мо ћи да за -
ка жу пре глед код не ког од
струч ња ка с ВМА, из Кли нич -
ког цен тра или из пан че вач ке
Оч не бол ни це, ко ји чи не део
ти ма ове но во о тво ре не уста но -
ве, и ка да ће по че ти опе ра ци је
ка та рак те о тро шку РФ ЗО-а. У
тек сту ко ји сле ди до но си мо вам
све од го во ре.

За све ма ло број не ко ји још ни -
су чу ли до бре ве сти, по на вља -
мо нај ва жни је ин фор ма ци је:
Спе ци јал на оч на бол ни ца „Све -
ти Ва си ли је Остро шки” отво -
ре на је по чет ком ове го ди не у
окви ру ком па ни је Ау то-цен -

тар „Зо ки” и на ла зи се у ис тој
згра ди у ко јој су сме ште ни и
Сред ња струч на шко ла „Ви зи -
ја”, не дељ ник „Пан че вац”, За -
вод за здрав стве ну за шти ту
рад ни ка „Пан че вац” и Ау то-
шко ла „Зо ки”, у вла сни штву
исте ком па ни је, с тим што се
у бол ни цу не ула зи из Ули це
Ву ка Ка ра џи ћа 1, већ с боч ног
ула за у згра ду, из Ули це Ђу ре
Јак ши ћа 3.

Бол ни ца је, на кон што су ван -
ред не окол но сти од ло жи ле пла -
но ве ста нов ни ка чи та ве пла не -
те, зва нич но отво ри ла сво ја вра -
та у по не де љак, 15. ју на. Пре -
ма ре чи ма Зо ра на Пе шев ског,
ди рек то ра и вла сни ка ком па -
ни је Ау то-цен тар „Зо ки”, отва -
ра ње Спе ци јал не бол ни це од -
го вор је на све из ра же ни је по -
тре бе на ших су гра ђа на не са -
мо за опе ра ци ја ма ка та рак те

већ и за дру гим вр ста ма оф -
тал мо ло шких пре гле да и ин -
тер вен ци ја.

Све пре гле де и опе ра ци је
ка та рак те на нај мо дер ни јим
и нај са вре ме ни јим уре ђа ји ма
у Спе ци јал ној бол ни ци „Све -
ти Ва си ли је Остро шки” оба -
вља ис ку сан тим струч ња ка с
Вој но ме ди цин ске ака де ми је,
из Кли нич ког цен тра Ср би је
и из Оп ште бол ни це Пан чево.
Тим бол ни це чи не, из ме ђу
оста лих, др Вла ди мир Дра га -
нић, проф. др Пе тар Алек сић
и др Би ља на Рашчанин Дра -
га нић с ВМА, те др Зо ран Кат -
нић из Оч не бол ни це Пан че -
во и др На да Ми лић За рић,
деч ји офтал мо лог и стра бо -
лог, чла ни ца Оде ље ња за стра -
би зам и ам би о пи ју Kлинике
за оч не бо ле сти Kлиничког
цен тра Срби је.

ТЕМА БРОЈА
Четвртак, 18. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА
Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на

064/100-79-26, и оба вља ју се од 14 до 20 са ти, с тим што сва ки од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе -

ним да ни ма. До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла sobvasilijeostroski@gmail.com.

РЕ ШЕ ЊА ЗА СВЕ ОФ ТАЛ МО ЛО ШКЕ ПРО БЛЕ МЕ НА ЈЕД НОМ МЕ СТУ

ПРЕД СТА ВЉА МО ВАМ СПЕ ЦИ ЈАЛ НУ БОЛ НИ ЦУ 
„СВЕ ТИ ВА СИ ЛИ ЈЕ ОСТРО ШКИ”

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у

њи хо ве ор ди на ци је по след -

њих го ди на све че шће до ла -

зе па ци јен ти свих ста ро сних

до ба са же љом да трај но по -

пра ве свој вид, а са мим тим

и ква ли тет свог жи во та. Баш

та кво – трај но – ре ше ње пру -

жа им уград ња ин тра о ку -

лар них со чи ва, ко ја је мо гу -

ћа и у Спе ци јал ној бол ни ци

„Све ти Ва си ли је Остро шки”.

То зна чи да ста рач ка ка -

тарак та ни је је ди на бо лест

која се ре ша ва по мо ћу ових

со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф -

тал мо ло га, по ка за ло се да се

мла ди љу ди за уград њу ин -

тра о ку лар них со чи ва од лу -

чу ју он да ка да због вр сте ди -

оп три је ко ју има ју не мо гу

ви ше да за до во ље сво је жи -

вот не ак тив но сти но се ћи на -

о ча ре или кон такт на со чи ва.

Не ки то чи не из естет ских

раз ло га, а од не ких то зах те -

ва про фе си ја или пак здрав -

стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на со чи ва

пре по ру чу ју се и љу ди ма

сред њих го ди на ко ји ма је

вид на да љи ну и/или бли зи -

ну осла био. Уко ли ко спа да те

у ову гру пу и не прак тич но

вам је да ба ра та те с ви ше

па ри на о ча ра или не мо же те

да се на вик не те на мул ти фо -

кал не на о ча ре, мо жда је

вре ме да раз ми сли те о

уград њи со чи ва. Ова ин тер -

вен ци ја се пре по ру чу је и

осо ба ма ко је има ју ви со ке

вред но сти плус или ми нус

ди оп три је чи јом ко рек ци јом,

по мо ћу на о ча ра или кон -

такт них со чи ва, ни су за до -

вољ не.

Ипак, о то ме да ли је

уград ња со чи ва пра во ре -

ше ње за вас, од лу ку до но си

оф тал мо лог, на кон што са -

гле да све чи ње ни це и де -

таљ но пре гле да ме ди цин ску

до ку мен та ци ју. Он ће та да

од лу чи ти и ко ју вр сту со чи -

ва би тре ба ло угра ди ти, а

мо гу ћа је јед на од ове три

оп ци је: ас фе рич на мо но фо -

кал на со чи ва, ас фе рич на

мо но блок со чи ва са жу тим

фил те ром или пак мул ти фо -

кал на со чи ва. Це на опе ра -

ци је ће за ви си ти упра во од

вр сте со чи ва ко ја вам је

нео п ход на.

Сфе рич ним или ас фе рич -

ним мо но фо кал ним со чи ви -

ма ис пра вља се ре фрак тив -

на гре шка, ко ја се од но си на

кла сич ну ми нус или плус

ди оп три ју. Тре ба на по ме ну -

ти да се њи ма не ис пра вља

астиг ма ти зам (по гре шна за -

кри вље ност ро жња че), ни ти

пре зби о пи ја (по тре ба за но -

ше њем на о ча ра за рад на

бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју

при мат у кли ни ка ма ши ром

за пад не Евро пе, бу ду ћи да

има ју но ви ји ди зајн и да су

на чи ном њи хо ве из град ње

по бољ ша ни од ре ђе ни не до -

ста ци сфе рич них со чи ва.

Она су се сто га по ка за ла бо -

љим у ко ри го ва њу сфер них

абе ра ци ја и кон траст не сен -

зи тив но сти – ка рак те ри сти -

ка вид не оштри не ко је ути чу

на ква ли тет ви да.

Ас фе рич на мо но блок со -

чи ва са жу тим фил те ром

има ју исте ка рак те ри сти ке

као кла сич на ас фе рич на со -

чи ва, с тим што је по вр ши на

со чи ва ди зај ни ра на та ко да

спре ча ва пре ла ма ње од ре -

ђе ног спек тра сун че ве све -

тло сти, ко је код по је ди них

па ци је на та мо же не по вољ но

де ло ва ти на ва жан цен тар

за вид на оч ном дну, по знат

као жу та мр ља.

Уград њом мул ти фо кал -

них со чи ва успешно се по -

сти же ко рек ци ја ви да ка ко

на бли зи ну, та ко и на да -

љи ну. Ова спе ци јал но ди -

зај ни ра на со чи ва у сво јој

струк ту ри са др же не ко ли ко

кон цен трич них пр сте но ва,

ко ји има ју раз ли чи ту моћ

пре ла ма ња све тло сти, омо -

гу ћа ва ју ћи па ци јен ту фо ку -

си ра ње на ши ри спек тар

уда ље но сти. По год на су за

љу де ко ји су рад но ак тив -

ни, ко ји има ју ди оп три ју за

да љи ну и има ју по тре бу да

но се на о ча ре за рад на бли -

зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба

имати на уму, мул ти фо кал на

со чи ва се не пре по ру чу ју

про фе си о нал ним во за чи ма,

од но сно љу ди ма ко ји због

при ро де по сла че сто во зе у

ноћ ним усло ви ма.

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

Отва ра ње Спе ци јал не бол -

ни це „Све ти Ва си ли је Остро -

шки” зна чи и то да ће из ме -

ђу хи ља ду и две хи ља де па -

ци је на та го ди шње ко ји се

на ла зе на ли ста ма че ка ња

за опе ра ци ју ка та рак те би ти

пре у сме ре но у ову уста но ву,

где ће их, о тро шку РФ ЗО-а,

опе ри са ти тим струч ња ка с

ВМА на апа ра ти ма нај са вре -

ме ни је генера ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће

мо ћи да оба ве и па ци јен ти

ко ји ни су на ли сти че ка ња,

али о соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње -

ни це да по је ди ни гра ђа ни

жи ве у те шким еко ном ским

усло ви ма и да не ма ју оба ве -

зно здрав стве но оси гу ра ње,

пред ви де ли смо и од ре ђе ни

број гра тис опе ра ци ја ка та -

рак те ка ко би смо им по мо гли

да ре ше тај, до са да не пре мо -

стив здрав стве ни про блем –

ис та као је Зо ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у

Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти

Ва си ли је Остро шки” оба -

вља ће др Вла ди мир Дра га -

нић, на чел ник оде ље ња за

пред њи сег мент Kлинике за

оч не бо ле сти Вој но ме ди цин -

ске ака де ми је и ли цен ци ра -

ни ин струк тор за опе ра ци ју

ка та рак те си сте ми ма „Alcon

and Bausch & Lomb”.

Док тор Дра га нић има три -

де се то го ди шње ис ку ство у

овој обла сти, а с 30.000 до

са да ура ђе них опе ра ци ја у

вр ху је ме ђу ле ка ри ма у це -

лој Ср би ји. Пре ма ње го вим

ре чи ма, сви ма те ри ја ли и

ма ши не ко ји ће се ко ри сти ти

при ли ком опе ра тив них за -

хва та у „Све том Ва си ли ју

Остро шком” пред ста вља ју

оно нај бо ље што тре нут но

по сто ји на тр жи шту.

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• па хи ме три ја,

• вид но по ље.

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

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



Четвртак, 18. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

Ја го де и тре шње
појефтини ле, док 
ма ли не ста ју 500 ди на ра

Ки ша и бла то „уда ра ју” 
с јед не стра не, ин сек ти 
с дру ге

За сад све га има, али 
це не уби ја ју апе тит

Тре шње на пан че вач кој пи ја ци ових
да на ко шта ју од 150 до 250 ди на ра,
ви шње 130–200, бре скве 130–170, ја -
го де на гај би цу 110–150 ди на ра по
ки ло гра му, док за ки ло грам оних ор -
ган ских тре ба из дво ји ти 300 ди на ра.

Тре нут но ме ђу во ћем нај ви шу це ну
има ју ма ли не и ко шта ју чак 500 ди -
на ра по ки ло гра му. Ка да је реч о по -
вр ћу, нај ви ше се про да ју ку пус, за 40
ди на ра по ки ло гра му, и кра став ци,
чи ја се це на кре ће око 90 ди на ра за
ки ло грам.

Ки се ло је гро жђе

Ка ко са да ства ри сто је, пред од ла зак
на пи ја цу ви ше не мо ра те да се по са -
ве ту је те са сво јим ле ка ром или фар -
ма це у том и да по пи је те не што за сми -
ре ње, као што је то био слу чај пре ме -
сец да на. Та да су пр ве ја го де ко шта ле
и до хи ља ду ди на ра, а пр ве тре шње и
до 500 ди на ра по ки ло гра му.

Це не су сре ћом у ме ђу вре ме ну па -
ле, па гра ђа ни сво је оми ље но во ће
мо гу по но во да ку пе на ки ло грам уме -
сто да па за ре по 200–300 гра ма, чи -
сто да их же ља ми не. Ипак, ни то не -
ће ду го тра ја ти: се зо на је на кра ју,
по ну да ће се убр за но сма њи ва ти, па
је и но ви скок це на не ми но ван.

– Про да ја иде од лич но, док је на
про из вод њу, због ло ших вре мен ских

усло ва, не мо гу ће ути ца ти. Нај ви ше
иду тре шње, ја го де, па ра дајз, кра ста -
вац и зе ле на са ла та. За сад све га има
и ро ба је од лич ног ква ли те та, али ако
се ове ки ше на ста ве, ја го де, тре шње и
ви шње ће го то во си гур но про па сти –
ка же Сла ђа на Зо рић, ко ја про да је во -
ће и по вр ће на Зе ле ној пи ја ци.

Труд за вр шио у бла ту

Про из во ђа чи, ме ђу тим, ис ти чу да
није са мо во ће ове го ди не на уда ру,
ни ти су вре мен ске при ли ке је ди ни
про блем.

– Мраз је сте гао баш кад је тре шња
цве та ла, а чак је и снег пао у то вре -
ме. Тре ша ња за то ове го ди не ни смо
ни има ли. И кај си је нам је мраз „сре -
дио”. Са да од ки ше и бла та не мо же
ни да се уђе у ба шту. Нај пре је би ла
су ша, па смо мо ра ли да за ли ва мо гра -
шак, а сад не мо же мо да га обе ре мо,
ис тру ли ће. Па при ка је од ки ше

пожуте ла и на па да ју је биљ не ва ши,
кром пир је ду зла ти це, а бла то нам
оне мо гу ћа ва да га тре ти ра мо. Ку ку -
ру зу и пше ни ци при ја ки ша, али сад
је већ и њи ма до ста, не би ва ља ло да
се ова ко на ста ви. С дру ге стра не, пше -
ни цу је ухва ти ла пла ме ња ча, па је
по жу те ла. Ко је ус пео на вре ме да
ис пр ска ку ку руз про тив ко ро ва, до -
бро је про шао. Код оних ко ји су за ка -
сни ли, ко ров сад бу ја и гу ши биљ ке.
И ви шње пу ца ју и тру ле – ка же Ана
Да кић из Скро ба ре, чи ја по ро ди ца
већ де це ни ја ма га ји во ће и по вр ће за
сво је по тре бе.

Смр ди бу бе пра ве цир кус

По врх све га, твр ди на ша са го вор ни -
ца, ове го ди не, ве ро ват но опет због
вре ме на, вла да пра ва на је зда смр ди -
бу ба и пу же ва.

– На јед ном је ди ном пло ду ви шње
мо же те ви де ти и по пет смр ди бу ба.
Се де јед не дру ги ма на гла ва ма, ко у
цир ку су. Да ни је тра гич но, би ло би
ко мич но. Не зна мо шта пр во да спа -
са ва мо – жа ли се Ана.

У Скро ба ри се, ка жу ме шта ни, као
и у оста лим се ли ма у око ли ни Пан -
че ва, хра на не из о став но про из во ди
за соп стве не по тре бе, а ви шак се, он -
да ка да га има, не рет ко и про да. Ове
го ди не ће те шко ишта оста ти за про -
да ју, по го то во ако се вре мен ске при -
ли ке зна чај но не по пра ве. Упра во
ови ло ши усло ви дик ти ра ће и це не
на пи ја ца ма.

ОТВО РЕ НА ОН ЛАЈН ЗЕЛЕ НА ПИ ЈА ЦА

Пан де ми ја ко ро на ви ру са и чи ње -

ни ца да су пи ја це то ком ван ред ног

ста ња би ле за тво ре не, ин спи ри са -

ла је за по сле не у ЈКП-у „Зе ле ни -

ло” да по кре ну сајт onlinezelenapi-

jacapancevo.rs.

Пре ко овог пор та ла и пре ко

исто и ме не „Феј сбук” стра ни це гра -

ђа ни мо гу да се ди рект но по ве жу с

по љо при вред ним про из во ђа чи ма

и да лак ше до ђу до све жих про из -

во да. Куп ци ма су на рас по ла га њу

кон такт-по да ци про да ва ца, као и

ин фор ма ци је о ак ту ел ним це на ма

во ћа, по вр ћа, рин фу зне ро бе, ме -

са, млеч них про из во да, ко ла ча,

цве ћа и оста ле ро бе ко ја се ина че

мо же па за ри ти на те зга ма.

Ве ро ват но не ма осо бе на све ту ко ја не
во ли да до би ја по кло не. Ка да бли ским,
али и ма ње бли ским осо ба ма не што
да ру је те, тај тре ну так пре тва ра се за -
пра во у раз ме ну љу ба ви и па жње.

Ако по зна је те не чи ји укус, ефе кат
је тим ја чи. Сто га, ка да по кла ња те,
пред ност увек дај те осе ћа њи ма и кре -
а тив но сти, а не ма те ри јал ној вред но -
сти по кло на. Мно ги ће се сло жи ти да
ви ше во ле да до би ју па жљи во ода бра -
ну сит ни цу или ру ко тво ри ну не го ску -
пу ствар ку пље ну на су ми це, без зна -
че ња и по ен те. Про ве ри ли смо ка да
су на ши су гра ђа ни по след њи пут не -
ком не што по кло ни ли, али и шта они
са ми во ле да до би ју на дар.

ЕМИ НА СА ВУ ЛОВ, 
прав ни би ро тех ни чар:

– Упра во сам се би са да не што по -
кло ни ла. Што се ти че дру гих љу ди,
са мо да се се тим... Пре, от при ли ке,
не де љу да на сам не ког об ра до ва ла.
Ме не оду ше ве углав ном сит ни це. Ми -
слим да ни је исти на да пре ко сто ма -
ка во ди пут са мо до му шкар че вог ср -
ца, већ то ва жи и за леп ши пол. Ако

се спре ми не ка ле па кло пи ца, то је
увек пра ви из бор за ме не.

МИ О ДРАГ СА ВИЋ, пен зи о нер:
– Сво јим уну ци ма сва ког да на не што
ку пу јем. Рет ко се де си да ја не што
до би јем. Али, не мо гу да ка жем, при -
мам по кло не од ста ри јег се стри ћа. Не
при жељ ку јем ни ка кав од ре ђе ни по -
клон. И сит ни ца ме ра ду је.

АН ДРИ ЈА НА ПЕ РИЋ, сту дент ки ња:
– Во лим спон та но да по кла њам ма -

ле ства ри, ре ци мо свом деч ку. Уско -
ро ће му ро ђен дан, па сми шљам не ко
из не на ђе ње. Ле по се осе ћам ка да да -
јем, кад ви дим ре ак ци ју осо бе. Мно -
го ми зна чи и ка да при ме тим да не ко
зна ка кав је мој укус и шта во лим да
до би јем.

СНЕ ЖА НА МАР КО ВИЋ, пред сед ни -
ца ет но-удру же ња „Жи сел”:

– Не дав но смо на јед ној ма ни фе -
ста ци ји у Стар че ву по кло ни ли Пе тру
Ан дре ји ћу лут ку за ње го ву ћер ки цу,
јер је до шао код нас да ку пи ша мрол -
ни це. Ина че, као удру же ње до ни ра ли

смо ја ко мно го ма ски Оп штој бол ни -
ци. Обез бе ди ли смо два оде ље ња. Они
су нас јав но по хва ли ли. Би ли смо
вред ни за го ди ну да на, ко ли ко по сто -
ји мо. Сле де ће не де ље ће мо до ни ра ти
па кет ба ки ци ко ји има вр ло ма лу пен -
зи ју, ка ко би зна ла да ни је са ма.

МИ РО СЛАВ ТР ЊА НАЦ, пен зи о нер:
– Ка да сам по след њи пут не што по -

кло нио? То је би ло 29. ма ја, да кле
вр ло ско ро. Мо јој же ни је био 77. ро -
ђен дан. Дам јој но вац, а она па за ри.
Та ко је нај бо ље, јер се ја у шо пинг не
раз у мем. Сва ког пет ка да ру јем сво -
јим уну ци ма. И ја до би јем по не што
на дар. Мла ђа ћер ка ми, на при мер,
до но си слат ко од шљи ва. Ја то во лим.

МИ РО СЛАВ БЕ ЛА НОВ, ма га ци о нер:
– Ма ло пре сам јед ној де вој ци ку -

пио че стит ку. Ко ри стим сва ку при -
ли ку да не ком не што по кло ним. И
ме не се бли ски љу ди се те. Ни је ми
ва жно шта ћу да до би јем. И сит ни це
има ју ве ли ку вред ност. Нај ва жни ји је
знак па жње.

Је ле на Ка та на

С. МАРКОВИЋА. ПЕРИЋ М. ТРЊАНАЦ М. БЕЛАНОВ

КА ДА СТЕ ПО СЛЕД ЊИ ПУТ НЕ КОМ НЕ ШТО ПО КЛО НИ ЛИ?

И ма ли знак па жње до но си мно го ра до сти

М. САВИЋЕ. САВУЛОВ

НАША АНКЕТА

КА КО ВРЕ МЕН СКЕ (НЕ)ПРИ ЛИ КЕ УТИ ЧУ НА ПРИ НО СЕ

СЛАТ КИ ПЛО ДО ВИ ГОР КОГ УКУ СА
МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, за сле -
де ћи че твр так, 25. јун, пла ни ра на
су ис кљу че ња на три ло ка ци је у
Пан че ву.

Од 8.30 до 10 са ти без стру је ће
би ти ста нов ни ци Дрин ске ули це и
вр тић „Пу по љак”, од 10.30 до 12 са -
ти пред у зе ће „Мо дус”, а од 12.30 до
14 са ти Ду нав ска ули ца.

Већ је по зна то и да ће сле де ћег
пет ка, 26. ју на, од 8 до 14 са ти, стру -
је не ста ти у це лом Ба нат ском Но -
вом Се лу, а тог да на ће по но во би ти
ис кљу че ња и у ви ше де ло ва Пан че -
ва. Од 8.30 до 10.30 на на па ја ње
елек трич ном енер ги јом не тре ба да

ра чу на ју у Ули ци кра ља Ми ла на
Обре но ви ћа 3–9, Kнеза Ми ха и ла
Обре но ви ћа 63, 65 и 67, у са мо у -
слу зи „Те сла” и у бан ци на Те сли.
Од 11 до 12.30 стру је не ће има ти
ста нов ни ци Ули це Сте фа на Стра ти -
ми ро ви ћа 5–11 и Ули це Сто ја на Но -
ва ко ви ћа број 8 и 10, а од 13 до
14.30 ста нов ни ци Сте ри ји не ули це,
Ули це Сто ја на Но ва ко ви ћа 2, 4 и 6
и Ули це Љу бо ми ра Kовачевића 2,
4, 6 и 8.

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 ви ше де ло ва Пан че ва

Че му чи та ње

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Но ви на ри че сто има ју осе ћај да ра -
де уза лу дан по сао. Ко ли ко год се
тру ди ли да на ра зу мљив и ин те ре -
сан тан на чин пре не су ин фор ма ци је
ко је би гра ђа ни ма мо гле би ти од ко -
ри сти, не рет ко би ва ју су о че ни са су -
ро вом исти ном да оно што су на пи -
са ли ни је про чи тао онај ко ме је вест
би ла на ме ње на.

Ево јед ног при зо ра ко ји илу стру је
баш та кав слу чај: у ру бри ци из над
већ три не де ље до но си мо де та љан
рас по ред по ко ме рад ни ци „Хи ги је -
не”, у окви ру сво је тра ди ци о нал не

про лећ не ак ци је, од но се ка ба сти от -
пад. У тек сту ле по пи ше да, чак и
ако сте за ка сни ли да све што вам је
су ви шно спре ми те у вре ме кад чи -
ста чи до ла зе, мо же те то учи ни ти на -
кнад но и по зва ти еки пу да по ку пи
ваш от пад.

Али за што (учи ти) да чи та те кад
мо же те ле по уме сто то га да за га ди -
те при ро ду, и то, на при мер, баш у
цен тру гра да. Ваљ да сма тра те да је
то је ди ни на чин да вас љу ди при ме -
те. Ни шта дру го не ма те да по ну ди те
све ту. Пих.

Рад ни ци Јав ног ко му нал ног пред у -
зе ћа „Хи ги је на” у пе ри о ду од 1. до
26. ју на, рад ним да ни ма од 7 до 15
са ти, спро во де ак ци ју са ку пља ња и
од но ше ња ка ба стог от па да. Са да је,
да кле, пра во вре ме да при пре ми те
све оно че га же ли те да се ота ра си те:
ста ри на ме штај, бе лу тех ни ку, ам -
ба ла жу, ау то-ли ма ри ју, гу ме, ба штен -
ско сме ће и сав дру ги от пад из у зев
гра ђе вин ског шу та.

Пре но си мо рас по ред за по след њу
не де љу, уз на по ме ну да ће ка ми о ни
„Хи ги је не” на кра ју ак ци је, у че твр -
так и пе так, 25. и 26. ју на, још јед -
ном, по по зи ву, оби ћи све ло ка ци је
на ко ји ма су то ком ју на већ би ли.
То зна чи да, ако сте про пу сти ли њи -
хов прет ход ни до ла зак, мо же те да
их по зо ве те да још јед ном оби ђу

вашу ули цу и по ку пе от пад ко ји сте
при пре ми ли.

У пе так, 19. ју на, рад ни ци „Хи ги -
је не” ће ра ди ти по по зи ву гра ђа на и
оби ла зи ти те рен пре ђен од 15. до
18. ју на, од но сно на се ља Стар че во и
Вој ло ви ца.

До ло во је у пла ну у по не де љак и
уто рак, 22. и 23. ју на: пр ви и дру ги
ре јон чи сти ће се у по не де љак, а
тре ћи и че твр ти у уто рак. У сре ду,
24. ју на, чи ста чи ће оби ћи на се ља
Стре ли ште и Ста ри Та миш и основ -
не шко ле „Ми ка Ан тић” и „Бра ца
Пе тров”.

Сва оба ве ште ња у ве зи са од но -
ше њем ка ба стог сме ћа гра ђа ни мо -
гу до би ти пу тем те ле фо на 327-000
и 310-203, рад ним да ни ма од 7 до
15 са ти.

По ком рас по ре ду се ове
неде ље од но си ка ба сти от пад?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Пет смрдибуба против једне вишње



На кон ду го трај не
суше – ки ша као спас

Оче ки ва но до се дам
то на по хек та ру

Оп ште је ми шље ње ра та ра да је
ова го ди на ве о ма ша ро ли ка. Та -
мо где је па ла ки ша или где је
би ло ро се, пше ни ца се ле по изву -
кла. На рав но, под усло вом да је
агро тех ни ка од ра ђе на ка ко ваља.

С тим се углав ном сла же и
стру ка, што зна чи да на кон ду -
го трај не су ше ипак има на де
за опо ра вак овог усе ва.

Ви ше го ди шњи про сек

И пре ма ре чи ма Не на да Жив -
ко ви ћа, струч ња ка за ра тар ство
из Ин сти ту та „Та миш”, тре нут -
но ста ње пше ни це по пра ви ло
се за хва љу ју ћи ки ша ма ко је су
па да ле у про те клом пе ри о ду.

– Тре ба ло би да се зр но са да
бо ље на ли ва, јер су по след њих
да на тем пе ра ту ре ни же, па не -
ма на глог гу бље ња вла ге, што
би у ве ли кој ме ри мо гло да
по бољ ша при но се. Ка да је реч
о ду го роч ним прог но за ма, ис -
ку сни агро но ми ка жу да не ма
сми сла из но си ти про це не док
род не про ђе „пре ко ва ге”. У

ве зи с ро ко ви ма за же тву, на
осно ву то га што јеч мо ви по -
ла ко гу бе вла гу и ула зе у та ко -
зва ну во шта ну фа зу, по чет ком
ју ла мо гу се оче ки ва ти пр ви
от ко си пше ни це. Ме ђу тим, ако
тем пе ра ту ре ско че на пре ко
30 сте пе ни, она ће на гло по -
че ти да гу би вла гу и да до сти -
же пу ну фи зи о ло шку зре лост.
Што се при но са ти че, они за -
ви се од ула га ња, али сва ка ко
не ми слим да ће би ти на ре -
корд ном ни воу. За до во ља ва ју -
ће би би ло шест-се дам то на
по хек та ру, што је у ран гу ви -
ше го ди шњег про се ка – на во -
ди Жив ко вић.

Ка да је реч о из бо ру сор ти -
ме на та пше ни це, он ка же да
ра та ре нај ви ше ин те ре су је што
ве ћи при нос, за тим ко ли ка је
ње на от пор ност, а он да и ка -
кве су пре по ру ке што се ти че
ко ли чи не се ме на по хек та ру.

– Ка да је реч о овом по след -
њем, по ла ко из ла зи мо из стан -
дар да од сто осам де сет до две -
ста хи ља да зр на по хек та ру, па
са да при ча мо о не ких две ста
два де сет до две ста че тр де сет
хи ља да. Ти ме по ку ша ва мо да

ком пен зу је мо смањeно бо ко ре -
ње или ло ше вре мен ске при ли -
ке ко је мо гу да се де се на је сен.
Ка да је у пи та њу ода бир но вих
сор ти, све че шће се по ја вљу ју
та ко зва не дво се зон ске, ко је мо -
гу да се се ју и као ози ме и као
про лећ не, то јест од ок то бра па
чак до мар та. Ми, ин же ње ри,
због то га је на зи ва мо фа кул та -
тив ном. Ако је се је мо у про ле -
ће, мо ра се зна ти да, чим јој је
скра ће на ве ге та ци ја, сма њен је
и при нос. Ипак, на тај на чин
мо гу се по кри ти не ке гре шке
ра та ра – ка же овај струч њак

Фу за ри јум – мо гу ћи
проблем

Ње го ва ко ле ги ни ца Ма ја Су -
ди мац сла же се да је не до ста -
так па да ви на до вео до то га да
се пше ни ца сла бо бо ко ри ла и
да има ве о ма ма ли број кла со -
ва, али то је, с дру ге стра не,
усло ви ло и да не ма бо ле сти.

– На ли сто ви ма пше ни це ни -
је се мо гло уо чи ти при су ство
уо би ча је них бо ле сти или их је
би ло у ни ском про цен ту. То
зна чи да је за шти та би ла све -
де на на ми ни мум. Ме ђу тим, у

дру гом де лу ве ге та ци је, мо же
би ти не из ве сно ко ли ко ће ове
обил не па да ви не да ути чу на
ква ли тет ро да. Раз лог за то мо -
же би ти са мо фу за ри јум, про -
тив ко га су про из во ђа чи мо гли
да при ме не аде кват не хе миј -
ске ме ре, а зна се и да је то на
по чет ку цве та ња, као и ко ји су
пре па ра ти ва жни за пре вен ци -
ју, од но сно за спре ча ва ње по -
ја ве по ме ну те гљи ве. Али да ли
ће ове ко ли чи не па да ви на ути -
ца ти на ефи ка сност упо тре бље -
них пре па ра та, са зна ће мо у на -
ред ном пе ри о ду ка да бу де мо
ра ди ли оце њи ва ње. Мо рам још
јед ном да на гла сим да слу жбе
Ин сти ту та „Та миш” пра те ве -
ли ки број ка ко бо ле сти, та ко и
штет них ор га ни за ма, на раз не
на чи не и на број ним пунк то -
ви ма, а све ин фор ма ци је се мо -
гу до би ти на сај ту Прог но зно-
из ве штај не слу жбе Вој во ди не.
Сто га по зи ва мо на ше по љо при -
вред ни ке да и да ље сле де пре -
по ру ке ко је су та мо про пи са -
не, по ред оста лог и у ве зи с вр -
ста ма и до за ма пе сти ци да –
на во ди за по сле на у Ин сти ту ту
„Та миш”.

Четвртак, 18. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО
Ако температуре скоче на преко 30 степени, пшеница ће
нагло да губи влагу и да достиже пуну физиолошку зрелост.

Ненад Живковић, 
стручњак за ратарство из Института „Тамиш”

СТА ЊЕ НАЈ ВА ЖНИ ЈЕГ ОЗИ МОГ УСЕ ВА НА НА ШИМ ЊИ ВА МА

ПШЕ НИ ЦА СЕ ЛА ГА НО ИЗ ВЛА ЧИ

Службе Института
„Тамиш” редовно
прате велики број
како болести, тако и
штетних организама, а
све информације се
могу добити на сајту
Прогнозно-извештајне
службе Војводине.

Ја буч ки мај сто ри вар ја че на -
пра ви ли су леп успех на ве ро -
ват но пр вом оку пља њу ку ли -
на ра на кон ван ред ног ста ња.
На и ме, чла но ви Ри бо ло вач ког
клу ба „Бал та зар” из по ме ну тог
пан че вач ког се ла за у зе ли су, у
кон ку рен ци ји три де сет еки па,
дру го ме сто на над ме та њу у ку -
ва њу ри бље чор бе ко је је ор га -
ни зо вао Спорт ско-ри бо ло вач -
ки клуб „ПКБ Пан че вач ки рит”
из Па дин ске Ске ле.

По ред то га што су до ка за ли
та ле нат за спра вља ње јед ног од
нај о ми ље ни јих гур ман ских спе -
ци ја ли те та на овим про сто ри -
ма, Ја бу ча ни су пле ни ли до -
брим рас по ло же њем и ду хо ви -

то шћу, а за ни мљи во је на ве сти
и њи хо ва име на, по ред оста -
лог и због то га што но се и ин -
те ре сант не на дим ке. Та ко су
„сре бр ну” еки пу чи ни ли Са ша
Ан дре је вић Ре ган, Зо ран Ми -
јал ков Зо ки Ле пи, Зо ран Ка ра -
фи лов ски Ко рен ко, Но ви ца Ја -
нач ко вић Кур та и Не бој ша Јо -
ва но вић Шо не.

Ина че, ово тра ди ци о нал но
оку пља ње ри бо ло ва ца упри -
ли че но је на при јат ној ло ка -
ци ји у пар ку у Па дин ској Ске -
ли, а по ред над ме та ња у ку ва -
њу чор бе, при ре ђе но је и уз -
бу дљи во так ми че ње у у ди сци -
пли ни ба ца ња оло ва шта пом
у ме ту.

УСПЕХ ЈА БУЧ КОГ РИ БО ЛО ВАЧ КОГ КЛУ БА

„Бал та зар” дру ги у Па дин ској Ске ли Из бо ри за са ве те ме сних за -
јед ни ца у шест на се ље них ме -
ста би ће одр жа ни у не де љу,
21. ју на, ка да ће би ра ли шта
би ти отво ре на од 7 до 20 са ти.

Све из бор не ак тив но сти мо -
ра ће да бу ду окон ча не до че -
тврт ка, 18. ју на, у 24 са та, јер
та да по чи ње из бор на ћут ња,
ко ја ће тра ја ти све до окон -
ча ња гла са ња.

Ка да је реч о из бо р ној по -
ну ди, она је ни кад мр ша ви ја.
Та ко, кан ди да те за сва ме ста
има са мо Срп ска на пред на
стран ка, а у Бре стов цу и Но -
вом Се лу не ма чак ни јед ног
про тив кан ди да та.

У Гло го њу ће им се за де -
вет ме ста у Са ве ту су прот ста -
ви ти са мо је дан пред став ник

гру пе гра ђа на „Пан че вач ки
фронт”, а Ива но ву дво ји ца
пред став ни ка Са ве за вој во -
ђан ских Ма ђа ра.

Нај ја ча опо зи ци ја на пред -
ња ци ма би ће у Ка ча ре ву, где
ће се за пет на ест сто ли ца над -
ме та ти и два на ест со ци ја ли -
ста, као и тро је пред став ни ка
гру пе гра ђа на.

И, на кра ју, на стар че вач -
ким ли ста ма би ће и че тво ри -
ца со ци ја ли ста.

Ба нат ски Бре сто вац: Tрajу ра -
до ви на из град њи вр ти ћа и на
уре ђе њу фа са де зградe на фуд -
бал ском те ре ну, а у то ку је и
ре кон струк ци ја тро то а ра у ули -
ца ма Мар ша ла Ти та и 4. ок -
то бра, ду жи не око 130 ме та -
ра. Рад ни ци ЈКП-а „Ком брест”
по са ди ће у цен тру око 180 сад -
ни ца бе го ни ја, ко је је Ме сна
за јед ни ца до би ла од ЈКП-а „Зе -
ле ни ло”. Из ло жба умет нич ке
фо то гра фи је на те му „Изо ла -
ци ја”, у ор га ни за ци ји До ма
кул ту ре, КФФА По ња ви ца и
КФС Ср би је, би ће отво ре на у
уто рак, 23. ју на, у 19 са ти, у
га ле ри ји Ва тро га сног до ма.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом кул -
ту ре пла ни ра кре че ње уну тра -
шњо сти свог објек та и сре ђива -
ње га ле ри је, као и адап та ци ју
про сто ри је ко ја ће слу жи ти за
про бе ор ке стра и за сни ма ња.

До ло во: На Спорт ско-ре кре а -
тив ном цен тру „До ли на” по -
ста вље ни су ра све та, 16 кан де -
ла ба ра, кош, ре флек тор за ру -
ко мет ни те рен, еко-игра ли ште
и те ре та на на отво ре ном. По -
се че не су гра не на кри тич ним
ме сти ма где се ми мо и ла зе трак -
то ри; на пра вље ни су пар кин -
зи; са ни ра не су три де по ни је и
уре ђи ва не по је ди не ули це. У
то ку су ра до ви и на те ре ну за
од бој ку на пе ску и тр гу у Учи -
тељ ском пар ку. Ак ци ја сад ње
цве ћа упри ли че на је у су бо ту,
13. ју на, у цен тру се ла.

Гло гоњ: Кре ну ли су ра до ви
на ас фал ти ра њу де ла Школ -
ске ули це; Ме сна за јед ни ца и
ко му нал но пред у зе ће мон ти -
ра ли су мул ти ком плекс то бо -
га не у пар ку, а за вр ши ли су и
на си па ње пу та на из ле ти шту
Ске ла, где су по ста ви ли игра -
ли ште, се ник и кан те за ђу -
бре... Ин ста ли ра на је мре жа
улич не ра све те у де ло ви ма
се ла где је до сад ни је би ло.

Ива но во: Све ча но отва ра ње
но во са гра ђе ног вр ти ћа у Ули -
ци Пе те фи Шан до ра упри ли -
че но у по не де љак, 15. ју на,
када је из ве ден и при го дан
про грам уз на ступ КУД-а
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца, као
и сва ке го ди не, на ме ра ва да
са ни ра ру пе на пу те ви ма, али
због ван ред ног ста ња и ло шег
вре ме на мо ра ла је да од ло жи
тај по сао, па са да че ка да се
про леп ша вре ме и од го во ри
на зах те ве гра ђа на.

Ка ча ре во: По на ло гу Ме сне
за јед ни це по ста вље на су три
но ва деч ја игра ли шта (у при -
пре ми је још то ли ко) на ра -
зним ло ка ци ја ма, као и де -
сет бан де ра за ра све ту у де лу
Ули це 4. ок то бра до пу та за
СРЦ „Је зе ро”, чи је је дно не -
дав но из бе то ни ра но. Ра до ви
на ре кон струк ци ји ло вач ког
и пен зи о нер ског до ма су у
за вр шној фа зи. По ста вљен је
мо бил ни бан ко мат По -
штанске ште ди о ни це у цен -
тру се ла.

Омо љи ца: У то ку су ра до ви
на фа са ди згра де До ма кул -
ту ре, као и ре кон струк ци ја
кро ва и за ме на олу ка. По ста -
вље на је ра све та у ули ца ма
где је би ла сла ба, као и ре -
флек то ри на спорт ском цен -
тру, а но ва мре жа кра си те -
рен за од бој ку на пе ску у пар -
ку код Пра во слав не цр кве, где
је из бе то ни ра на ста за.

Стар че во: Уре ђе ње деч јих
игра ли шта на ста вље но је у
ули ца ма: Но во сад ској, Иве
Ан дри ћа, 4. ок то бра, Пар ти -
зан ској, Бо ри са Ки дри ча...

Про грам по во дом по кре та ња
му зе ја у ко јем ће се на ла зи ти
по став ка „Стар че во кроз ве -
ко ве” по чи ње у че твр так, 18.
ју на, у 14 са ти, на стар че вач -
ком Тр гу нео ли та; од 18 са ти
на сту па деч ји фол клор ни ан -
самбл КУД-а „Нео лит”, а од
21 сат ле ген дар ни во кал чу -
ве не гру пе „Би је ло дуг ме” –
Ален Исла мо вић.

Месне актуелности

У НЕ ДЕ ЉУ ГЛА СА ЊЕ У ШЕСТ МЕ СТА

Ни кад та ња кон ку рен ци ја

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Ива но во је јед но од још увек
ре ла тив но ма ло број них се ла ко -
ја су до би ла вр тић. Це ре мо ни -
јом отва ра ња и при год ним про -
гра мом у по не де љак, 15. ју на,
све ча но је окон ча на из град ња

тог но вог објек та при Основ -
ној шко ли „Мо ша Пи ја де”, уз
при су ство број них функ ци о не -
ра, зва ни ца, ме шта на, као и
ма ли ша на ко ји ма је све ово
на ме ње но.

У го ди ни ка да ова уста но ва
сла ви 145 го ди на по сто ја ња,
ње на ди рек тор ка Са ња Си мић
Ми ја то вић на ве ла је да ће од
1. сеп тем бра ов де за јед но учи -
ти, дру жи ти се и ра до ва ти ива -
но вач ка де ца, чи ји је број у по -
ра сту. Она је из ра зи ла на ду да
ће се то на ста ви ти и за хва ли ла
на по др шци По кра јин ском се -
кре та ри ја ту за обра зо ва ње и
Гра ду Пан че ву, као и Ме сној
за јед ни ци, а пре све га ње ном
пред сед ни ку Јо шки Ду ду ју. Гра -
до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов ис та као је да без упор но -
сти са мих Ива нов ча на не би
би ло ова квог објек та у ко јем
ће вре ме про во ди ти два де се -
то ро де це, а за ме ник по кра јин -
ског се кре та ра Ми лан Ко ва че -
вић по ред оста лог је на вео да
му је дра го што је ова шко ла
са чу ва на као са мо стал на.

Ина че, згра да но вог вр ти ћа
са гра ђе на је ше зде се тих го ди -
на про шлог ве ка за по тре бе ва -
тро га сног дру штва, а од де ве -
де се тих го ди на је та во ри ла, да
би кра јем 2015. го ди не по че ла
ње на ре кон струк ци ја. Да нас је
у скла ду са свим нор ма ти ви ма
за ту вр сту де лат но сти и у њој
ће бо ра ви ти ме шо ви та гру па
де це од три до пет и по го ди на
у це ло днев ном бо рав ку, као и
гру па при прем но-пред школ -
ског про гра ма уз ра ста де це од
пет и по го ди на до по ла ска у
шко лу (по лу днев ни бо ра вак).
На рас по ла га њу ће им би ти две
рад не со бе, при руч на ку хи ња,
мо дер ни то а ле ти, а у не по сред -
ном окру же њу су и ра зни спорт -
ски те ре ни, игра ли шта и све
дру го што је нео п ход но за пси -
хо фи зич ки раз вој де це у том
уз ра сту.

ИВА НО ВАЧ КА ДЕ ЦА ДО БИ ЛА МО ДЕ РАН ПРО СТОР

Но ви вр тић спрем но че ка ма ли ша не

Важни и визуелни утисак и оцена усева у вегетацији

Објекат у складу са свим нормативима

Мајстори варјаче и доброг расположења
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Бојана Ушак, 

предузетница

КЊИГА: Волим да читам
књиге, углавном је то пози-
тивна психологија. Најдра-
жа ми је књига „Моћ под-
свести” Џозефа Марфија. Ова
књига даје одговоре на пи-
тања: зашто је неко тужан, а
неко срећан? Зашто је неко
весео и богат, а неко јадан и
сиромашан? Зашто је неко
плашљив и испуњен зебњом,
а неко пун вере и самопоу-
здања? Зашто неко постиже
успехе, а неко непрестано
наилази на неуспехе? Зашто
је неко одличан и омиљен
говорник, а неко сасвим
осредње пролази код људи
којима се обраћа? Зашто не-
коме пође за руком да се из-
лечи од такозване неизлечи-
ве болести, а некоме не? На-
лазе ли се одговори на ова и
многа друга питања негде ду-
боко у подсвести свакога од
нас? Мене охрабрује и мо-
тивише да све могу само ако
јако желим и да је све у под-
свести.
МУЗИКА: У нашој кући се
слушају дечје песмице, јер
имам сина од две године.
Иначе и волим, када сам
сама, да се опустим уз стра-
не романтичне баладе и
углавном је то неки микс с
„Јутјуба”.

ФИЛМ: Често гледам коме-
дије, драме и романтичне
филмове, а највећи утисак на
мене је оставио филм „Ратна
соба” из 2015. године. То је
драма настала под редитељ-
ском палицом браће Кендрик.
Главни ликови у филму су
Тони и Елизабета Џордан,
брачни пар који има успе-
шну каријеру, прелепу ћер-
ку, кућу из снова, наизглед
апсолутно све, али у ствар-
ности немају ништа. Њихов
брак се претворио у ратну зо-
ну, при чему њихова ћерка
постаје колатерална жртва.
Све се мења када Елизабета
упозна гђу Клару, једну ста-
ру и мудру жену која свим
срцем тражи Бога, и тада по-
чиње молитвом свакодневно
да се бори за своју породицу.
Ово је охрабрујућа реална
прича о љубави, породици,
браку и молитви. Могу више
пута да га гледам, јер ме ин-
спирише и даје мотивацију у
свакодневном животу.

Ратна соба

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Уко ли ко вас ин те ре су је исто ри -
ја овог под не бља и во ли те да
слу ша те при че o бур ним про -
ме на ма на те ри то ри ји Ба на та,
ве ро ват но ће вам би ти ва жна
ин фор ма ци ја да у До ло ву по -
сто ји ку ћа по ро ди це Ста јић у
ко јој су се са ку пи ле успо ме не
из прет ход на три ве ка. Овај обје -
кат је 2019. го ди не про гла шен
и спо ме ни ком кул ту ре.

Пр ви ути сак сва ко га ко тек
за ко ра чи у дво ри ште овог до -
ма ћин ства је сте ка ко се тра ди -
ци ја чу ва ња одр жа ла у окви ру
јед не по ро ди це. О ба шти ни сво -
јих пре да ка тре нут но бри не
Ђор ђе Ста јић (75), чи је при че
о сва ком пред ме ту на ко ји на -
и ђе те не мо гу да вас оста ве рав -
но ду шним. С де сне стра не се
на ла зи ста ра ку ћа ко ја је са -
гра ђе на почетком осам на е стог
ве ка, док је но ви ја ку ћа са гра -
ђе на на са мом по чет ку два де -
се тог ве ка.

Нај ста ри ји пред мет у до ма -
ћин ству је ве ли ки сан дук за
„ме ке” ства ри ко ји је до не ла
чу кун чу кун ба ка, не где у осам -
на е стом ве ку.

Цен трал ни мул ти функ ци о -
нал ни део ку ће пред ста вља ог -
њи ште, где се на ла зи још је дан
ве о ма ста ри пред мет, а то је
теп си ја за пра вље ње че сни це.
Ста ји ћи је сма тра ју све том по -
су дом. Упо тре бља ва ла се јед -
ном го ди шње и, све док је Ђор -
ђе ва ба ка би ла жи ва, она се ко -
ри сти ла за исту на ме ну. Ста ра
је три ста го ди на и, ме ђу оста -
лим пред ме ти ма ко ји су са чува -
ни у овој про сто ри ји, осли ка ва
на чин жи во та на ших пре да ка.

До днев не со ба во ди ви дљив
ута бан траг ко јим су не ка да -
шњи уку ћа ни че сто про ла зи ли,
а у њој пре гршт де та ља. Кре вет
стар ско ро две ста го ди на, на
ком је ау тен тич на по сте љи на

оста вље на у на сле ђе, по ред ко -
лев ка, а у сре ди ни со бе тр пе за -
риј ски сто с по су ђем ко је су ко -
ри сти ли чла но ви ове по ро ди -
це, па чак и Ђор ђе. У ви три ни –
та њи ри, не ки ста ри и две ста го -
ди на („жол наи”), ко ји су се као
и ве ћи на пред ме та на ла зи ли на
та ва ну ових две ју ку ћа, че ка ју -
ћи да јед ног да на по но во за у -
зму ме сто ко је за слу жу ју.

И не мо же да се још јед ном
не по ста ви пи та ње: ка ко су Ста -
ји ћи би ли ис трај ни у очу ва њу
де та ља и пред ме та за сво је по -
том ке? А ни су ма ри ли са мо за
ма те ри јал но, већ је ме ђу њи ма
би ло уче них љу ди и пра вих по -
ли гло та.

– Ни сам ја до шао на иде ју да
свој дом отво рим и љу ди ма пред -
ста вим ове ста ре и рет ке пред -
ме те. Јед ном ми је у ку ћу дошао

Зо ран Ва па, ко ји је екс перт у
обла сти ви зан то ло ги је и ра ди у
За во ду за за шти ту спо ме ни ка
кул ту ре Вој во ди не. Он ме је пр -
ви пи тао да ли сам све стан чиме
сам све окру жен – ка же скромно.

У овој про сто ри ји ра до при ча
о сво јој пра ба ки Со фи ји, ко ја се
на ла зи на сли ци тик уз ону с
вен ча ња ба ке Зор ке и де да Васе.

У дру гом де лу ста ре ку ће је
спа ва ћа со ба, с мно штвом ет -
но граф ских пред ме та из де вет -
на е стог и два де се тог ве ка, ме -
ђу ко ји ма су и фо то гра фи је
пре да ка. Уз ор мар пун оде ће и
по сте љи не ко ја се руч но ве зла
и тка ла, на ла зи се ико на Све -
тог Сте фа на, по ро дич не сла ве
Ста ји ћа. Ђор ђе ка же да је ову
ико ну ку пио ње гов де да на ули -
ци у Оде си, где је бо ра вио док
се бо рио на ру ском фрон ту. За
њу је спе ци фич но да све тац по -

гле дом пра ти по сма тра ча и по -
ме ра њем се сти че ути сак да се
и по ло жај ње го вих ци пе ла ме -
ња. Ђор ђе ка же да он има по -
да так да ико на све ца ко ји хо да
по сто ји још са мо у Пећ кој па -

три јар ши ји, Вла ди чан ском дво -
ру у Вр шцу, Лу вру и Санкт Пе -
тер бур гу.

У дну дво ри шта се на ла зе
вин ски по дру ми, а на спрам
ових ста рих згра да но ви ја ку -
ћа са гра ђе на у „швап ском” сти -
лу, ви со ких пла фо на, са ау тен -
тич ним на ме шта јем.

Да би сте у пот пу но сти сте -
кли ути сак о овом до ма ћин -
ству, при че мо ра те да чу је те од
са мог вла сни ка, ко ји ће вас вра -
ти ти уна зад и при бли жи ти вам
то вре ме, као и дух ове по ро ди -
це, ко ји је и дан-да нас на сва -
ком ко ра ку и у сва ком пред ме -
ту овог спо ме ни ка кул ту ре.

НЕ ГО ВА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

ЗА ВИ РИ ТЕ У ПРО ШЛОСТ

ИЗ ЛО ЖБА У ГА ЛЕ РИ ЈИ МИ ЛО РА ДА БА ТЕ МИ ХА И ЛО ВИ ЋА

О про шло сти и про жи вље ном
На пр вој из ло жби ко ја је отво -
ре на на кон па у зе иза зва не ко -
ро на ви ру сом у Га ле ри ји Ми -
ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа, 11.
ју на, пред ста вље ни су ра до ви
пан че вач ког умет ни ка Уро ша
Огри зо ви ћа. Из ло жба под на -
зи вом „Сен ти мен ти” би ће отво -
ре на до 28. ју на.

– Увек сам се тру дио да цр -
теж иде за јед но уз ке ра ми ку.
Ови ра до ви су углав ном од
пор це ла на, као јед не од нај -
чи сти јих си ро ви на, али и упра -
во због не до стат ка са ме бо је.
Све је ра ђе но од овог ма те ри -

ја ла у цр ној и бе лој бо ји, а по -
не ки рад је и од цр не гли не.
Цр те жи су ра ђе ни ком би но -
ва ном тех ни ком: акри лик,
аква рел и гра фит – об ја снио
је ау тор.

Из ло жба „Сен ти мен ти” пр -
ви пут је пред ста вље на про -
шлог ме се ца у га ле ри ји „Ста ра
ка пе та ни ја”.

Урош Огри зо вић је тре нут -
но на ма стер-сту ди ја ма на Фа -
кул те ту при ме ње них умет но -
сти и до бит ник је на гра де „Иван
Та ба ко вић” за оства ре ње у обла -
сти ке ра ми ке.

У ПРИ ПРЕ МИ

Филм о тро ва чи ци из Ба на та
По след ње две го ди не пан че -
вач ки ре ди тељ Иван Ра ки џић
ра дио је на сце на ри ју о ба ба
Ануј ки, тро ва чи ци из Вла ди -
ми ров ца ко ја је, пре ма по зна -
тим по да ци ма, усмр ти ла око
сто пе де се то ро љу ди. Ра ки џић
ка же да му је на овом про јек -
ту по мо гло дра го це но ис ку -
ство сте че но у ра ду на фил му
и се ри ји о раз бој ни ци ма из
Ба на та ко ји је тра јао ско ро

пет го ди на. Филм о ба ба Ануј -
ки је тре нут но у при пре ми за
сни ма ње.

– Сце на рио сам ра дио са др
Ши мо ном Ђар ма ти јем, ко ји о
овом слу ча ју има на пи са ну књи -
гу, али смо у овом про це су до -
шли и до но ве гра ђе – ре као је
Ра ки џић.

Филм ће би ти ре а ли зо ван у
про дук ци ји бе о град ске филм -
ске ку ће и у са рад њи с про ду -

цен том из Бу ку ре шта. Овим
про јек том су кон ку ри са ли и
код По кра јин ског фон да за
филм.

– У пи та њу је при ча о то ме
ка ко на ста је зло у јед ној мла -
дој же ни, ка ко се ма ни фе сто -
ва ло и на ко ји на чин је све то
ра ди ла. У фил му ће мо ис пра -
ти ти њен жи вот од мла до сти
па до са мог кра ја – об ја снио је
пан че вач ки ре ди тељ.

Културни телекс
ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Хи ља ду го ди на
У Град ској би бли о те ци Пан -
че во у че твр так, 18. ју на, у
19.30, би ће пред ста вље на књи -
га Алек сан дре Ксе ни је Ми -
ло са вље вић под на зи вом „Хи -
ља ду го ди на”.

У про гра му уче ству ју Ана -
ста си ја Илић, глу ми ца, пи -
сац, пра во слав ни пу бли ци ста,
пе да гог и по јац, и Де јан Па -
вло вић, уред ник из да вач ке
ку ће „Чу ва ри”, као и глум ци
Го ран Да кић, Љи ља на Бе ло -
брк и Гор да на Гро здић.

Књи га пред ста вља збир ку
пред ста ва, при ча и пе са ма за
де цу.

У лет њој ба шти До -
ма омла ди не у су бо -
ту, 20. ју на, од 20 са -
ти, би ће пред ста вље -
на нај но ви ја збир ка
по е зи је Бо ја на Ва си -
ћа, под на зи вом „То -
пло би ље”. Раз го вор
ће во ди ти Ми лош К. Илић.

Ва сић при па да мла дом
песнич ком та ла су ко ји се

поја вио у срп ској по -
е зи ји пре де се так го -
ди на. Ње го ва пр ва
збир ка „Ср ча” осво -
ји ла је на гра де „Мла -
ди Дис” и „Ма ти ћев
шал”.

„То пло би ље” је
ње го ва сед ма збир ка пе са ма,
а о њој и оста лим де ли ма го -
во ри ће се то ком ове ве че ри.

КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

То пло би ље
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ НУ МИ ЗМА ТИ КОМ И ФИ ЛА ТЕ ЛИ ЈОМ

ПИ СМО ИЛИ ГЛА ВА
Же ља да не што са ку пља мо обич но се
ја ви у де тињ ству. При вла че нас сит не
ства ри ко је мо же мо да чу ва мо по ку -
ти ји ца ма, а он да се по ја ве и ал бу ми
ко ји нас те ра ју да по пу ња ва мо се ри је
и ства ра мо збир ке. Ме ђу они ма ко ји
су од ра сли у вре ме ну сла ња „пра ве”
по ште има до ста ко лек ци о на ра мар -
ки ца, али овај хо би по но во по ста је
по пу ла ран. Ну ми зма ти ка, с дру ге стра -
не, ни кад ни је пре ста ја ла да бу де при -
влач на. Не ма оног ко не са ња да ће
му је дан нов чић про ме ни ти жи вот.

Ми рис про шло сти

Лу ка Ма тић (26) сту дент је ту -
ри зма и тре нут но бо ра ви у
Ин до не зи ји. При ку пља њем
ко ва ни ца се ба ви већ пет на -
ест го ди на. По чео је с нов чи -
ћи ма ко је је на ла зио на ули ци,
а ка сни је се страст за при ку пља -
њем про ши ри ла на знач ке, ме да ље,
за ста ве, ста ре фо то гра фи је с кра ја де -
вет на е стог и по чет ка два де се тог ве ка,
за ста ве свих ве ли чи на, ба јо не те, пе -
гле на жар, ан ти квар не књи ге...

– У ко лек ци ји имам нај ви ше ме -
тал них нов чи ћа и па пир них банк но -
та. Ко ва ни ца и сре бр ња ка, за јед но,
не где је из ме ђу пет и шест хи ља да –
ка же Лу ка. 

Он ове пред ме те не по сма тра са мо
кроз ма те ри јал ну вред ност, већ и исто -
риј ску. Ме ђу тим, јед на од нај дра жих
му је јед на рет ка аме рич ка ко ва ни ца.
У пи та њу је че тврт до ла ра из 1921.
го ди не ко ји је про из ве ден у ма њем
ти ра жу не го дру гих го ди на. 

– У овом хо би ју ме при вла чи то
што су љу ди мно го пре ме не ко ри -
сти ли ове пред ме те. Леп је осе ћај др -
жа ти та ко не што ста ро у ру ка ма, а и
сам ми рис ових пред ме та – при ча. 

По кре ће га страст за про на ла же -
њем не ког но вог и ин те ре сант ног пред -
ме та за ко лек ци ју. Не де љом му ни ка -
да ни је био про блем да се у че ти ри-
пе т ују тру упу ти ка ста ром бу вља ку
ка ко би на шао оно што га за ни ма.
Са да је чак и у Џа кар ти на шао је дан
ма ли бу вљак.  

У по тра зи за ква ли те том

Се ад Би ла ло вић (43) по за ни ма њу је
IT тех ни чар. Пр ви пут се су срео с
нов чи ћи ма као де те. Стриц ко ји је
жи вео у Швај цар ској до но сио је фран -
ке и ау стриј ски но вац, што га је мо -
ти ви са ло да поч не да га са ку пља. 

– По сле сам се спе ци ја ли зо вао за
Ср би ју од 1883. го ди не до да нас. Имам
ве ли ку ко лек ци ју нов чи ћа и нов ча -
ни ца, ско ро све што је из да то – при ча
Се ад. 

При мер ке је у по чет ку мо гао да на -
ба ви и на ста ром бу вља ку, али сад се
ква ли тет ни ко ма ди мо гу на ћи углав -
ном са мо код ко лек ци о на ра. 

– Нов чи ће од пет, де сет и два де сет
па ра из 1883. го ди не мо жеш да на -
ђеш по це ни од пет ди на ра до пет сто
евра, ко ли ко ко шта ју они са вр ше но
очу ва ни. С вре ме ном те не за до во ља -
ва лош ква ли тет, већ тра жиш све бо -
ље док не на ђеш оно пер фект но што
те ствар но усре ћи – об ја шња ва.

Нај дра жи му је је дан злат ник „ви -
зан ти јац”, а нај леп ши је нов чић с ду -
плом гла вом на ком се на ла зе кра ље -

ви Пе тар и Алек сан дар Ка -
ра ђор ђе вић.  

Сво је при мер ке чу -
ва у кла се ри ма, ку ти ја ма и спе -

ци јал ним  ал бу ми ма. Ни је ни по -
ми слио да ишта од то га ика да про да.
Ка же да би то би ло као да тре ба да
от ки не део се бе.

– Нај ве ћи ми је иза зов да на ба вим
оно што же лим, ми слим да ми са да
фа ли мо жда де сет од сто да ми ко лек -
ци ја бу де ком плет на. У по тра зи сам
тре нут но за нов ча ни цом од хи ља ду
ди на ра са Све тим Ђор ђем ко ји уби ја
ажда ју из 1920. го ди не – ка же.

Уче ње и уса вр ша ва ње

Злат ко Ра до чај (57) од пе тог раз ре да
ба ви се са ку пља њем по штан ских мар -

ки ца, али је у овом хо би ју пра вио па -
у зе. Са да се за хва љу ју ћи дру же њу с
ко лек ци о на ри ма вра тио овој стра сти.

– У по чет ку сам, јед но став но, са ку -
пљао мар ки це где год сам их на ла -
зио, али сам тек у сво јој пет на е стој од
де ди ног бра та из Сен те на у чио све
што се ти че фи ла те ли је. Он је имао
озбиљ ну збир ку, а ја сам та да пр ви
пут ви део да по сто је ка та ло зи и ал бу -
ми, за тим да се ко ри сте пин це та, лу -
па и зу бо мер – при ча Злат ко.

Сма тра да фи ла те ли ја ипак ни је са -
мо оби чан хо би, јер зах те ва уче ње,
али та ко ђе омо гу ћа ва да се пу тем ње
са зна до ста ства ри.

– Ја сам, при ку пља ју ћи мар ки це,
на и шао на за ни мљи ве ин фор ма ци је о
фло ри, фа у ни, ге о гра фи ји и исто ри ји.
На њи ма су при ка за ни до га ђа ји ко ји
су обе ле жа ва ли јед ну зе мљу и епо ху.
Цр те жи су са ми по се би фа сци нант -
ни. А све то мо же се на ћи у опи си ма
мар ки ца у ка та ло зи ма – при ча он.

Злат ко се ипак од лу чио да при ку -
пља мар ки це с про сто ра ју го сло вен -
ских зе ма ља. Од Кне же ви не Ср би је
па на да ље. И тре нут но их има око де -
сет хи ља да.

– Ка да же лиш озбиљ но да се ба виш
овим, мо раш до бро да упо знаш са ме
мар ки це. Оне се штам па ју на два де -
сет вр ста па пи ра и у без број ни јан си
и бо ја. Да би се утвр ди ло да ли је пра -
ва, по треб но је зна ти све па ра ме тре
ори ги на ла – при ча.

По себ но су га при вла чи ле при год -
не мар ки це ко је се из да ју по во дом
не ких зна чај них до га ђа ја, спорт ских
ју би ле ја...

– Уз ова кве мар ки це увек иде блок с
тек стом ко ји об ја шња ва чи тав до га ђај
или ак те ре. Баш пре не ки дан ме је за -
ин три ги ра ла мар ки ца по во дом Ме ђу -
на род не го ди не здра вља би ља ка ко ју

сам до био. На њи ма је при ка зан зна -
чај би ља ка, али и пче ла. А пче лар ство
је дру ги мој хо би, ко јим се ба вим по -
след њих де се так го ди на –  об ја шња ва.

По себ ну вред ност фи ла те ли је на ла -
зи и у кон так ту с дру гим ко лек ци о на -
ри ма, ко је сре ће на бу вља ци ма или
при ли ком ку по ви не на бер за ма, с који -
ма раз ме њу је ис ку ства и ин фор ма ције.

Ода ва ње при зна ња

Не над Бје лош (63), по стру ци ма шин -
бра вар, по опре де ље њу је фа ле ри сти -
чар. Већ че ти ри де це ни је он из у ча ва
ову гра ну ну ми зма ти ке ко ја се ба ви
од ли ко ва њи ма, као јед ну од нај мла -
ђих гра на исто ри је умет но сти. 

– Мој де да је као уче сник Дру гог
свет ског ра та био но си лац Пар ти зан -

ске спо ме ни це и не ко ли ко од -
ли ко ва ња, и то је на не ки на -
чин у мом де тињ ству по бу ди ло
страст да се овим хо би јем ба -
вим. Из зна ти же ље све кре не,
а ка сни ји пе ри од је до пу њен и
лич ним при зна њи ма са омла -
дин ских рад них ак ци ја и ак -
тив но сти у Са ве зу из ви ђа ча –
при ча Не над. 

Ње го во ин те ре со ва ње је пре -
те жно ве за но за пе ри од од 1941.
до 1991. го ди не и вре ме до
данас.

– Озбиљ ни ји при ступ и се -
лек то ва ње по че ли су 1979. го -
ди не ка да сам до шао са ОРА
„Ау то-пу т” и та да је на ста ла
збир ка ко ја се с вре ме ном бо -
га ти ла. Та ко лек ци ја не са др -
жи са мо од ли ко ва ња, њу пра те
фо то гра фи је, до ку мен ти, на -
шив ци (ам бле ми), и сви за јед -
но при ка зу ју це ли ну вре ме на
или јед ног до га ђа ја – ка же он.

Од ли ко ва ња и ме да ље ме -
ња ли су се с про ме на ма дру -

штве ног уре ђе ње и иде о ло ги је др жа -
ве. До де љи ва на су за рат не и мир но -
доп ске за слу ге.

– На кон сло ма Кра ље ви не Ју го сла -
ви је пр ва од ли ко ва ња су уста но вље на
1943. го ди не, а из ра ђе на су у СССР и
1944. до ста вље на на Вис, ода кле су
ра за сла та шта бо ви ма Ју го сло вен ске
ар ми је. По сле рас па да СФРЈ но во на -
ста ла Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја
ни је има ла од ли ко ва ња све до 1998.
го ди не... Пр ва су по де ље на тек на кон
НА ТО агре си је 1999. го ди не – об ја -
шња ва Не над.

Као по се бан до га ђај из два ја ку по -
ви ну на бу вља ку, ка да је у јед ном
убуђа лом нов ча ни ку дав них осам де -

се тих го ди на на шао Ор ден на род ног
хе ро ја!

– Овај хо би ми је до нео мно го то га
у жи во ту, пре све га пу но при ја те ља,
од обич них љу ди до док то ра на у ка.
Об ја вио сам де се так пу бли ка ци ја и
две сто ти нак ра до ва. По себ на част је
рад на ста ту ту од ли ко ва ња Ва тро га -
сног са ве за Ср би је и њи хо вој ре а ли -
за ци ји, за шта сам и од ли ко ван. Мно -
га ве ли ка име на из обла сти хе рал ди -
ке и фа ле ри сти ке у зе мљи и ино стран -
ству ци ти ра ју мо је ра до ве из ове обла -
сти. На рав но, то за ме не пред ста вља
по себ но при зна ње – об ја шња ва.

Не из ве сност и тра га ње

Го ро слав Жи вој нов (54) за ин те ре со -
вао се за по штан ске мар ки це кад је
био де те, али се пре три го ди не овом
хо би ју по све тио вр ло озбиљ но. По вод
је био по че так ве зе с Ли ди јом, ко ја је
та ко ђе ко лек ци о нар мар ки ца.

– У по чет ку ни смо зна ли мно го о
фи ла те ли ји, али смо упо зна ли јед ног
чо ве ка из Бе о гра да ко ји нас је упу тио
у овај хо би на пра ви на чин. Схва ти ли
смо да је за на ше тр жи ште нај бо ље
ску пља ти мар ки це из бив ше Ју го сла -
ви је, а то је пе ри од од Кра ље ви не Ср -
ба, Хр ва та и Сло ве на ца па све до да -
нас. Као и ко ли ко је ва жно има ти
пра ви ка та лог по ком се мар ки це ску -
пља ју – при ча Го ро слав.

За мар ки це је бит но ко јој се ри ји
при па да ју, ка кав је рас по ред зу ба ца,
да ли има ју во де ни жиг, ка кав је оти -
сак, да ли су гу ми ра не с дру ге стра не
и да ли су по ни ште не. Мар ки це из
не мач ког Тре ћег рај ха, на при мер,
ску пље су кад су ове ре не пе ча том не -
го оне не по ни ште не.

– За овај хо би су од опре ме по треб -
ни: лам па, пин це та, ал бу ми, ка та лог...
Ми смо све то са зна ли у Клу бу фи ла -
те ли ста, где се јед ном не дељ но оку -
пља ју ко лек ци о на ри – об ја шња ва.

Нај вред ни ја се ри ја по штан ских мар -
ки ца код нас је она из Кне же ви не Ср -
би је од 1866. до 1869. го ди не.

– Ге не рал но, ску пе су на ше мар ки -
це ко је су за вре ме Другoг свет ског
ра та штам па не у Лон до ну, као и не -
зуп ча сте мар ки це ко је су из у зет но
рет ке. За њих по сто је цер ти фи ка ти,
јер се че сто де ша ва да љу ди ма ка за -
ма скра те зуп це ка ко би их про да ли
за ве ћи но вац – при ча Го ро слав.

У све ту, це не мар ки ца мо гу да се
кре ћу од пе де сет цен ти до је да на ест
ми ли о на евра. Њи хо ву ко лек ци о нар -
ску вред ност дик ти ра ти раж у ком су
би ле ди стри бу и ра не. Оне с гре шком
у штам пи има ју ве ћу вред ност, као и
оне ко је су би ле фал си фи ко ва не, а
ус пе ле да про ђу кроз по шту.

– У овом хо би ју је сва ки де таљ ин -
те ре сан тан. Стал но тра жиш те гре -
шчи це, са ку пљаш се ри је, ме риш зуп -
це. За ра зно је – ка же он.

Го ро слав и Ли ди ја са да има ју око
че тр на ест хи ља да мар ки ца.

– Нај ви ше ме је об ра до ва ло ка да
сам ком пле ти рао бри тан ску се ри ју с
ли ком кра љи це Вик то ри је из 1866.
го ди не, а ка да бих ску пио из да ње с
кра љем Едвар дом, био бих не ве ро -
ват но сре ћан! Ка жу да их има са мо
пет на ест у це лом све ту – за кљу чу је.

Мир ја на Ма рић

Лука Матић

Се ад Би ла ло вић

Злат ко Ра до чај

Не над Бје лош

Го ро слав Жи вој нов

НО ВИ СИНГЛ

Ко ти је ре као
Са став „Ис каз” не дав но је об ја вио
но ви сингл, под на зи вом „Ко ти је
ре као”, ко ји ће се на ћи на пе том ал -
бу му „Ла ви ри нат”. На кон ду гог пе -
ри о да изо ла ци је и стро гих ме ра иза -
зва них ко ро на ви ру сом бенд је од -
лу чио да об ја ви јед ну по зи тив ну ну -
ме ру ко ја го во ри о то ме ка ко је мо -
гу ће оства ри ти сно ве уз ја ку же љу,
во љу и од луч ност да ство ри те нешто.

У спо ту се по ја вљу ју бен до ви „Dog
Eat Dog”, „Guano Apes”, „Onyx”, „Do-
pe Dod”, „Hed PE”, „Crazy Town”,
„Delinquent Habits”, „Hollywood Un-
dead”, „Го бли ни”, „Ри там не ре да”,
„Sunshine”, „Sajsi MC”, „Ни чим иза -
зван”, „Bvana”, „Prti Bee Gee”, „Ele-
mental”, „Smoke Mardeljano”... Мно -
ги од њих су уче ство ва ли на фе сти -
ва лу „Wrong”, ко ји је одр жан у Пан -
че ву про шле го ди не.

Сво јим ан га жо ва ним тек сто ви -
ма бенд „Ис каз” је пред ста вио сво -
је ми шље ње и ста во ве пу тем че ти -
ри сту диј ска ал бу ма: „Natio” (2006),
„Те о ри ја ха о са” (2008), за тим „Ерос”
(2011) и „Та на тос” (2014), ко ји те -
мат ски чи не це ли ну под на зи вом
„Кри тич на ма са”. Му зи ка ко ја је у
сим би о зи с тек сто ви ма пре све га
је енер гич на и кон крет на, али по -
зи тив на и пу на емо ци ја. Фу зи ја је
хип-хо па, фан ка, хард ко ра и слич -
них пра ва ца, и као та ква нај бо ље
по ја ча ва тек сто ве ко је про жи ма ју
бунт, по зив на бу ђе ње, ста во ви чо -
ве ка као је дин ке, као и пи та ње по -
сто ја ња чо ве ка.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли с
ким би сте во ле ли да за вр ши те.
Књи ге из „Ла гу не” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Са же ном бих во лео да за вр -
шим у кре ве ту, а с та штом – да за -
вр шим јед ном за сваг да.” 063/3232...

„Во ле ла бих да за вр шим с ди јета -
ма, ио на ко не ма ју свр хе.” 064/1212...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 24. ју на, 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 је за вас хра брост?”, 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.

У до му Хе ли ја,
бо га сун ца и
нај моћ ни јег ме -
ђу ти та ни ма,
ра ђа се кћи.
Ипак, Кир ка је
нео бич но де те –
ни ти је, као
отац, моћ на,
ни ти је за вод -
ни ца по пут мај -
ке. У по тра зи за
са дру зи ма, она се окре ће све ту
смрт ни ка и от кри ва да ипак по се -
ду је моћ – ве штич је враџ би не, ко -
је мо гу су пар ни ке пре тво ри ти у чу -
до ви шта и пред ста вља ти прет њу и
са мим бо го ви ма.

По што се осе ти угро же но, Зевс
је прог на на пу сто остр во, где она
уса вр ша ва окулт не ве шти не и кро -
ти ди вље зве ри. Пу те ви јој се укр -
шта ју с мно гим чу ве ним ми то ло -
шким лич но сти ма, укљу чу ју ћи Де -
да ла, ње го вог зло срећ ног си на Ика -
ра, Ми но та у ра, крв ни цу Ме де ју и
на рав но пре ве ја ног Оди се ја.

Ипак, же ну ко ја же ли да бу де
не за ви сна вре ба ју раз ли чи те опа -
сно сти. И не зна ју ћи, Кир ка на -
вла чи на се бе гнев и љу ди и бо го -
ва, и на по слет ку се на ђе су о че на с
мо жда нај стра шни јом, нај о све то -
љу би ви јом лич но шћу ме ђу свим
Олим пља ни ма. Ка ко би за шти ти -
ла оно што јој је нај дра же, Кир ка
мо ра да при ку пи сву сна гу и јед -
ном за у век од лу чи је ли јој ме сто
уз бо го ве, од ко јих је по те кла, или
уз смрт ни ке, ко је је за во ле ла.

„Кир ка”
Мадлине Ми лер

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Пра ва ин фор ма ци ја
де ци пут је до успе ха

Че ти ри пу та на
Европ ском пр вен ству

Ако је тач на прет по став ка да
смо сви на овај свет до шли с
не ком ми си јом, он да је си гур -
но да је ње гов за да так био да
учи и да сво је бо га то зна ње по -
том пре но си на мла де. И то вр -
ло до бро ра ди. И дан-да нас.
Ово је при ча о Ми о дра гу Та си -
ћу, ма шин ском ин же ње ру, ко -
шар ка шком тре не ру, али и оми -
ље ном про фе со ру тех ни ке и
ин фор ма ти ке, ко ји са сво јим
уче ни ци ма на број ним так ми -
че њи ма ства ра пра ва чу да.

Ми о драг Та сић је ро ђен 23.
ок то бра 1960. го ди не у Чач ку,
али је као ше сто го ди шњак до -
шао у Пан че во, тач ни је у Стар -
че во, где жи ви и да нас.

– Отац је ра дио у руд ни ку у
Чач ку, а по за тва ра њу руд ни ка
до био је по сао у Ин ду стри ји
ста кла Пан че во. На ста ни ли смо
се у Стар че ву, па сам та ко и ја
по стао Пан че вац, тач ни је Стар -
че вац – по чи ње да пре мо та ва
сво ју бо га ту би о гра фи ју наш
са го вор ник.

По за вр шет ку основ ног шко -
ло ва ња у ОШ „Вук Ка ра џић”
по ха ђао је ЕТШ „Ни ко ла Те -
сла”, смер за ау то ма ти ку, а
успе шно је за вр шио и сту ди је
ма шин ства на Уни вер зи те ту у
Бе о гра ду.

– Ра дио сам у Фа бри ци си ја -
ли ца „Те сла” све до 2000. го -
ди не, а он да сам мо рао да по -
ла жем ис пи те из пе да го ги је,
пси хо ло ги је и ин фор ма ти ке,
ка ко бих мо гао да до би јем за -
по сле ње у шко ли и зва ње про -
фе со ра тех ни ке и ин фор ма ти -
ке. Ни је би ло ла ко, али ус пео
сам. Ра дио сам у основ ним шко -
ла ма у Ива но ву, Стар че ву, Гло -
го њу и Пан че ву, а од 2008. сам
део ко лек ти ва ОШ „До си теј Об -
ра до вић” у Омо љи ци – с по но -
сом при ча Ми о драг о сво јим
школ ским да ни ма.

Као про фе сор у ОШ „Ва са
Жив ко вић” са сво јим та да -
шњим уче ни ци ма уче ство вао
је на ре пу блич ком так ми че њу
„Шта знаш о са о бра ћа ју”, а по -
том је тај успех по но вио још

не ко ли ко пу та. Са ђа ци ма дру -
гих шко ла.

– Са Стар чев ци ма сам 2006.
го ди не уче ство вао на ре пу -
блич ком над ме та њу у авио-
-мо де лар ству, а са ђа ци ма моје
са да шње шко ле „До си теј Об -
ра до вић” чак че ти ри пу та био
сам и на Европ ском пр вен ству,
та ко ђе у окви ру так ми че ња
„Шта знаш о са о бра ћа ју”. Ишли
смо у Па риз, Беч и Ти ра ну,
где смо би ли че твр ти, а про -
шле го ди не у Же не ви осво ји -
ли смо брон за но од лич је. Та -
ко ђе, мо ји уче ни ци су и на до -
ма ћим др жав ним над ме та њи -
ма у авио, ау то и ра кет ном

моде лар ству но си о ци ме да ља.
Јед но став но је, де ци мо раш да
даш пра ву ин фор ма ци ју ка ко
би ус пе ла да оства ре од ли чан
ре зул тат. По ред пре да ног ра -
да на ча со ви ма, мно го вре ме -
на про во ди мо и ван на ста ве –
от кри ва ре цепт за успех оми -
ље ни про фе сор мно гих де вој -
чи ца и де ча ка.

По пу лар ни Та са је спор том
по чео да се ба ви још да ле ке
1973. го ди не. У Стар че ву је,
код Вла ди ми ра Јор ге, тре ни -
рао ка ра те. Сти гао је до цр ве -
ног по ја са...

– Ка да је Вла ди мир пре стао
да бу де тре нер, од но сно ка да
се по све тио на уч ном ра ду и
док то ра ту, и ја сам пре стао да
се ба вим ка ра те ом. Ко шар ку
сам по чео да тре ни рам у стар -
че вач ком „Бор цу”, играо сам
на по зи ци ји плеј меј ке ра, а као
свр ше ног сред њо школ ца по кој -
ни То ша Ла зић по звао ме је да
до ђем у „Ди на мо”, ко ји је та да

на сту пао у Пр вој Б ли ги. Ни -
сам се ду го за др жао, све га го -
ди ну и по да на, по што ни сам
мо гао да сва ко днев но пла ћам
пре воз на тре нин ге. Вра тио сам
се у Стар че во, па сам у „Бор -
цу” био и играч и тре нер, а
1993. го ди не ус пе ли смо да се
пла си ра мо у Пр ву вој во ђан ску
ли гу. Би ло је то вр ло ква ли тет -
но так ми че ње у то вре ме, као
да нас ре ци мо Пр ва Б ли га.
Игра ли смо у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту, а еки пу су чи -
ни ли углав ном мом ци из Стар -
че ва и Пан че ва, као што су Го -
ран Пе јић, Дра ган Ма рин ко -
вић, Не бој ша Ман дић, бра ћа

Шкр бић, Ми ле у снић, Пе ца Ка -
ли нић и мно ги дру ги. За у зе ли
смо че твр то ме сто на та бе ли,
али та да шња упра ва клу ба и
Ме сна за јед ни ца Стар че во ни -
су има ле слу ха за нас, па сам
се по но во об рео у „Ди на му”,
ко ји у то вре ме го то во да ни је
ни имао мла ђе ка те го ри је –
пре при ча ва Та са сво је спорт -
ске да не.

Од мах по до ла ску на но ву
тре нер ску ду жност Ми о драг је
на чи нио успех с мла дом се -
лек ци јом пан че вач ког клу ба.

– Да, тре ни рао сам ге не ра -
ци ју де ча ка ко ји су ро ђе ни
1982. го ди не и за у зе ли смо
че твр то ме сто на ју ни ор ском
пр вен ству Ју го сла ви је. Из те
еки пе Да вор Пе рак и Са ша
Цр но бр ња оства ри ли су за вид -
не ка ри је ре и сво ја име на упи -
са ли у исто ри ју срп ске ко шар -
ке. Са се ни ор ским ти мом „Ди -
на ма” 1998. го ди не играо сам
у Пр вој срп ској ли ги, а из тог
ти ма су се из дво ји ли са да шњи
тре нер „Та ми ша” Бо јан Јо ви -
чић, па Ја си ка, Ге ља, Ки ћа,
Ма то вић, То пић, Рај ко вић...
Има ли смо за и ста сја јан тим
ко ји су чи ни ли углав ном
момци из Пан че ва – до да је
Ми о драг.

Ка ко то обич но код нас би -
ва, успех се те шко опра шта,
усле ди ла су не ка не сла га ња у
клу бу, па је Ми о драг Та сић

убрзо оти шао из „Ди на ма” и
осно вао свој клуб.

– Офор мио сам Ко шар ка -
шки клуб „Пи вот”, ко ји је имао
све се лек ци је од пи о ни ра до
ју ни о ра. До бро смо ра ди ли, ве -
жба ли смо у са ли ОШ „Бран ко
Ра ди че вић”, а и на так ми че -
њи ма смо по сти за ли за па же не
ре зул та те. Са рад њу с КК-ом
„Та миш” ус по ста ви ли смо
2004. го ди не, па сам од та да
део овог клу ба. Во дио сам го -
то во све мла ђе се лек ци је „Та -
ми ша”, а по моћ ни ци су ми би -
ли Мир ко Ла ло вић и Јо ви ца
Ста ни ми ро вић. Због здрав стве -
них про бле ма са ср цем, пошто

ми је 25. фе бру а ра угра ђен
стент, пре стао сам да ра дим у
„Та ми шу”. Јед но став но, мо рам
да ми ру јем, тач ни је да ра дим
по сао без стре са и да ше там.
Што је у спор ту го то во не мо -
гу ће. Во дио сам три се лек ци је
у „Та ми шу”, то зна чи да сва -
ког ви кен да имам по три утак -
ми це, пре ко 90 ма ли ша на под
сво јим па тро на том, пу то ва ња

по це лој Вој во ди ни, а ту су и
сва ко днев ни тре нин зи од 19
до 23 са та. Жао ми је, али мо -
рам ма ло да успо рим. Са да ми
је нај бит ни је да ми се ста би -
ли зу је здрав стве но ста ње, па
ако све бу де у ре ду, вра ти ћу
се ко шар ци, за што да не – го -
во ри чо век ко ји је у игри под
обру че ви ма про вео че ти ри де -
це ни је, а то ком њих је на ку -
пио и 36 го ди на рад ног ста жа
и пет на ест година при ват ног
би зни са, ка да се ба вио про да -
јом елек тро ма те ри ја ла и апа -
ра та за домаћин ство.

Ми о драг Та сић – го спо дин с
ма ни ри ма. До бар чо век пре
све га, али и ве ли ки бо рац. Ни -
је од у ста јао ни ка да му је би ло
нај те же. На про тив. Уста јао је
ја чи. И опет по бе ђи вао. За то и
је сте при мер сво јим уче ни ци -
ма. Ни је бит но да ли су они у
школ ским клу па ма или на те -
ре ну ис под обру ча. Због то га
га и во ле.

Алек сан дар Жив ко вић

Срп ски по ли ти чар и
књи жев ни рад ник, про -
тив ник Ву ко ве ре фор -
ме је зи ка и ви со ки чи -
нов ник у слу жби кне за
Ми ло ша Обре но ви ћа,
1849. го ди не био је про -
гла шен за по ча сног гра -
ђа ни на Пан че ва. У чу -
ве ном „По ме ни ку зна -
ме ни тих љу ди у срп ско -
га на ро да но ви је га до -
ба” Ми лан Ђ. Ми ли ће -
вић 1888. го ди не о ње -
му пи ше:

„Ро дио се у се лу
Обре жи у Сре му 18. фе -
бру а ра 1808, а ста ри на
му је у се лу Кљу чу (у
ва љев ској Ко лу ба ри).
Основ ну шко лу свр шио
је у ме сту свог ро ђе ња, гим -
на зи ју у Кар лов ци ма, а фи -
ло со фи ју у Пе шти, где је по -
стао док тор у фи ло со фи ји.
По свр шет ку шко ла био је
пр ви пи сар у Па три јар ши ји
па про фе сор у кар ло вач кој
гим на зи ји.

У по чет ку 1834, на по зив
Кне за Ми ло ша пре шао је у
Ср би ју, и по сле не ко ли ко месе -
ца огле да Кнез га је по ста вио
за ди рек то ра сво је Кња жев -
ске при двор не канцела ри је.

Сам је при чао да је у Кра -
гу је вац сти гао баш у очи Сре -
те ња, и су тра дан оти шао је у
цр кву на слу жбу. Кад до ђе
вре ме да чи та апо стол ус ту -
ма ра ше се ве ли по цр кви и
по по ви и учи те љи и ђа ци.
Кнез Ми лош сто је ћи на свом
сто лу већ опа жа ту за бу ну, и
тек што не за пи та:

– Мо ре шта је то?
А ево шта је би ло: ђак не ки

узео из цр кве апо стол, да се
спре ми да чи та у цр кви на
Сре те ње, па ни ти га је на у -
чио, ни ти је књи гу вра тио цр -
кви, ни ти је сам до шао на
слу жбу.

Ви де ћи ту за бу ну Жи ва -
новић ко ји је цр кве но пра -
ви ло знао, иза ђе пред Кне за
и упи та:

– Је ли сло бод но Го спо да -
ру, да ја про чи там апо стол
без књи ге?

– Сло бод но си не ка ко не
би би ло сло бод но, са мо ако
умеш – од го во ри Кнез.

Жи ва но вић иза ђе на ам вон
и очи та апо стол на и зуст, као
и из књи ге.

– Афе рим игу ма не! – вик -
ну Кнез, ра до стан што се из
за бу не та ко ла ко иза шло. Од
то га до ба Кнез је Жи ва но -
вића го то во сва кад звао
игума ном.

Као ди рек тор кња же ве кан -
це ла ри је Жи ва но вић је имао
до ста ути ца ја на мно ге по -
сло ве зе маљ ске. Кнез Ми лош
га је слао у Ца ри град кад се
гра дио Устав за Ср би ју 1838,
и ка да је Ср би ји од ре ђи ван
грб и за ста ва.

У пи та њу о Са ве ту Жи ва -
но вић је од суд но про ти ван
тач ци XVII Уста ва по ко јој
је срп ским са вет ни ци ма су -
ди ла Пор та. И не мо гав ши
да спре чи да та кав члан уђе
у Устав, он је на пи сао сво ју
остав ку већ у Ца ри гра ду, па
је дао чим је сти гао у Кра -
гује вац.

У уну тра шњем тре њу у
Срби ји Жи ва но вић је увек
ста јао уз Кне за Ми ло ша. То
сво је вла да ње је он ова ко
прав дао:

– Ми до шља ци, кад смо уз
власт, на пра ву смо пу ту. Ми
ва ших до ма ћих ра чу на не зна -
мо. У ко лу шу ма дин ском ми
мо же мо игра ти, али је не при -
стој но да ми до шља ци у Шу -
ма ди ји во ди мо ко ло!

За то је стран ка, ко ја је
била не за до вољ на Кне зом
Ми ло шем, ја ко мр зе ла
Живано ви ћа.

Ви де ћи да се Ср би ји, на ро -
чи то по сле Уста ва од 1838,
спре ма ју бур ни да ни, ко је није

мо гао ни укло ни ти, ни раз ре -
ди ти, и не же ле ћи има ти ни -
ка ква уче шћа у тим до га ђа -
ји ма, Жи ва но вић је као што
је ка за но још у Ца ри гра ду на -
пи сао, и до шав ши у Кра гу је -
вац од мах дру ги дан 5. мар та
1838. го ди не дао остав ку, и
оти шао у Срем, где је жи вео
као при ва тан чо век, али увек
као срп ски гра ђа нин, са срп -
ским па со шем.

Го ди на 1848. из ве ла је Жи -
ва но ви ћа из ње го ве ти ши не,
и уве ла га у на род не по сло ве
на оној стра ни. Био је по -
сла ник на Мај ској скуп шти -
ни 1848. го ди не у Кар лов -
ци ма и члан Глав ног од бо ра
Срп ског Вој вод ства. Та да је
ра дио са свим свој ски про тив
Ма џа ра, спо ра зу мив ши се са
Бе чом, као од два зла ма -
њим, по ње го ву ми шље њу,
јер је ве ро вао да ће Беч, нај -
по сле при ти сну ти и Ма џа ре
и Ср бе!

У Срп ском по кре ту је уче -
ство ва ло 12 чла но ва ње го ве
по ро ди це. Иза бран је због сво -
јих за слу га то ком Срп ског по -
кре та за по ча сног гра ђа ни на
Пан че ва и Кар ло ва ца.

Го ди не 1850. вра тио се
опет у Ср би ју, и по стао је
нај пре се кре тар Са ве та под
Сте ји ћем ко ји је био Глав ни
Се кре тар, доц ни је по сле Сте -
ји ће ве смр ти био је Глав ни
Се кре тар Са ве ту, па он да по -
моћ ник по пе чи те љу прав де
и про све те.

У овој по след њој слу жби
док је Цр но ба рац био по пе -
чи тељ, Жи ва но ви ћу се да де
при ли ка да ис ка же свој от -
пор но вој стру ји у срп ском
је зи ку и пра во пи су. У до го во -
ру са ми ни стром Цр но бар -
цем, ко ји му је све одо бра -
вао, отво рио је чу ве ну рас -
пра ву са Уче ним Дру штвом
око је зи ка и пра во пи са, ко ја
се, нај по сле, свр ши ла по бе -
дом но вих иде ја.

Имао је си на по име ну
Мили во је.

Кад се Кнез Ми лош вра -
тио у Ср би ју да, по дру ги пут,
узме вла ду, при ја те љи ње го -
ви про те ра ше Жи ва но ви ћа
не са мо из слу жбе, не го и из
отаџ би не.

Жи ва но вић се на ско ро вра -
тио из про го на, и до био је
зва ње пред сед ни ка окру жног
су да, у Кру шев цу. У тој слу -
жби га је и смрт сна шла 1861,
у Бе о гра ду.

Био је члан Ма ти це срп ске
у Но вом Са ду и Дру штва Срб -
ске сло ве сно сти у Бе о гра ду.
Пр ви при ло жник Школ ског
фон да у Кне же ви ни Ср би ји,
са да тих 1000 гро ша. Но си -
лац је Ор де на сла ве ко ји му
је дао тур ски сул тан Мах муд
II, док је био срп ски де пу тат
у Ца ри гра ду. До био је као
стра нац, и ру ску цар ску злат -
ну ме да љу за ли те рар не
заслуге.”

Ја ков Жи ва но вић је дан је
од два де сет по ча сних гра ђа -
на ко ји ма је то зва ње до де ље -
но из ме ђу 1840. и 2019. годи -
не. За ни мљи во је да ни јед на
ули ца не но си ње го во име.

ТРЕ ЋА УНУ КА 

НА ПУ ТУ...

Ми о драг Та сић је и су пруг,

отац и де да... По ро ди ца

му је од у век пру жа ла по -

др шку иа ко је че сто од су -

ство вао од ку ће.

– Ћер ка и син су обез бе -

ђе ни, има ју сво је по ро ди -

це, а по ред две уну ке и

уну ка, уско ро оче ку јем и

тре ћу уну ку – ка же по но -

сни де да.

Др Јаков Живановић

НАШ ГОСТ: МИ О ДРАГ ТА СИЋ, ПРО ФЕ СОР И КО ШАР КА ШКИ ТРЕ НЕР

ЧО ВЕК, УЧИ ТЕЉ – СТВА РА ЛАЦ
ДР ЈА КОВ ЖИ ВА НО ВИЋ, ПО ЧА СНИ ГРА ЂА НИН

Мо рал ни прин ци пи 
и ве ли ко зна ње

Миодраг Тасић

МИ ХОЉ ДАН КАО ДРУ ГИ РО ЂЕН ДАН

Је дан до га ђај у жи во ту и се -

ћа њи ма Ми о дра га Та си ћа

за слу жу је по се бан оде љак.

– Био је 12. ок то бар 2001.

го ди не. Вра тио сам се ку ћи

по сле тре нин га, а по што сам

се осе ћао ја ко ло ше, кре нуо

сам са су пру гом на зад у

Пан че во, код ле ка ра. Не где

код „Азо та ре” осе тио сам јак

бол у гру ди ма, по зли ло ми је

и оне све стио сам се. Не ка ко

сам, се кун ду ра ни је ваљ да,

ус пео да се за у ста вим, и то

на пе шач ком остр ву. Ка ко у

мно гим филм ским при ча ма

по сто је хе ро ји, та ко их је

било и у овој мо јој жи вот ној.

У том тре нут ку у по моћ су

нам при тр ча ле ме ди цин ске

сестре Је ле на и Ли ди ја, ука -

за ле су ми пр ву по моћ, убр -

зо су при сти гла и хит на ам -

бу лант на ко ла, бр зо се ре а -

го ва ло. У бол ни ци ме је при -

ми ла Ра да Јеф то вић, наш

вр хун ски кар ди о лог, ко ја је

баш те ве че ри би ла де жур -

на, а ту је би ла и мо ја се -

стра, ме ди цин ска се стра

Рад ми ла Ми тић... Ус пе ли

смо сви за јед но. Од тог да на

сла вим сла ву Ми хољ дан.

Је ле на и Ли ди ја су на ше

дра ге го шће на сла ви, а убр -

зо по сле мог спа са ва ња до -

би ле су и ста лан по сао у

бол ни ци – от кри ва Та са нај -

дра ма тич ни је де та ље свог

жи во та.

ДО ЛА РИ КАО ПРЕ ПРЕ КА

Ма ло ко зна да је Ми о драг

Та сић, за јед но са Иго ром

Ко ко шко вим, са да шњим

се лек то ром ре пре зен та ци је

Ср би је, пре ви ше од две

де це ни је као тре нер пред -

во дио на ци о нал ни тим

наше зе мље ко ји су чи ни ли

де ча ци ро ђе ни 1988.

године.

– До би ли смо и по зив за

шко ло ва ње у Аме ри ци. Тре -

ба ло је пла ти ти 20.000 до -

ла ра, с тим да смо по ло ви ну

од те су ме до би ја ли од са ве -

за, а дру гу смо мо ра ли да

обез бе ди мо са ми. Ја ни сам

ус пео. Игор је оти шао у Аме -

ри ку... Са да је све исто ри ја

– до да је Та сић.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

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

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

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. ДО 24. ЈУНА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

Стовариште ГОЛИЈА

• комплетан 
грађевински материјал

• шљунак, сејанац 
са превозом

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

ПРОДАЈЕМ џип тојота

РАВ 4, боја златно мета-

лик, фул опрема, очуван,

гаражиран, први власник.

063/311-916. (292200)

АСТРА Г 1.7, 2007, петора

врата, сва опрема, очуван.

064/587-50-24. (292303)

Ц 5 2.0 ХДИ, 2002. одли-

чан, нерегистрован, на-

следство. Може замена.

Повољно. 062/772-787.

(ф)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2002, пе-

тора врата, клима, реги-

строван. 064/587-50-24.

(292303)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,

петора врата, фул опрема,

шест брзина, власник.

064/130-36-02. (292303)

ЈУГО 55, 1997, регистрован.

064/587-50-24. (292303)

ПРОДАЈЕМ рено твинго,

1996. и сузуки витара (ше-

вролет тракинг). 063/245-

458. (292326)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова, до-

лазим на адресу. 069/203-

00-44, 066/409-991. (291663)

ИЗДАЈЕМ гараћу, најбоља

локација у граду за ауто-

механичаре. 064/026-27-

91. (292167)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Стре-

лишту. 065/377-15-06.

(292189) 

НА ПРОДАЈУ прасићи.

065/363-14-24. (292381)

КАЗАН за ракију, лоши-
шта, табарке, луле, дна,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (291972)

ПРОДАЈЕМ јариће може

и заклани, доносим кући.

Тел. 617-336. (291742)

ПОВОЉНО продајем ма-

шину за производњу па-

пирних џакова. Тел.

064/424-95-10. (291830)

ПРВОКЛАСНИ прасићи и

јагањци, свиње, могућност

клања. 060/037-11-96,

064/290-50-29. (292041)

СИМПОВА кожна гарни-

тура без, тросед и две фо-

теље без механизма. Тел.

064/168-56-22. (292184)

РАСПРОДАЈА кока носи-

ља у пуној носивости са

фарме „Дабић” у Панчеву

по цени од 2.000 по кома-

ду. Упис вршимо за 28. ју-

на 2020. године. 013/377-

901. (292183)

ПРОДАЈЕМ кафанске њто-

лове, 25 комада, и малу

циглу. 064/110-70-71.

(292204)

ЈАБУКА, кајсија, шљива,

бресква, крушка, дуња за

ракију – продајем. Тел.

061/142-23-69. ()292231)

ПРОДАЈЕМ пчеле, може и

са кошницама (наставци).

Тел. 064/993-22-52.

(292212)

ПРОДАЈЕ се цреп медите-

ран 222, Нови Бечеј, 500

кмада. Тел. 063/531-225.

(292251)

РАСПРОДАЈА кока носи-

ља у пуној носивости са

фарме „Дабић” у Панчеву,

по цени од 200 динара по

комаду. Упис вршимо за

28. јун 2020. године.

013/377-901. (292252)

ПРОДАЈЕ се косачица но-

шена „пољострој”, оџаци,

као нова. 063/531-225.

(292251)

ПРОДАЈЕ се цреп полет,

Нови Бечеј, идеал 222,

нов, на палети, 200 кома-

да. 063/531-225. (292251)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера 3.000 динара,

нова. 371-568, 063/773-

45-97. (292262)

ПРОДАЈЕМ гуске, патке,

моркиње. 061/143-35-20.

(292277)

ПРОДАЈЕМ ремонтовне

ТА пећи, достава, монта-

жа. 335-930, 063/705-18-

18. (192288)

ПОЛОВАН намештај, шпо-

рет на чврсто гориво, уси-

сивач ku pou сентрија, ТА

пећ елинд 2. 063/537-003.

(292285)

ПОВОЉНО продајем до-

бро очуван кауч. 062/850-

73-30. (292278)

ПРОДАЈЕМ кревете на

спрат са фиоком и душе-

цима, мало коришћено и

очувано. Копнтакт: Петар,

064/976-65-50. (292329)

ПРОДАЈЕМ три старинска

ормара, повољно.

064/587-50-24. (292303)

СТО са столицама, укћни

бар, теписи, горионик на

нафту, телевизор, тротинет.

0964/206-30-24. (292314)

ПРОДАЈЕМ фрижидер

комбиновани, двомоторац,

веш-машину, може ваше

неисправно уз доплату,

вертикални замрзивач.

064/129-73-60. (292364)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп,

око 8.000 комада, центар

Панчева, повољно.

060/691-88-23. (292356)

ПРОДАЈЕМ комбиновани

шпорет. 061/288-11-55.

л(292426)

ИНВАЛИДСКА колица,

шпорет плин-струја, ком-

биновани фрижидер, ор-

ман, телевизор. 063/861-

82-66. (292352)

СУДОПЕРА с висећим, ка-

уч, фотеља мојца, самачки

кревет, сто, столице.

063/861-82-66. (292352)

ПРОДАЈЕ се кревет са ду-

шеком и кожна канцела-

ријска столица, очувано.

064/294-21-40. (292400)

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја. Столице од 1.600,

столови од 4.500, лежајеви

од 15.300. 060/600-14-52.

(292407)

ДЕБЕЛА крмача на про-

дау. 064/940-83-09,

013/631-783, Баћо.

(292429) 

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

замрзиваче, фрижидере,

веш-машине, телевизоре,

долазим на адресу.

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

11-47 (292020)

КУПУЈЕМ дечје ауто-седи-

ште. 064/256-84-41, Јован.

(292233)

АМБАЛАЖУ од пива, вина,

ракијске флаше, виски, те-

гле и кутије од банана. Тел.

061/142-23-69. (292231

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (292267)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

замрзиваче, веш-машине,

телевизоре, долазим на

адресу. 064/158-44-10,

063/101-11-47. (292391)

КУПУЈЕМ полован наме -

штај, перје, боце, плинске

акумулаторе, бакар, гвожђе.

066/900-79-04.  (292259)

КУПУЈЕМ перје, старе сли-

ке, сатове, стаи новац, си-

фон флаше, фигуре, старо

покућство. 335-930,

063/705-18-18. (292288)

КУПУЈЕМ гарнитуре, ку-

хиње, столице, столове, ТА

пећи, остало покукћство.

060/138-52-38. (292291)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

белу технику и ТВ уређа-

је. 063/196-54-56,

061/130-44-33 (292387)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, поло-

ван намештај и сво остало

покукћство. 066/641-30-

36, 061/641-30-36.

(292315)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, акумулаторе,

веш-машине, телевизоре,

замрзиваче, бојлере, шпо-

рете. 061/321-77-93-

(292416)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, олово, замрзива-

че, шпорете, телевизоре,

веш-машине, долазимо.

061/206-26-24. (292416)

КУПУЈЕМО све метале,

гвожђе, бојлере, веш-ма-

шине, замрзиваче, телеви-

зоре, фрижидере, дола-

зим. 061/322-04-94.

(292416)

ПЛАНДИШТЕ, строги цен-

тар, кућа са плацем, само

19.900 евра. АМК некрет-

нине, 061/262-08-44.

(292330)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског зе-
мљишта, северна зона,
преко пута „Секиног сала-
ша”. 062/102-89-16.
(291823)

ПАНЧЕВО, Рибарска, про-

дајем грађевинско земљи-

ште 45 ари, може парце-

лизација, може замена,

могу и инвестиције. Вла-

сник. Тел. 065/360-62-70

(СМС)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

са пратећим објектима у

Иванову. 062/415-359,

064/828-36-26. (291342)

КУЋА на продају у Омо-

љици. 013/618-625.

(292080)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 квм

са плацем од 15 ари. Тел.

066/903-88-65. (292176)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову,

глизу центра. Тел.

063/707-19-64. (292172)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље у Качареву. 064/178-

85-36. (292182)

КУЋА Бања Врујци, 60

квм, 6 ари, продајем/ме-

њам. 011/274-80-67.

(292226)

ПРОДАЈЕМ плац, двори-

ште у Омољици, Ул. Нуши-

ћева бр. 45. Звати на тел.

063/867-03-43, Кова.

(292224) 
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Pančevo, Ružina 14

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.

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,

са кућом за бизнис, Ново-

сељански пут 131.

064/276-08-08. (292211)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари

плаца, Банатско Ново Се-

ло. 066/887-84-00.

(292269)

ТЕСЛА, кућа 3.5 ара,

70.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (292256)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа

са локалом, 44.000; Миса,

4 етаже, 75.000. „Јанко-

вић”, 348-025. (292287)

ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,

21.000; Јабучки пут, 30

ари, 25.000. (188), Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(292286)

ПЛАЦ, Кудељарац, 26 ари,

вода, струја, 25.000. (188),

Una Dal li”, 064/255-87-50.

(292286)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

са пратећим објектима у

Иванову. 062/415-359,

064/828-36-26. (292281)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру

Иланџе. Тел. 064/473-10-

72. (291335)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,

111 квм, укњижена, вла-

сник, 79.000 евра.

063/881-18-29. (292307)

ПЛАНДИШТЕ, строги цен-

тар, кућа, локал, воћњак,

само 44.900 евра. АМК

некретнине, 061/262-08-

44. (292330)

БАВАНИШТЕ, у срцуи Ба-

ната, кућа са плацем само

37.900. АМК некретнине,

061/262-08-44. (292330)

ПРОДАЈЕМ кућу – три

стана, 8 ари плаца, Горњи

град. 063/829-89-48.

(292334)

ПРОДАЈЕМ плац 5 ари,

Шарпланинска улица, но-

ва Миса. 064/997-78-87.

(292338)

ЦЕНТАР, дворишна кућа

80 квм, 1.5 љр, хитно,

45.000. „Гоца”, 036/899-

77-00. (292365)

ТЕСЛА, 120 квм, 6 ари,

65.000; Маргита, 120 квм,

6.5 ари, 80.000. „Гоца”,

036/899-77-00. (292365)

ЗАСЕБНА кукћа 30 квм +

30 квм, на Маргити.

064/248-90-16. (292386)

ПЛАЦЕВИ, дозвољена

градња, погодно за све де-

латности. 064/212-52-52.

(292396)

ПРОДАЈЕМ кућу у насељу

Топола-Панчево, од 130

квм, са двориштем и воћ-

њаком. Цена по договору.

Тел. 064/510-67-81.

(292404)

ПРОДАЈЕМ плац грађеви-

онски, нова Миса.

060/155-59-30. (292421)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-

љарцу, Охридска, 18,5

ари, погодан за полигон за

ауто-школе. Власник.

063/837-91-30. (292425)

ГОРЊИ ГРАД, Карађор-

ђва, кућа за рушење 5,3

ари плаца, 53.000.

„Олимп”. 351–061,

063/274-951. (292331)

СТАН на продају, опре-

мљен, 65 квм. Лава Тол-

стоја 20 .Куткова згра-

да063/362-973 (СМС)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, продајем једноипосо-

бан стан, укњижен, 1/1,

064/021-19-31. (и)

СТАН на продају, на Стре-

лишту, 33 квм. 060/036-

23-29. (291604)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 117

квм, новија зграда у бли-

зини Авив парка. 063/159-

99-62. (292052)

ПРОДАЈЕМ стан у Ковачи-

ци. 062/172-53-25.

(292083)

ПРОДАЈЕ се стран од 65

квм, у центру Алибунара.

За све информације по-

звати 069/540-11-66.

(292178)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан у Његошевој.

063/313-848. (292228)

ЛЕП, нов дуплекс, близина

Хотела „Тамиш”, двостра-

но оријентисан, 105 квм,

850 евра/квадрат.

064/570-64-70. (292217)

ДУПЛЕКСИ, приземље, ви-

соко поткровље, 500 до

600 евра. 341-789,

063/818-36-99. (292431)

МИСА, трособан, 85 квм,

ВПР, ТА, гаража, укњи-

жен, 48.000. 063/252-559.

(292247)

ТРОСОБАН стан, 72 квм,

строги центар, трећи

спрат, две терасе, лифт,

ТА могућност ЦГ, 70.000,

договор. Звати после 17

сати. Тел. 064/119-60-06.

(292255)

ЦЕНТАР, једнособан, сре-

ђен, усељив, 21.000. (188),

Una Dal li”, 064/255-87-50.

(292286)

МИСА, једнособно, 42 +

15, 26.500; центар тросо-

бан, 65, 28.000, дворишни.

„Јанковић”, 348-025.

(292287)

СТРОГИ центар, 24 квм,

једнособан,с алонски, мо-

же замена. (470), „Дива”,

064/246-05-71. (292300)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,

Котеж 1, полусуерен, сре-

ђен, повољно. „Дива”,

246-05-71. (292300)

ПРОДАЈЕМ дворишни

стан до улице, засебно

двориште. Жарка Зрења-

нина, власник. 061/382-

88-88. (292304)

ПРОДАЈЕМ стан, центар

Панчева, 36 квм, ТА греја-

ње. 063/184-10-57.

(292310)

ТРОСОБАН стан, центар,

78 квм, II спрат, тераса,

новија градња. Тел.

066/351-656. (292324)

ПРОДАЈЕМ новоизграђени

стан, 50,90 квм, Стерјина

6. 065/803-10-55. (292326)

СТРОГИ центар, зграда
код СУП-а, само 49.000
евра. АМК некретнине,
061/2672-08-44. (292330)

МИСА, Тргопродуктова
зграда, једнособан, 33
квм, ВП, ТА, намештен,
усељив, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (292331)

СОДАРА, двоипособан, 74
квм, XI, ЦГ, усељив, 47.00,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(292331)

ЦЕНТАР, 58 квм, тросо-
бан, реновиран, I, 59.500.
(394), 063/899-77-00.
(292365)

КОТЕЖ, 58 квм, изворно,
34.500, 150 квм, 65.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (292365)

ПРОДАЈЕМ новоизграђени
стан, 50 квм, Стерјина 6.
063/803-10.-55. 

ПРОДАЈЕМ трособан стан
на Котежу 1, 72 квм, ЦГ,
власник. 065/474-14-74.
(292340)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
53 kvm, TA, 28.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (292368)

СОДАРА, трособан, X, 83

квм, ЦГ, 51.000.  (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (292368)

ПРОДАЈЕМ стан, 52 квм,

други спрат, Котеж 1, код

Лидла, без посредника,

43.000 евра. Контакт:

065/339-97-23. (292401)

КОТЕЖ 2, двособан стан,

V спрат, 52 квм, 35.000.

Агенција „Тесла некретни-

не”, (238), 064/668-89-15.

(292428)

МИСА, Тргопродуктова

зграда, једнособан, 33

квм, ВП, ТА, намештен,

усељив, 22.000. „Олимп”

КУПОВИНА станова, АМК

некретнине. 061/262-08-

44. (292330)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама, ис-

плата одмах. 063/836-23-

83, „Трем 01”. (292256)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (292368)

КУПУЈЕМ станове за рено-

вирање. Агенција „Тесла

некретнине” (238),

064/668-89-15. (292428)

ИЗДАЈЕМ на дуже једнои-

пособан нов стан у Глого-

њу са терасом, фунциона-

лан, посебан објекат у

прелепом окружењу, све

одвојено, паркинг, при-

ступ асфалтни пут

063/106-05-47 (СМС)

ПОТРЕБАН двособан или

једноипосоан празан не-

намешен стан, централно,

солидно стање. 062/309-

661. 8292235)

НАМЕШТЕН стан, 40 квм,

код Црне мачке, 7. јули,

предност студенти.

061/149-27-22. (291547)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

кући, грејање гас, Синђе-

лићева. 063/647-720, Та-

ња. (292159)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, на-

мештену, насеље Младост,

одмах. 069/204-07-47.

(292193)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, кућа у дворишту.

061/272-01-87. (292188)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-

мештен стан, Тесла, Цг,

клима, на дуже. 061/605-

19-07. (292199)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен

стану кући, искључиво

брачном пару. Тел.

063/188-40-09. (292206)

ИЗДАЈЕМ стан у Његоше-

вој. 063/313-848. (292228)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, 170 евра.
063/246-509. (292227)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
намештен, на новој Миси.
063/716-48-68. 8292232)

ИЗДАЈЕМ празан стан на
Тесли, ЦГ, на дуже.
066/494-900, 064/137-63-
19. (292239)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен, грејање, паркинг,
нова Миса, 130 евра, де-
позит. 060/301-51-13.
(292240)

ИЗДАЈЕМ потпуно наме-
штен стан, 60 квм, Котеж
2, 250 евра. 063/101-10-
13. (292258)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Содари.
Звати после 16 сати. Тел.
063/240-589. (292263)

ИЗДАЈЕМ стан, празан,
одмах усељив. Борска бр.
3. Тел. 373-077. (292268)

ИЗДАЈЕМ локал од 26 квм,
у Панчеву, Немањина 8.
Тел. 064/184-87-50.
(292272=

ИЗДАЈЕМ стан у кући, Мо-
ше Пијаде 74, 100 евра.
061/103-48-08. (292316)

ИЗДАЈЕМ стан у ући, до

две особе, Стрелиште, по-

вољно. Л062/856-91-34.

(292276)

ИЗДАЈЕМ скроз намештен

стан, Котеж 1, ЦГ, на ду-

же. 064/436-89-22.

(292305)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, Котеж 1, први

спрат, централно грејање.

061/697-68-68. (292311)

ИЗДАЈЕМ мању кућу.

063/665-189. (292319)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Стрелишту, 7. спрат,

ненамештен, 120 евра.

060/732-62-61. (292321)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте,

раднички смештај. Цен-

тар. 063/502-211.

(292342)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, одмах усељива,

центар, wi/fi, паркинг, по-

вољно. 060/691-88-23.

8292356)

ИЗДАЈЕМ празан једнои-

пособан стан, Тесла, 100

евра, депозит. 371-543.

(292383)

НАМЕШТЕН мањи стан,

кабловска, интенет, близу

центра, издајем. 061/663-

88-94. (292395)

ИЗДАЈЕМ нов полунаме-

штен стан, 70 квм.

061/267-72-30. (292421)
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300-820, 300-830

GRAĐEVINSKOM CENTRU „DOMINO” BEOGRAD,
Pančevački put 72-a

potrebni: 

• POMOĆNI RADNICI – VILJUŠKARISTI sa iskustvom

• POMOĆNI RADNICI u magacinu

• MAGACIONER sa radnim iskustvom na istim ili sličnim
poslovima 

• TRGOVKINJE za rad u prodajnom Salonu keramike i
građevinskog materijala

Poslati svoj CV na email: jugodom2@hotmail.com ili doći
lučno GC DOMINO Pančevački put 72a, 011/274-84-00

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

Предузећу SET RECIKLAŽA doo потребни РАДНИ-

ЦИ У ПРОИЗВОДЊИ, ЗА РАСТУР ТЕЛЕВИЗОРА

И МОНИТОРА. Рад се обавља у Крњачи.

Пријаве на 011/297-22-23, Весна Мирјанић,
или office@setreciklaza.rs

Предузећу SET RECIKLAŽA потребан РАДНИК ЗА

РАД НА ПРЕСИ. Пожељно радно искуство. Рад се
обавља у Крњачи.

Пријаве на 011/297-22-23, Весна,
или office@setreciklaza.rs

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

TRAŽI

1. Radnike sa iskustvom u radu na industrijskim

šivaćim mašinama (vise izvršilaca)

2. Pojedinačne saradnike (šivare) sa samostalnom
delatnoscu koji imaju iskustva u šivеnju na indus-
trijskim šivaćim mašinama. 

a sa kojima bi se saradnja ostvarivala na
mesečnom nivou, na osnovu zaključenog ugovora
u kojem bi se utvrdio način saradnje kao i cena za
pružene usluge. 

3. Pomocnog radnika (1 izvrsilac) - prednost imaju
osobe muškog pola zbog fizickih poslova.

(opis posla: fizički poslovi u magacinu, istovar/uto-
var robe, pakovanje gotovih proizvoda, pomoć
krojačima pri legovanju i ostalo) 

Svi zainteresovani mogu da se jave 

– na brojeve telefona: 013/310-717; 063/207-114 
(od ponedeljka do petka od 8 do16 sati

– na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

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

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ

Ц категорије

за рад на стоваришту
„Голија”

063/776-56-58

ИЗДАЈЕМ празан ренови-

ран стан, у центру Панче-

ва, Светог Саве 19, 34 квм.

064/134-06-08. (292393)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,

центар, двориште, посе-

банл улаз, нов, мањи.

063/734-82-31. (292406)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хотела

„Тамиш”, 90 евра.

064/122-48-07. (292418)

ИЗДАЈЕМ стан у Жарка

Зрењанина 53-а, призе-

мље, комплетно опре-

мљен, 30 квм, са терасом.

Контакт телефон 063/772-

59-18. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал код Зеле-

не пијаце, Кочина 4, вели-

ки излог. 063/217-130.

(291354)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,

угао Браће Јовановић и

Светог Саве. 064/231-07-

33. (291900)

ПРОДАЈЕМ опремљен ло-

кал на платоу Зелене пија-

це, 14 квм, бивши бифе

„Боемска прича”, одмах

употребљив. 064/129-26-

44. (292345)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрели-

ште, центар, код смарт

блока, Go me xa, 35 квм.

064/006-43-33. (292039)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (291935)

ИЗДАЈЕМ два локала у
центру, 18 и 12 квм, мо-
гућност спајања. 066/866-
49-00. (292177)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Војводе Петра Бојовића
бр. 12. (292118)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ по-
словни простор у Његоше-
вој. 063/313-848. (292228)

ИЗДАЈЕМ локал 671 квм,
Ул. Р. Путника 14-а, Пан-
чево. Тел. 063/540-209.
(292312)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру града. 064/679-29-
20 (292322)=

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру, само као пословни
простор. 063/892-08-35.
(292358)

ЛОКАЛ издајем, центар.

064/866-23-26, 064/866-

23-50. (292411)

ИЗДАЈЕМ локал, 23 квм,

код Аутобуске слтљанице.

352-105. (292412)

ИЗДАЈЕМ лукс опремљен

дуплекс, 54 квм, Иве Кур-

јачког 8. 064/118-64-57.

(292414)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-

ној пијаци. Одлична лока-

ција. Тел. 063/819-37-33.

(292416)

ПРОДАЈЕМ локал 80 квм,

кафана, кдо Дома омла-

дине, 18.000 евра. Тел.

063/237-742. (292422)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц

категоријом за развоз по

Србији. 062/889-01-20

(СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије са искуством за

међународни Румунија и

Македонија. Пријава, ста-

лан посао. 063/884-22-71

(СМС)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад

у Маркету „Идеал”.

063/855-65-56, 063/133-

14-63. (292138)

ПОТРЕБНА радница за

рад у продавници.

063/550-166 (СМС)

ПОТРЕБНО особље за

припрему хране и рад на

роштиљу.  „Идеал”.

063/855-65-56, 063/133-

14-63. (292138)

„КОНОБА”, потребан ку-

вар/пица-мајстор.

060/635-57-73. (292333)

ПОТРЕБНИ мајстори за

израду и уградњу ПВЦ и

АЛУ столарије. 063/249-

432. ( 291694)

РЕСТОРАНУ ROYAL у

„Авив парку” потребан ку-

вар, конобар, помоћни

радник, чистачица.

063/216-788. (291915)

ПОТРЕБНА продавачица у

пекари. CV pe ka ra smi lja -

nic@mts.rs  064/217-48-56.

(292044)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требни возач, пица-мај-

стор, раднице за палачин-

ке и сендвиче. 062/339-

279. (292067)

ПОТРЕБАН конобар-ица у

ресторану „Банатски ку-

так” у Панчеву, са или без

искуства. 060/512-59-99.

(292223)

ПОТРЕБАН радник у про-

давници „Пловак-плус”.

Потребна возачка дозвола,

познавање риболова и де-

лимично познавање рачу-

нара. Тел. 066/352-414,

позвати од 9 до 12 сати.

(292230)

СЕНДВИЧАРИ „Буба” по-

требне раднице са иску-

ством за рад на роштиљу и

у кухињи. 063/248-599.

(292237)

ДИСТРИБУЦИЈИ пића We -

i fert Панчево потребан во-

зач Б и Ц категорије. Зва-

ти до 15 сати. Тел.

062/446-285. (292205)

ПОТРЕБНИ радници за

брање малина. Обезбеђен

смештај и храна. Дневни-

ца минимум 2.500 динара.

060/086-10-37. (292282)

ГОЛУБ такси тражи возаче

таксија. Неопходни усло-

ви: завршена средња сао-

браћајна школа, пет годи-

на искуства на пословима

возача или поседовање Ц

категорије са било којом

средњом школом.  Кон-

такт: Марија Симоновић,

060/663-64-63, радним

данима од 8 до 16 сати.

(292309)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије за доставу хране,

до 55 година, старости.

064/255-84-58. (292325)

„КОНОБА”, потребан шан-

кер/конобар. 060/635-57-

73. (292333)

ПОТРЕБНА радница/про-

давачица у пекари.,

062/404-144. (292355)

ПОТРЕБАН радникк. ДОО

„Зоки стакло”, 064/131-

72-85. (292343)

ПОТРЕБНЕ раднице у про-

даји и кухињи, за рад у ре-

сторану. 064/259-96-62.

(292379)

ПОТРЕБНЕ раднице за ра-

ду маркету „Цеца 013”.

060/555-11-73. (292409)

ПРОФЕСИОНАЛНИ кувар

потребан, добра плата.

064/126-83-53. ((292399)

ПРОДАВАЦ-КОМЕРЦИЈА-

ЛИСТА са искуством за

рад на стоваришту грђе-

винског материјала за

стално или повремено, по-

требан. 062/772-787. (ф)

ВОЗАЧ Ц категорије, за

стално или повремено, по-

требан за рад на стовари-

шту грађевинског матери-

јала. 062/772-787. (ф)

ПОМОЋНИ радник, за

стално или повремено, по-

требан за рад на стовари-

шту грађевинског матери-

јала. 062/772-787. (ф)

ПОТРЕБАН радник/радни-

ца за рад на фарми.

064/259-96-62. (292379)

ГРАЂЕВИНСКОЈ фирми

поребан: магационер,

ноћни чувар. Предност

пензионерима. Контакт:

060/333-88-50. (292380)

ПОМОЋНИ кувар потре-

бан ресторану у граду.

064/126-83-53. (292399)

ПОТРЕБНИ конобари-це

за рад у ресторану

(сплав). 063/830-75-23.

(292394)

ПОТРЕБАН наркоман мај-

стор за молерско-гипсар-

ске радове. 063/861-44-

00. (292403)

ПОТРЕБНА спремачица за
одржавање фирме. Тел.
013/403-639, „Pan Bau
Max” doo (292420)

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

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници.
063/550-166 (СМС)

ШЉУНАК,  песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

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

338  (СМС)

КАМИОНСКИ превоз до

два кубика: шљунак, пе-

сак, сејанац, шут, 1.500

динара. 062/355-154.

(291769)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(291225)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, поставка ламина-

та. 061/283-66-41,

064/390-00-87.  (292260)

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информатика,

пријемни, могућност он-

лајн рада, професор. Цен-

тар, 013/353-569,

061/603-94-94, 066/405-

336. (292361)

ДРВА, буква, багрем, цер:

услужно сечење, цепање,

уношење. 064/357-82-08.

Босанац. (291483)

МОЛЕРСКИ и гипсарски

радови. Мајстори из Кова-

чице. Неша, 069/444-23-

76. (291584)
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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
)

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

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

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

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

др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за из-

градњу вишепородичног стамбеног објекта, спрат-

ности Су+ВП+2+Пс, у Панчеву, Ул. Светозара Миле-

тића бр. 9, на кат.парцели 3953/1 КО Панчево, за ин-

веститора „Хипра” ДОО, израђен од стране „Бркан-

лић Инжењеринг” ДОО, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-

налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-

вештења о јавној презентацији можете добити на те-

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

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

тације од 7 дана, почев од 19. 06. 2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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

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

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

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

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

План детаљне регулације блока 014 

у насељеном месту Панчево

Излаже се на рани јавни увид План детаљне ре-

гулације блока 014 у насељеном месту Панчево (у

даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 19. 06. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на ра-

ни јавни увид, у згради Градске управе Града Пан-

чева, Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на ше-

стом спрату, као и у канцеларији 609, сваког рад-

ног дана од 10 до 13 сати. Све информације у ве-

зи са огласом могу се добити путем телефона

013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе

и сугестије могу утицати на планска решења.

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

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

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

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

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу верског објекта – Српске православ-

не цркве, са пратећим објектом за паљење свећа,

на парцели 2492/1 КО Старчево, за инвеститора

„СПЦ” општине Старчево, израђен од стране „Ac-

tive House”, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

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

јавне презентације од 7 дана, почев од 19. 06.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

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

Панчево. 

Тужна срца саопштавам да је

МАРИЈА ВОЛАШ

преминула 14. јуна 2020.  у 80. години.

Ожалошћени: син ЉУБИША, сестра ЉУБИЦА

и многобројна родбина и пријатељи

(120/292405)

ДОО „Минесал” из Панчева, тражи

мушкарце за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (291533)

ПРЕВОЗ кипером до два
кубика, шљунак , песак,
ризла, шут... 064/505-62-
44. (291950)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адап-
тације, купатила, преправ-
ке, славине, вентили, по-
правке, одгушење канали-
зације. 061/193-00-09.
(292001)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-

марници, ролетне, венеци-

јанери, уграђумем, попа-

вљам, гуртне. 064/181-25-

00. (291993)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића, 064/310-

44-88. (292095)

КОШЕЊЕ траве, корова,

одношење ствари, ископи,

бетонирања, рушења кућа.

061/109-33-53. (291930/р-

4869)

ALU MIS 013 DOO, АЛУ и

ПВЦ столарија ролетне,

комерници, венецијанери,

сервис. 060/699-29-99.

(292430)

РАДИМО зидање, бетони-

рање, кровови, фасаде.

063/246-509. (292227)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови: кречење, фарбање

столарије, лепљење тапе-

та. Повољно. 064/174-03-

23, 062/790-881. (292216)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталаци-

је, бојлери, бела техника,

индикатори, ТА пећи.

060/521-93-40. (292238)

РУШЕЊА објеката, шупа,
бетона, бетонирања, ко-
шење траве, одношење
ствари. 060/035-47-40.
(1292250)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
ископи, рушења кућа, шу-
па, обарање стабала, итд.
061/109-33-53. (292250)

ПОВОЉНО превозим ки-
пером: песак 590 динара,
шљунак 1.300 динара, се-
јанац 1.700 динара. Уто-
вар и одвоз шута.
064/354-64-94, 063/754-
02-72. (292215)

КЛИМЕ, монтажа/демон-
тажа, сервис, допуна, сер-
вис расхладних уређаја.
060/521-93-40. (292238)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (292253)

ШЉУНАК, песак, сејаснац,
ризла, превоз већим ками-
онима, ископ мањим и ве-
ћим багерима, рушење ку-
ћа. 063/218-894. (292290)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
рушење објеката, рашчи-
шчавање терена са утова-
ром и одвозом. Најповољ-
није у граду. 060/425-54-
43. (292290)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-
тона, зидова са одвозом
шута, набијање терена ви-
бро плочом. 064/648-24-
47. (292060)

РАДИМО све физичке по-
слове: бетонирања, руше-
ња, чишћења подрума, ко-
шење. 064/122-69-78.
(292250)

РАД виљушкаром и теле-
хендером по свим терени-
ма на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50.
(292290)

СЕЧЕЊЕ и орезивање др-
већа камионом за рад на
висини. 060/366-65-57.
(292290)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (292402)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење слудопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мена одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (292274)

КЛИМА сервис, монтажа,
електричарске услуге.
065/305-73-92. (292297)

КОШЕЊЕ траве триме-
ром, воћњаци, плацеви,
дворишта. Зоран.
064/932-52-86. (292299)

ДРВОСЕЧА исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (292302)

СВЕ врсте уметничког мо-
лераја, травентино, саха-
ра, итд. 060/372-29-52.
(292277)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/172-20-03. (292353)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (291982)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(292417)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс, обраде око
прозора,. Комплетне адап-
тације. 063/893.39-94.
(292417)

ЧИСТИМО тсване, подру-
ме, радимо све послове.
061/321-77-93. (292416)

ОДГУШЕЊЕ куаптила, ку-

хиња и канализационих

цеви машинским путем.

062/640-741. (292348)

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

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (292195)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова од
темеља од крова. 063/724-
36-24. (292164)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
063/865-80-49.  (292191)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
пломљеног црепа, висин-
ски радови. 066/535-24-
56.  (292185)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
РАДОВИ, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(292194)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (292350)

ФИРМА „КОРАНА” ДОО:
вршимо уградњу водовода
и канализације по присту-
паним ценама. Вршимо ре-
новирање купатила, по си-
стему кључ у руке. Попуст
на све врсте радова. 30 го-
дина искуства у граду Пан-
чево. За све ифнроамције,с
авете и питања позовите на
број 061/289-50-95. (292313)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник” - све на једном ме-

сту. 063/778-47-89,

060/078-47-89. (292367)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (292423)

ВРШИМ превоз, чистим

таване, подруме, шупе,

дворишта, избацујем старе

ствари и намештај.

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

54-56. (292387)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење канализације, адап-

тације купатила, сервис,

повољно. 063/115-71-67.

(292362)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пе-
ћи, поправљамо квалитет-
но са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (292351)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све
за воду, 0-24 сата. Пензио-
нерима екстра попуст. До-
лазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(292292)

ВОДОВОД, израда и мон-
тажа инсталације и кера-
мичкарски радови.
060/037-13-90. (292337)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, есктеријер-ентери-
јер. 060/145-99-09. (292337)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисира-
мо, поправљамо и уграђу-
јемо са гаранцијом. Овла-
шћени сервис. „Фриготех-
ник”, 013/361-361,
064/122-68-05.(292351)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (292317)

ИЗНАЈМЉУЈЕМО играони-
цу за прославу дечјих ро-
ђендана. 060/043-52-98.
(292347)

ПЕНЗИОНЕР, 72 тражи
озбиљну млађу жену за
брак, незапослену.
066/612-20-17. (292376)

УПОЗНАО бих слободну
жену до 55 година, друже-
ње, брак. 064/372-94-71.
(292384)

ТРАЖИМ жену од 55 до
60 година, за дружење и
одлазак у Бањи по догово-
ру. Ја сам 50. годиште,
пензионер страни. Тел.
064/280-32-95. (292249)

ПОКЛАЊАМ прелепе
штенце. 063/812-42-09.
(292165)

ОБЈАВЉУЈЕМ неважећом
сведочанство Миљковић
Милице за 5. разред од
2016/2017. године, издато
од стране ОШ „Јован Јова-
новић Змај”. (292222)

ИЗДАЈЕМ приколицу за
превоз коња и стоке и вр-
шим услуге превоза.
064/149-24-70. (292410)

СОКОБАЊА, апартмани и
собе. Близу центра.
061/636-08-57, 063/768-
32-68. www.so ko-ba nja.or -
g.zo ri ca (291227)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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Последњи поздрав

драгом брату

ГЕРИ

АНЂЕЛОВСКОМ

од сестре ЦВЕТЕ

из Јабуке

(26/292202)

Последњи поздрав

драгом ујаку и деди

ГЕРИ

АНЂЕЛОВСКОМ

од сестрића ЈОВИЦЕ

са породиоцм

из Јабуке

(25/292202)

11. јуна 2020. године престало је да ку-

ца срце

ГЕРАСИМА ПАВЛОВИЋА
1934–2020.

Заувек ћеш бити у делу душе где се во-

љени чувају.

Супруга ДОБРИЛА

(30/292207)

Последњи поздрав драгом оцу, свекру

и деди

ГЕРАСИМУ ПАВЛОВИЋУ
1934–2020.

од сина СЛОБОДАНА, 

снаје СНЕЖАНЕ, унуке МАЈЕ

и унука МИРОСЛАВА са породицом

(29/292207)

Драгом комшији

ГЕРАСИМУ ПАВЛОВИЋУ

Последњи поздрав од комшија из улаза у Проте

Матеје Ненадовића 6
(31/292207)

ЂЕРА АНЂЕЛОВСКИ
25. VI 1948 – 12. VI 2020.

Последњи поздрав од сурпуге МИРЕ, сина ГОРА-

НА, снаје РАДЕ и унука СРЂАНА, ВУКАШИНА и

АКИЈА.

Увек ћеш бити у срцима нашим и нека те анђели

чувају.
(57/292266)

ДРАГИЦА

ВЕЛИЧКОВИЋ
25. I 1943 – 12. VI 2020.

Последњи поздрав

мајци од ЗОРАНА

(19/292192)

ДРАГИЦА

ВЕЛИЧКОВИЋ
25. I 1943 – 12. VI 2020.

С љубављу БОБАН

(21/292192)

ДРАГИЦА

ВЕЛИЧКОВИЋ
25. I 1943 – 12. VI 2020.

Била си најбоља

бака.

ИВАНА

(20/292192)

Последњи поздрав

СМИЉКИ ЈОЦКОВ

од ћерке ВЕРЕ, унука САВЕ с породицом

и унуке АНГЕЛИНЕ са породицом

(44/292236)

СМИЉКА ЈОЦКОВ
14. VI 2020.

С болом у души опраштамо се од племените и

дивне комшинице и великог пријатеља.

Почивај у заслужeном миру.

Породицe СТОЈКОВИЋ и АЋАМОВИЋ

(43/292236)

Последњи поздрав куму

ПРЕДРАГУ СТЕВАНОВИЋУ

ПРЕЛИ
ЛАЈОШ и ВЕРА са децом

(5/292168)

Мом драгом бати

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ

ПРЕЛА

Последњи поздрав од МИЋЕ са породицом

(74/292306)

Мојој милој мајци

МИЛОСАВА ТОДОРОВИЋ
1934–2020.

Са Твојом старошћу сам упознала дно твоје душе и срца препуно топлине,

нежности и љубави према животу.

Бескрајно те волим и волећу, Ту си, у мом срцу живиш!
Твоја ћерка ТАМАРА

(80/292327)

МИЛОСАВА

ТОДОРОВИЋ
1934–2020.

Бескрајно те волимо ду-

шо наша!

Нека те анђели чувају!

Твоји: ГОРИЦА, 

МИЛОШ и ОГЊЕН

(81/292328)

Последњи поздрав драгом

ЈОЦИ ПАШАЈЛИЋУ

Колегинице и колеге из школе: 

ЈУЛКА, БУБА, ЈЕЛИЦА, ЉУБИНА, 

БОЖО, ОЛГИЦА и АГНЕСА

(82/292332)

Вољени наш

ЈОВАН ПАШАЈЛИЋ
1947–2020.

Хвала за љубав и подршку које си несебично да-

вао. Заувек остајеш у нашим срцима.

Твоји најмилији

(100/292371)

Последњи поздрав драгом брату

ЈОВАНУ ПАШАЈЛИЋУ

од ВЕРЕША са породицом

(101/1292372)

Последњи поздрав брату, стрицу и деди, добром и пле-

менитом човеку

БОРИВОЈУ ПАНТИЋУ
Породици Пантић искрено саучешће

(125/292415)
                                                                Породица БАСАРИЋ

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

ВЛАДА

САВКОВ
1952–2020.

Последњи поздрав

брату и ујаку.

Сестра БОГДАНА

са децом

(50/292246)

ВЛАДА

САВКОВ
1952–2020.

Последњи поздрав

деверу и чики.

Снаја МИЛИЦА

са децом

(51/292246)
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Драги мој

ВЛАДИМИР ОКРОЖНИК
1949–2020.

Затечена у великом болу нисам спремна

за растанак и знам да смо заувек негде

близу.

Воли те твоја ЗОРАНА

(65/292289)

Драги наш

ВЛАДИМИР ОКРОЖНИК

Хвала за бригу, радост и сву љубав коју си де-

лио са нама.

Воле те твоји: АЛЕКСАНДАР и ТИЈАНА

(66/292289)

15. јуна, у 82. години,
нас је напустила наша

ЈЕЛЕНА

БОШЊАКОВИЋ

Ожалошћени: супруг
АЛЕКСАНДАР, девер

ЉУБОМИР, јетрве
МИЛКА и ДОБРИЛА

са породицама

(91/292354)

Вољени наш

ЗОРАН ДРЧА
1954–2020.

Не постоје речи које би описале празнину и

бол коју за тобом осећамо.

Прерано си нас напустио, борио си се као лав,

а отишао самовољно без поздрава.

Спавај сада мирно, лепо одмори, а ми ћемо те

заувек носити у својим срцима.

Твоји најмилији

(113/292389)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ

МАКСИМОВИЋУ
2. IX 1955 – 13. VI 2020.

Живећеш заувек у на-

шим срцима.

Ожалошћени: мајка

ТЕРЕЗА и брат ЗОРАН
(89/292346)

13. јуна 2020. прерано нас је напустио наш

МИОДРАГ МАКСИМОВИЋ
рођ. 2. IX 1955.

Нека те анђели чувају.

Живећеш заувек у нашим срцима.

Неутешни: супруга ЗЛАТА, син ЗЛАТКО

и ћерке МАЈА и СОЊА са породицама

(90/292346)

Последњи поздрав драгом другу и верном члану

МИОДРАГУ МАКСИМОВИЋУ ЕРИ
1955–2020.

од чланова УСРМ „Херој Марко Кулић”
(37/292218)

Последњи поздрав

деда МИЛЕТУ

од деда АУРЕЛА

(109/292382)

С тугом у срцу вас обавештавмао да нас је напустила наша

мила

ЉИЉАНА ВУЈИЋ
16. IX 1948 – 13. VI 2020.

Увек си зрачила снагом и позитивном енергијом.

Таквом ћемо те памтити и чувати од заборава.

Волимо те... 

Твоји: САША и САНДРА са породицама

(48/292244)

Последњи поздрав тетка

ЉИЉИ

од породица ЧУКИЋ и САВИЋ

(87/292339)

Последњи поздрав нашој драгој

ЉИЉИ

Чуваћемо те од заборава заувек у нашим срцима.

С љубављу породице ВУЈИЋ и НИКОЛИЋ
(106/292375)

Са великим поштова-

њем и тугом опра-

штамо се од наше

прије

ЉИЉАНЕ

ВУЈИЋ

ДРАГИНА и МИЛЕ-

ТА ПАНТЕЛИЋ
(46/292242)

Последњи поздрав

драгој пријатељици

ЉИЉАНИ

ВУЈИЋ

ВЕСНА ЂАПИЋ

(86/292336)

Драга моја

ЉИЉАНА

ВУЈИЋ

Недостајеш, нека те

анђели чувају.

Прија ВЕРА

(52/292248)

Последњи поздрав

драгој Љиљи

ЉИЉАНИ

ВУЈИЋ

од породица

МИЛЕУСНИЋ

и БЕЛИЋ

(83/292335)

Последњи поздрав

ЉИЉИ ВУЈИЋ

Док смо живи живећеш у нашим срцима и мислима.

Породица ВУЈОВИЋ

(84/ф)

Један од доајена Индустрије стакла

Панчево

ЈОВАН ЦИЦУЉ

Био проверено добар човек, мој драги

колега, није више међу нама, у знак

сећања и незаборава, њему посвећена

ова слова.

ЗОРАН

(128/292427)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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ТЕОФИЛ

АНТОНИАДИС
1925–1987.

Ко је дао толико љубави
и нежности никад не
може бити заборављен.

ЕЛЕНИ, МАРИНЕЛА,
ДОНАТЕЛА

и АФРОДИТА
(94/292359)

ВЛАДИМИР

БЕЛЧА
1961–2020.

Прошло је тужних четр-
десет дана откада смо
изгубили нашег вољеног
сина, супруга, оца и деду!
Нека те анђели чувају.

Његови најмилији
(96/292369)

Преминуо је

ПАНЕ ЦРЕВАР
Почивај у миру драги мој деда

ГЕТИ МАРГАРЕТА
(11/292175)

Последњи поздрав драгом деди

ПАНЕТУ ЦРЕВАРУ

МАНУЕЛА, ЂУРО и ОГЊЕН

(12/292175)

11. јуна 2020. преминуо је наш вољени

ПАНЕ ЦРЕВАР
1930–2020.

Сахрана је обављена 13. јуна 2020, у 14 сати, на

Старом православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син МОЈО са породицом

(13/292175)

Последњи поздрав драгом оцу

ПАНЕТУ ЦРЕВАРУ
1930–2020.

Ожалошћен: син ДУШАН са породицом
(14/292175)

Последњи поздрав

QI YUN MAN MA RI JI

од комшија у Вардарској 8

(17/292186)

Последњи поздрав чики

ДУШАНУ МИЛИНУ

од ЗОРИЦЕ, СЛАВИЦЕ и снаје РОСЕ

(18/292187)

Хвала за вечно при-

јатељство

ЛАЈКО

КАРОЉ

Кумови ЕГЕЉА

(33/292209)

13. јуна 2020. напу-

стила нас је наша

РУЖИЦА

ЧАКАЛИЋ
рођ. Радмиловић

1941–2020.

Вечно ће је памтити

синови: СИНИША и

АЛЕКСАНДАР, снаја

ТАТЈАНА и унуци

АЛЕКСАНДАР и БО-

ЈАНА

(38/292219)

Последњи поздрав

ујаку

ПАНЕТУ

ЦРЕВАРУ

од ДРАГАНА

са породицом

(39/292220)

Последњи поздрав нашем оцу

ЧЕДОМИРУ БОЋЕРЕГУ
1922–2020.

Од сина СЛАВИШЕ и ћерки МИРЈАНЕ и ГОРДАНЕ
(53/292254)

12. јуна 2020, у 77. години преминуо је наш

ЉУБИША МИЛОЈКОВИЋ
1943–2020.

Сахрана је обављена 15. јуна 2020. на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, ћерке САНДРА и САЊА, 

унук АЛЕКСАНДАР и остала родбина и пријатељи

(54/292261)

13. јуна 2020. преминула је наша драга

сестра

РУЖИЦА ЧАКАЛИЋ

Сахрањена је 16. јуна 2020, на Старом

православном гробљу у Панчеву.

Заувек у срцу твоје сестре БРАНКЕ

брата ВОЈЕ са њиховим породицама

из Канаде

(60/292273)

ЉУБИША МИЛОЈКОВИЋ

Отишао је мог друг.
ЉИЉА

(69/292293)

ЉУБИША МИЛОЈКОВИЋ

Последњи поздрав дугогодишњем пријатељу.

ДАДИЋ ТИХОМИР са супругом и ћеркама
(67/292293)

ЉУБИША МИЛОЈКОВИЋ

Остаће у нашим срцима све године дивног при-

јатељства.
Породице ВУЧКОВИЋ и СПАСИЋ

(68/292293)

РУЖИЦА

ЧАКАЛИЋ

Почивај у миру као

што си и живела.

Последњи поздрав

од твојих пријатеља

БЕЛИЋА: ЂОРЂА,

СЛАВИЦЕ, 

АЛЕКСАНДРА

и фамилије БЕЛИЋА

из Панчева и Идвора

(71/292296)

РУЖИЦА ЧАКАЛИЋ

Шест деценија дружења и лепих успомена.

Носићу те у срцу.

МИЛИЦА РАДОЈЧИЋ са породицом

(75/292308)

ЛАЈКО КАРОЉ

Последњи поздрав дргом пријатељу и комшији.

ДЕЈАН и МИРЈАНА
(99/292370)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ
САВКОВИЋ

1955–2020.
од сестара АНЂЕЛИЈЕ и
ЈОВАНКЕ са породицама

(102/292373)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ
САВКОВИЋ

1955–2020.

Супруг ЈОВАН и син ИВАН

(103/292373)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ

САВКОВИЋ
1955–2020.

Ћерка ИВАНА
(104/292373) са породицом

ЛАЈОШ

ШМИТ
1936–2020.

Последњи поздрав од

сина ЛАЈОША, снаје

РУЖИЦЕ, унука ТИБО-

РА и унуке КРИСТИНЕ

са породицом

(62/292279)

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 ПОМЕНИЧетвртак, 18. јун 2020. 23

ЖАРКО

КОСТАДИНОВИЋ
2013–2020.

Седам тужних година је
прошло, али туга и бол
за тобом брате не пре-
стају.

Твоја сестра ЦАЦА
са породицом

(77/292320)

ЖАРКО

КОСТАДИНОВИЋ

Прошло је седам ту-
жних година откада ни-
си са нама. Твој прелеп
осмех и племенито срце
остаће вечно у нама.

Сестра ОЛГИЦА с децом

(78/292320)

16. јуна 2020. преминула је

ЕВИЦА МАРАВИЋ
1930–2020.

Сахрана ће бити на Старом православ-

ном гробљу, 18. јуна 2020, у 16 сати. 

Заувек ће остати у нашим срцима.

Породица МАРАВИЋ

(79/292323)

ЗОРИЦА

ГРУЈОСКИ
из Качарева

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Тетка ДАНА, БАНЕ и

СТАНА са породицом

(64/292284)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ

ГРУЈОСКИ

од СНЕЖАНЕ
(88/292341)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

ЖЕБЕЉАН
22. VI 2011 – 22. VI 2020.

Недостаје нам твој
смех, твој глас, твоје
очи... Још увек чекамо
да се појавиш насмејан
са шалом.

БРАНКА и БЕБА
(93/2922357)

Умрла је наша драга,

добра и племенита

кума

ЕВИЦА

МАРАВИЋ

МИРКО, МИРА

и МИЛИЦА

(95/292363)

21. јуна навршавају се
четири претешке годи-
не откада није с нама
наш драги

ВИДОСАВ

ЂОРЂЕВИЋ
21. VI 2016 – 21. VI 2020.

Неутешни: мама ВИДО-
САВА, сестра ИВАНА и
сестрић СТЕФАН

(107/292377)

СЕЋАЊЕ

ЖАРКО КОСТАДИНОВИЋ
2013–2020.

Година. Није нам прва, али је најтежа. Као што

знаш они које волимо никад не умиру. А ти си је-

дан од њих. Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ћерка МАРИЈА, зет РАША

и унуци МАТЕЈА и МИЛИЦА
(110/292385)

СЕЋАЊЕ

ЖАРКО КОСТАДИНОВИЋ
2013–2020.

Седам дугих година ниси са нама. Тешко је бол

лечити временом, још теже је живети без тебе.

Твоја мајка ВЕРА, супруга АЛЕКСАНДРА

и ћерка АНА
(111/292385)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН Д.

МАРКЕЗ

Сестра ИВАНА, 

брат СТЕВАН

и отац ДАНЕ

(35/292210)

Почивајте у миру поштована и драга кумо

ЕВИЦА МАРАВИЋ

БОРИС, МИЛАН, САЊА и ДУШКО

(114/292390)

Сећање на наше драге родитеље

ЛАЗАРОВ

ДОМНИКА ЛАЗАР
4. IV 2008 – 4. IV 2020. 22. VI 2012 – 22. VI 2020.

Искрено смо вам захвалне за љубав и пожртво-

ваност коју сте нам несебично пружали.

Почивајте у миру.

Кћерке КОРНЕЛИЈА и СНЕЖАНА са породицама
(58/292270)

Вољеном стрицу

ВИТОМИРУ СУДАРСКОМ
2015–2020.

Заувек у срцу и мислима.

САНДРА са синовима МАРКОМ и АЛЕКСОМ
(73/292301)

25. јуна 2020. даваћемо

трогодишњи помен на-

шој вољеној

АУРЕЛИЈИ

ЖУЈОВИЋ

С љубављу: 

супруг ЈОВАН, 

ћерка КАТАРИНА

и зет ВЛАДИМИР
(118/292398)

Трогодишњи помен

милој сестри и тетки

АУРЕЛИЈИ

ЖУЈОВИЋ

Сестра ВОЈКИЦА,

брат КОРНЕЛ

и сестричине

(119/292398)

Поводом смрти

ЕВИЦЕ МАРАВИЋ

Искрено саучешће породици
Фамилија МИШИЋ

(124/292413)

15. јуна 2020. године преминуо је наш вољени

МИХАЈЛО ВУЧКОВИЋ
30. I 1928 – 15. VI 2020.

Хвала ти за сва добра дела према нама. 

Никада те нећемо заборавити.

Почивај у миру.

Жале за тобом: ћерка ДРАГА, унуци ДРАГАН и НЕМАЊА, 

зет РАДЕ, унука ДРАГАН и праунуци САВО и ПАВЛЕ

(121/292408)

Последњи поздрав

драгом деди

МИХАЛУ

ВУЧКОВИЋУ

од породица

ВУЧКОВИЋ

и БУДАЛИЋ

(115/292392)

Последњи поздрав

куму

МИХАЈЛУ

ВУЧКОВИЋУ

Породица ЈОЈКИЋ

(122/292408)

ЗАХВАЉУЈЕМ

Служби хитне помоћи која је указивала

помоћ моме оцу

Михајлу Вучковићу

ДРАГИЦА ТОМОВИЋ

(123/292408)

ДЕСАНКА РИСТИЋ
2000–2020. 

За све што долази и све што прошло је, недостајеш....

Твоји најмилији
(127/292424)

22. јуна навршава се осам година од смрти драгог нам

ЧЕДЕ РЕГОЈА
Туга и бол су неизмерне, али љубав и успомене су јаче
од времена и заборава.

Породица
(126/292419)

Тужно сећање на наше најмилије

ПАВЛОВИЋ

ЂУРА НАДА МИЛАН
22. VI 2017. 21. III 2019. 8. XII 2017.

МИРА, МИЛИЦА и МИЛАН ПЕТРОВИЋ
(40/292221)
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20. јуна 2020. навршава се пет тужних година

откако није са нама

ЈОВАНКА ЂУРИЋ

Твоја сестра РАДМИЛА

(6/292169)

20. јуна 2020. навршава се пет тужних година

откако није са нама

ЈОВАНКА ЂУРИЋ

Увек си у нашим мислима и сећањима.

Твоја породица

(7/292169)

20. јуна 2020. навр-

шава се пет тужних

година откако није

са нама

ЈОВАНКА

ЂУРИЋ

Девер са породицом

(8/292170)

23. јуна навршава се тужна година откако је пре-

минула наша мама и сестра

ЗАГОРКА ГАРИЋ
1937 – 23. VI 2019.

Увек у нашим срцима остајеш.

Ћерка СЛОБОДАНКА са породицом

и сестра ЈЕЛА са супругом РАЈКОМ из Сарајева

(22/292197)

Тужно и болно сећа-

ње на нашег драгог

ГОРАНА

КОЈИЋА
1996–2020.

Увек ћеш живети у

срцима твојих најми-

лијих
(23/292201)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

на нашег унука

ГОРАНА

КОЈИЋА
1996–2020.

Увек ће за тобом ту-

говати деда СТЕВА и

баба СТОЈАНКА
(24/292201)

Прошло је тужних се-
дамнаест година без мо-
је најдраже маме

РИСКЕ

МИТИЋ
2003–2020.

Недостајеш заувек и ту
време не помаже.

Твоји: ТАЊА, ПЕРА, 
БОЈАНА и МИКИ

(15/и)

ЂОКА МАРКОВ
1973–2020.

Још једно тужно сећање на твој прерани одлазак.

Твоје тетке ЗОРА и ВЕРА
(34/292210)

СЕЋАЊЕ

Прошло је тужних десет година

ДРАГИЊА СТОИЛКОВСКИ

рођ. Кркобабић

23. XII 1931 – 24. VI 2010.

С љубављу те чувамо у нашим срцима.

Твоја породица

(36/292214)

СЕЋАЊЕ

Прошло је седам неутешних и најтужнијих го-

дина са великом празнином и вечном тугом у

срцу и сузом у оку

АЛЕКСАНДРА ВАРГА САЊА
16. VI 1994 – 17. VI 2013.

Дан за даном, година за годином, пролазе а бол

и туга су све већа и већа. Тако нам недостаје

твој осмех и чврст загрљај.

Драга наша Сања, никад непрежаљена душо.

Баба, деда, тата и МАРИЦА

(45/292241)

СЕЋАЊЕ

ПРЕДРАГ

ПРЕМЧЕВСКИ

ПЕЂА
1972–2011.

Успомене на све што је
лепо чувају твоји најми-
лији

(47/292243)

СТАНКО

ЛОНЧАРЕВИЋ
1953–2019.

Време пролази, бол и
туга остају. Много ми
недостајеш. С поштова-
њем и љубављу чуваћу
те од заборава.

Сестра РАДМИЛА
с породицом

(49/292245)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА МИЛЕТИЋ ЛАЗИН
18. VI 2015 – 18. VI 2020.

„Нисам те се нагледао, нисам те се наљубио...”
РАДЕ

(63/292283)

ЈАНОШЕВИЋ

МИЛОРАД ЉУБИЦА
1924–1995. 1931–2006.

мајор у пензији професор у пензији

Били сте узорни људи, били сте узорни родитељи.

Срећни смо што сте били наши!

МИЛАН и ДРАГИЦА
(70/292295)

19. јуна 2020. навршава се једанаест година откако није са

нама

ДРАГАН ВУЈОВИЋ

Бол не престаје а празнина је све већа. 

Почивај са анђелима.

Брат СЛОБОДАН са породицом

(85/ф)

18. јуна навршавају

се две године откад

није са нама наш

драги

ВУЈАДИН

СМИЛЕСКИ
1936–2018.

Твоја породица: 

супруга ЛИМБИЈА,

син СТАНКО и снаја

СУНА са породицом

и ћерка ВЕРА

са породицом

(55/292264)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНКА ФИЛИПОВИЋ
баба ЈОКА

1950–2013.

Време не доноси заборав. Заувек ћеш нам недо-

стајати.

Супруг ЗОРАН и ћерка СЛАЂАНА с породицом

(112/292388)

У уторак, 23. јуна, у 10 сати, на Новом гробљу,

даваћемо четрдесетодневни помен

РАДМИЛИ МАХОВСКИ
27. VII 1968 – 14. V 2020.

Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у

нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруг ГОРАН, син МАРКО,

ћерка СОЊА, снаја МАРИЈАНА и унук ЛАЗАР
(117/292397)

Навршава се четрдесет дана откако није са нама

РАДМИЛА МАХОВСКИ
рођ. Варичак

1968–2020.

Неизмерна туга.
Мама, тата и сестра

(116/292397)
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21. јуна 2020. навршавају се четири године откако није са нама

АНЂЕЛКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

Супруга ВИДА, деца ДАНЕ, ДУШИЦА и ДЕЈАН, зет ЖЕЉКО,

снаје ЉИЉА и БРАНКИЦА, унуци АНЂЕЛА, ЈЕЛИСАВЕТА,

БОГДАН, МИХАИЛО и МИЛА

(1/292151)

ДРАГАНА

ИДРИЗОВИЋ
11. XII 2019 – 11. VI 2020.

У нашим мислима си

сваког дана.

Брат ДРАГАН

са породицом

(2/292155)

ДРАГАНА

ИДРИЗОВИЋ
11. XII 2019 – 11. VI 2020.

Време пролази, сећа-

ње не бледи.

АЛЕН и ДЕЈАН

(3/292155)

ДРАГАНА

ИДРИЗОВИЋ
11. XII 2019 – 11. VI 2020.

Прошло је шест ме-

сеци, недостајеш...

Сестра ЉИЉАНА

са породицом

(4/292155)

Једногодишњи помен

ЗДРАВКО

ВИДИЦ
1948–2019.

Бол за тобом време не
може излечити.
Све више нам недоста-
јеш.

Твоји најмилији
(9/292173)

21. јуна навршава се
двадесет три године от-
како није са нама наша

МИЛКА

ИВКОВИЋ
Син СТОЈАН, унук

МИЛОРАД, унука РАДА
и праунуци НЕМАЊА

и МИЛОШ
(10/292174)

ДРАГАНА КРАЛ
1975–2017.

Дацо сине, прођоше три године откако те нема,

препуне туга, бола и суза. Само ја знам како је

живети без тебе, без твога гласа и осмеха.

Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо у срцу.

Заувек мама и брат с породицом
(16/292180)

У суботу, 20. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу,

даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

МЕРИ ВИНЧИЋ

Вољена, много нам недостајеш.

Супруг МИЛИВОЈ, ћерка МАРИЈА

и син МИЛОШ са породицама

(27/292203)

Навршава се годину дана од преране смрти

наше драге супруге и мајке

ЈЕЛИЦЕ ПАУНОВИЋ
рођ. Станчул

Хвала за све што нам је нештедимице пружа-

ла. Много нам недостаје.

Годишњи помен одржаћемо у суботу, 20. јуна,

са почетком у 11 сати, на Новом гробљу у Пан-

чеву.

Тугују за њом: супруг МОМИР

и кћи СВЕТЛАНА са децом

(32/292208)

СЕЋАЊЕ

ГОЈКО ГВОЗДЕНОВИЋ
21. VI 2005 – 2020.

Супруга СЛОБОДАНКА, ћерка ГОРДАНА

и син ГОРАН са породицама

(41/292225)

IN ME MO RI AM

2010–2020.

НИКОЛА ЋУРЧИН
1943–2010.

У нашим си срцима и мислима заувек.

Твоји најмилији

(42/292234)

МИЛИЦА МАТИЈЕВИЋ
2019–2020.

Недостајеш нам.
Твој благи и насмејан лик и дивни разговори са тобом.

Заове АНКА и МИЛИЦА са породицама
(28/292206)

НАДЕЖДА ПОПОВИЋ НАДА
25. VI 2019 – 25. VI 2020.

Заувек те волимо, не заборављамо, спомињемо и ми-
слимо на тебе.

Твоја деца
(56/292265)

СЕЋАЊЕ

15. VI 2019 – 15. VI 2020.

Мојој баба

ХИЛДИ

Заувек ћеш остати у

мом срцу.
МАРИНА

(59/292271)

Вољеној

ДАНИЦИ

РАТКОВИЋ
2017–2020.

Увек мислимо на твоју
доброту коју си давала
нама.

Твоји најмилији

(72/292298)

ЈАКОВАЧКИ

ЈЕЛЕНА НИКОЛА
14. I 2010. 16. VI 2010.

Нека вас у тишини вечног мира прати наше

сећање, које је јаче од заборава.

Ваши најмилији

(61/292275)

МЕРИ

ВИНЧИЋ

Време пролази, али

ти си увек самном.

Волећу те заувек. 

Твоја мама

ФРАЊИЦА
(97/292366)

МЕРИ

ВИНЧИЋ

Прошло је тужних четр-

десет дана без тебе.

Недостајеш нам.

МИЛЕНКО и БУБА

са породицом

(98/292366)

СЕЋАЊЕ

РАДЕНКА ДРАГОВИЋ
22. VI 2007 – 22. VI 2020.

Никада те нећемо забо-
равити.
(92/292357)БРАНКА и БЕБА

23. јуна 2020. године навршава се осам година

откад није с нама наша драга мама и бака

РОКСАНДРА МИШИЋ РОСА

Много нам недостајеш!

Твоји најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка БОЈКА,

унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН

и остала родбина

(76/292318)

Четрдесет тужних и болних дана без

МЕРИ ВИНЧИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: ЈЕЛА, ДРАГАН, ГОЦА и ГОРАН ВУЧИЋЕВИЋ

(105/292374)

МИЛИЦА МАТИЈЕВИЋ
20. јуна 2020. дајемо годишњи помен, у 11 сати на Но-
вом гробљу у Панчеву.
Чувамо те вјечно у нашим срцима.

НАДА и СЊЕЖАНА са породицама
(108/292378)



Студенти на стручној
пракси у погонима
нафтног гиганта

Заједнички пројекти

Представници компаније НИС
и Електротехничког факултета
Универзитета у Београду пот-
писали су прошле недеље Ме-
морандум о сарадњи у области
образовања, истраживања и тран-
сфера знања. На овај документ
параф су ставили Вадим Смир-
нов, заменик генералног дирек-
тора и директор Функције за од-
носе с државним органима и
корпоративне комуникације
НИС-а, и Мило Томашевић, де-
кан Електротехничког факулте-
та у Београду. Свечаном чину
потписивања присуствовао је
Младен Шарчевић, министар
просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.

Меморандумом о сарадњи
предвиђена је размена знања и
искустава у областима од ин-
тереса за пословање НИС-а кроз
реализацију обука и тренинга,
стручна саветовања и консул-
тације, учешће у заједничким
пројектима и организовање го-
стујућих предавања стручњака

НИС-а и професора факулте-
та. Сарадња, која ће се одви-
јати посредством НИС-овог
програма „Енергија знања”,
обухватиће и укључивање
студената у програме НИС-а
намењене младима и у про-
грам стручне праксе, у складу
с потребама и могућностима
компаније. Поред тога, НИС
ће дати подршку студентима
при изради истраживачких и
дипломских радова.

Стручно партнерство

Овом приликом министар про-
свете, науке и технолошког раз-
воја Младен Шарчевић иста-
као је да је компанија НИС је-
дан од великих донатора у обла-
сти образовања.

– Желим да захвалим за све
што је компанија НИС уради-
ла у оквиру програма „Енерги-
ја знања”. Компанија НИС је
показала велику друштвену од-
говорност кроз различите про-
јекте на којима смо сарађива-
ли. Могу слободно да кажем да
смо постали партнери. Овај про-
грам представља наставак са-
радње НИС-а и факултета у Ср-
бији – казао је министар и до-
дао да овакав вид сарадње сва-
како представља добробит и за

академску заједницу, студенте
и високошколске установе.

Вадим Смирнов, заменик ге-
нералног директора и дирек-
тор Функције за односе с др-
жавним органима и корпора-
тивне комуникације НИС-а, на-
вео је да је потписивање овог
меморандума значајан корак у
сарадњи како с Министарством
просвете, тако и са образовним
установама у Србији.

– Ово је битан корак за нас,
значајан у смислу развоја сарадње

у правцу дигитализације. Наша
компанија се прошле године
определила за рад на пољу ди-
гитализације. Апсолутно је ло-
гично да све наше пројекте и
све наше идеје реализујемо с
најбољим људима и установама
које то знају. То је још један ко-
рак у развоју наше компаније
као друштвено одговорне ком-
паније. Ми смо се одавно опре-
делили за подршку младима,
студентима, школама и универ-
зитетима и већ осам година код

нас постоји пројекат „Енергија
знања”. У оквиру тог пројекта
остварили смо сарадњу с више
од 50 установа у Србији и у Ру-
сији и омогућили великом бро-
ју најбољих српских студената
да добију стипендије и образо-
вање на најбољим факултетима
у Русији и Србији – навео је
Смирнов.

Обострани интерес

Мило Томашевић, декан Елек-
тротехничког факултета Уни-
верзитета у Београду, овом при-
ликом је изјавио да сарадњу
започињу једна од најзначај-
нијих компанија из енергет-
ског сектора и факултет који
тежи изврсности у сфери обра-
зовања, као и да се очекују бе-
нефити како за обе институ-
ције, тако и за целу заједницу.

– У оквиру ове сарадње оче-
кујемо да ћемо повећати науч-
ни потенцијал самог факулте-
та, а с друге стране да ћемо до-
принети успешнијем послова-
њу НИС-а. Имамо широк сте-
пен компетенција и знања из
разних области, а за потребе
НИС-а биће најрелевантнија
она из енергетике, процесног
управљања, роботизације, ра-
чунарства и информатике, као

и других области. Што се тиче
студената, њима ће бити пре-
зентиране могућности сарад-
ње с НИС-ом у областима њи-
ховог усавршавања – рекао је
Томашевић.

Компанија НИС у оквиру про-
грама „Енергија знања” већ осам
година улаже у образовање пу-
тем стипендирања студената и
континуиране сарадње са обра-
зовним и научним институци-
јама у Србији и иностранству.
Крајем 2019. године НИС и
Електронски факултет у Нишу
потписали су Уговор о послов-
но-техничкој сарадњи, на осно-
ву ког су факултету донирана
средства за набавку опреме за
реализацију заједничких про-
јеката факултета и НИС-а који
ће допринети развоју научно-
техничке базе факултета. До
краја ове године планира се ор-
ганизација радионица, преда-
вања и вебинара на Електрон-
ском факултету у Нишу и ЕТФ-
у у Београду, као и опремање
Co wor king зоне, када се за то
буду стекли услови. Поред Елек-
тронског факултета у Нишу и
ЕТФ-а у Београду, оваква са-
радња очекује се у наредном
периоду и с Факултетом тех-
ничких наука у Новом Саду.
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Љу ди су да нас све за тр па ни ји
број ним оба ве за ма, бор бом за
ег зи стен ци ју, али и тр ком за
сим бо ли ма по тро шач ког дру -
штва, а све то до во ди до гу бит -
ка енер ги је за улеп ша ва ње тих
спо ред них де та ља ко ји жи вот
зна че.

Не ки ипак пре или ка сни је
схва те ко ли ко је ва жно, по ред
оста лог, опле ме ни ти про стор
око се бе, не за ви сно од то га да
ли је у њи хо вом при ват ном вла -
сни штву или спа да у та ко зва -
но оп ште до бро.

На сре ћу, све је ви ше оп ти -
ми стич них при ме ра ко ји до -
ка зу ју да иза улеп ша ва ња ви -
зу ел не ствар но сти не сто је са -
мо вред не и кре а тив не ру ке,
већ и до бре ду ше.

За пра во, јед но без дру гог не
иде...

Ве ро ва ли или не, ле пих при ча
у на шем гра ду има на пре тек.
Да се за њих са зна – ве о ма је
ва жно. Ако ни због че га дру -
гог, и за то што мо гу да по слу -
же као сти му ланс и дру ги ма
да учи не слич на де ла у свом
окру же њу. За по че так, до вољ -
но је да кре ну из свог дво ри -
шта...

Све до ци смо да има при ме -
ра ко ји ма се ни ко не мо же по -
но си ти, јер они нам до дат но
за гор ча ва ју ио на ко за му ће ну
сли ку ствар но сти. Сто га ће мо
у овој ру бри ци афир ми са ти
при зо ре у жи во пи сним и пи -
то мим бо ја ма, јер су нам на су -
шно по треб ни као елик си ри
оп ти ми зма и во ље за жи во том.

Оп ште до бро на Со да ри

На је дан од та квих (пре)до брих
при ме ра мо же да на тр чи сва -
ко ко се на ђе у на се љу Со да ра,
пре ци зни је у Ули ци Ба те Ми -
ха и ло ви ћа, на до мак та ми шког
ке ја. Та мо су се, див ног ли чу -
да, ма ли ша ни мал те не са мо -
ор га ни зо ва ли и, уме сто ста ри -
јих, од лу чи ли да за се бе улеп -
ша ју соп стве но окру же ње.

На и ме, ис пред згра де под
бро јем 2-ц, они су опле ме ни -
ли про стор на ко јем сва ко днев -
но про во де ве ро ват но нај леп -
ше тре нут ке де тињ ства.

Прет ход но су им не ки од ро -
ди те ља тек мал ки це при по мо -
гли та ко што су кон так ти ра ли
с над ле жним град ским јав ним
пред у зе ћем („Зе ле ни ло”) ка ко
би при ба ви ли нео п ход ну дозво -
лу да мо гу да от поч ну ра до ве.

То им је у исти мах одо бре но,
а ус пут су до би ли и нео п ход не
сад ни це. 

И та ко је про те клог ви кен да
око пет на е сто ро де це из на ве -
де ног ула за, уз ра ста у ра спо ну
из ме ђу три и пет на ест го ди на,
ура ни ло и це лог да на сво јим
ру чи ца ма ко па ло, са ди ло, за -
ли ва ло или, ма кар, че пр ка ло.
Ка ко на во де не ки од њих, ко је
је еки па „Пан чев ца” за те кла на
ли цу ме ста, по но сно су ис та -
кли ка ко су у зе мљу по бо ли
374 цве ти ћа ле пог јо ве и три
жбу на, а на ме ра ва ју још мно го
то га да ура де.

Ка да су све ле по аран жи ра -
ли, осми сли ли су и ка ко да
ути чу на љу де чи ји се кућ ни
љу бим ци ту „олак ша ва ју”, а ти
по ма ло нео д го вор ни су гра ђа -
ни не по ку пе тај из мет. Бу ду -
ћи да је ма ли ша ни ма до зло -
гр ди ло да у то ку игре и улич -
ног дру же ња стал но во зе сла -
лом из ме ђу бра бо ња ка, они су
по ста ви ли и нат пи се упо зо ре -
ња, ка ко би ко ли ко-то ли ко
утица ли на са вест љу би те ља
жи во ти ња.

Је ди ни, услов но ре че но, не -
до ста так у овој при чи је сте то
што су ње ни ма ли ју на ци (од -
но сно њи хо ви ро ди те љи) же -
ле ли да оста ну ано ним ни.

Њи хо ва во ља, али де ло им је
све јед но и те ка ко ви дљи во.

Буј на при ро да у ср цу
Његоше ве

Дру ги та кав по зи ти ван при мер
је јед на оа за ми ра и при ро де у
цен тру гра да, та мо где углав -

ном ца ру је бе тон ска им пе ри ја,
усред Ње го ше ве ули це, нај стро -
жег цен тра Пан че ва.

Е, на том ме сту под бро јем 9
пре ко сто че тр де сет го ди на ста -
ну ју ге не ра ци је јед не пле ме -
ни те по ро ди це. Жи те љи ку ће
ко ја је та да са зи да на, по ред
оста лог, већ де це ни ја ма пре -
да но одр жа ва ју сво је дво ри ште.
На рав но, у њој они уме ју и свој -
ски да ужи ва ју, јер та ко из да -
шна зе ле на бла го дет то ме и
нај ви ше слу жи.

Њи хо во пре зи ме је Франц,
по гла ви ку ће Ср ђа ну, али пре -
ци ње го ве су пру ге Ма ри је, ко -
ји су ра ни је жи ве ли на тој адре -
си, би ли су Про то ли пац.

– Мој пра де да је ку пио плац
и на пра вио до бре те ме ље ка -
ко би ку ћа би ла што трај ни ја
и да би би ло мо гу ће до гра ди -
ти још два спра та. У то вре ме
иза дво ри шта, у ко јем су би ли
ко њи и ам бар, го то во да ни су
по сто ја ле ку ће, већ углав ном
са мо ви но гра ди. Чак и ја пам -
тим кал др му у Ње го ше вој ули -
ци – при се ћа се ова ро ђе на
Пан чев ка.

Ка да је реч о дво ри шту ко -
јем се ди ве мно ги њи хо ви при -
ја те љи и по се ти о ци, у пред њем
де лу је цвет ни врт, док је у зад -
њем ба шта с ра зним жбу њем и
ле ко ви тим би љем, по пут на не,
ма тич ња ка, а ту су и огро зле,
ри би зле, ма ли не...

– Што се цве ћа ти че, стал но
има мо не ко се зон ско, па с је -
се ни са ди мо „дан и ноћ”, чи ји
цве то ви пр ви сти жу с про ле ћа;
од мах за тим иде и јор го ван, а

по се ду је мо и ђур ђе вак, нар цис,
ла ван ду... Ту су и ви ше вр ста
бе го ни је, па крај ни це, пе рен и
са мо ни кли љи ља ни – на бра ја
Ма ри ја.

И док она во ди глав ну реч
око стра те шке по став ке у цвет -
ном вр ту, у из во ђе њу тих за -
ми сли нај ви ше јој по ма же су -
пруг Ср ђан.

– За во лео сам цве ће уз су -
пру гу и увек сам јој при ру ци
шта год да за тре ба. Док је она
глав на за аран жи ра ње и сад -
њу, ја сам за ду жен за пре но -
ше ње и око па ва ње. От кад смо
пен зи о не ри, до бра је окол ност
то што има мо ви ше вре ме на
да се по све ти мо уре ђе њу ку ће
– на во ди Ср ђан.

Фран цо ви су по ро ди ца за
при мер. И то ве ли ка – с пе то -
ро де це. Нај ста ри ји, три де сет -
ше сто го ди шњи Да вид, са су -
пру гом је у Аме ри ци, ку да је
оти шао на кон што је по бе дио
кар ци ном, пре све га за хва љу -
ју ћи огром ној по др шци сво -
јих нај бли жих. Уско ро ће ње -
го вим сто па ма и се стра Ана
Ма ри ја...

Та ко је на мла ђој бра ћи оста -
ло да по ма жу ро ди те љи ма, па
су Едвард и Алек сан дар, ка ко
ка жу, нај ви ше ан га жо ва ни при -
ли ком „гру бих ра до ва”, то јест
при уно ше њу и из но ше њу по -
је ди них вр ста цве ћа пре и по -
сле зи ме. Нај те жа им је пал ма,
док је как тус од го то во пет ме -
та ра, због осе тљи во сти, нај ком -
пли ко ва ни је уне ти, па су им,
по ред спрет но сти, нео п ход на
и ко ли ца.

Едвард је умет ник у сло бод -
но вре ме, ка да из ра ђу је сли ке
с мо ти ви ма Пан че ва и ен те ри -
јер ска огле да ла. У ба шти има
ма лу умет нич ку ра ди о ни цу, а
да је и до при нос ка да је реч о
уре ђи ва њу дво ри шта. Ре ци мо,
ура дио је ка ме ни сто и че сму,
као и про зо ре на зи ду и још
по не ки де таљ.

Цве ће и љу бав спа ја ју
Фран цо ве

И ста ри ја од две ћер ке, Ана
Ма ри ја, та ко ђе је умет нич ка
ду ша – на став ни ца хар фе у му -
зич кој шко ли и од не дав но пи -
сац. С њом је са да и бу ду ћи ве -
ре ник Ју да, ко јег је упо зна ла
про шле го ди не у вер ској шко -
ли у Оха ју. Ин те ре сант на је њи -
хо ва љу бав на при ча и ни је ни -
шта ма ње ле па не го њи хо во
цвет но дво ри ште.

Они су нај пре пе ва ли за јед -
но не ко вре ме у та мо шњем хо -
ру и већ у ав гу сту про шле го -
ди не он ју је за про сио. Ин те -
ре сант но је да је ње на мај ка
Ма ри ја по зна ва ла Ју ди ног де -

ду још од ма ле на, јер је, на кон
за вр шет ка Дру гог свет ског ра -
та, за то што има не мач ких ге -
на, мо рао да се не ко вре ме кри -
је баш у њи хо вој ку ћи.

Ана Ма ри ја ка же да се це -
лог жи во та мо ли ла да јој Бог
по ша ље пра ву осо бу и у мо -
мен ту ка да је већ го то во од у -
ста ла – по ја вио се Ју да. Нај -
ста ри ји брат Да вид, ко ји је са
су пру гом та ко ђе у по ме ну тој
аме рич кој др жа ви, по зна вао је
и ве о ма це нио ње ног бу ду ћег
ве ре ни ка, па се та ко ђе мо лио
да њих дво је бу ду за јед но, док
се Ана Ма ри ја за љу би ла
практич но у ње гов глас слу ша -

ју ћи га на ком пакт-ди ску.
И са да њих дво је, као два

цве та у пу ном за но су цве та ња
љу ба ви, цвр ку ћу у вр ту Фран -
цо вих...

– Иа ко се сви оду ше ве на -
шом ба штом, тек то ком ван -
ред ног ста ња схва ти ла сам шта
за пра во има мо; сва ку биљ ку
сам про сту ди ра ла, као и об ли -
ке ли сто ва и цве то ва. Сва ки
оброк сам кон зу ми ра ла на по -
љу и ужи ва ла у сва ком де та љу
– ка же Ана Ма ри ја.

Ње на мла ђа се стра Мар га -
ре та, ко ја је за вр ши ла ту ри зам
и две би блиј ске шко ле, ре дов -
но за ли ва цве ће, а нај ви ше во -
ли да чи та у ба шти ис под смо -
кве уз чај или ка фу.

– Као ма ле, се стра и ја смо
бра ле ђур ђе вак и пра ви ле ве -
зи це, а за тим би смо их од не ле
на ули цу, се ле на хо кли цу и
про да ва ле за џе па рац. Ме ђу -
тим, увек нас је ма ло би ло сра -
мо та од вр шња ка. По не кад смо
ис тра жи ва ле и ком шиј ско дво -
ри ште и та мо шње биљ не вр сте
– на во ди Мар га ре та.

И на по слет ку, ту је и њен нај -
мла ђи брат Алек сан дар, ко ји
има два де сет три го ди не; окре -
нут је спор ту, пр вен стве но атле -
ти ци, то јест тр ча њу на 400 ме -
та ра и ба ца њу ко пља, па че сто
у ис хра ни ко ри сти пло до ве из
њи хо ве ба ште. Та ко сва ког јутра
у „сму ти” ста вља ма ли не, ја го -
де, огро зле и ри би зле, или бли -
тву и на ну у дру гој ва ри јан ти.

Као сви чла но ви по ро ди це,
и он се тру ди да здра во и чи -
сто жи ви. У сва ком сми слу...

А здра вље, љу бав, ве ра у до -
бро и при ро дан ам би јент не -
ка да су ви ше не го до вољ ни за
срећу... Ј. Филиповић

ЛЕ ПЕ ПРИ ЧЕ О ТО МЕ КА КО СУ ГРА ЂА НИ ОДР ЖА ВА ЈУ СВО ЈЕ ОКРУ ЖЕ ЊЕ

ВР ТО ВИ КО ЈИ ЖИ ВОТ ЗНА ЧЕ

Дечјих руку дело: Улица Бате Михаиловића 2-ц

Францови с љубављу уређују своје 
двориште: Његошева улица 9

НИС И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ ПОТПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ

Размена знања и искустава



Не ма пре да ха у ре до ви ма нај -
бо љег фуд бал ског клу ба са ових
про сто ра. У пан че вач ком Же -
ле зни ча ру, но вом чла ну Пр ве
ли ге Ср би је, ра ди се пу ном па -
ром. Упра ва клу ба ку је пла но -
ве о еки пи ко ја ће, по сле две
де це ни је че ка ња у Пан че ву, во -
ди ти бит ку за бо до ве у дру гом
ран гу так ми че ња, али ми сли
се и на мла ђе ка те го ри је.

За то је но ви члан ве ли ке по -
ро ди це по пу лар не „ста ре да -
ме” с Та ми ша по стао и тре нер
Зо ран Не шко вић, ко ји ће убу -
ду ће во ди ти о ра чу на о та лен -
то ва ним клин ци ма из Же ле -
зни ча ра.

– На по зив пред сед ни ка Зо -
ра на На ун ко ви ћа до шао сам
у клуб ка ко бих у на ред ном
пе ри о ду по мо гао у ра ду с мла -
ђим ка те го ри ја ма. Имам бо -
га то ис ку ство. Играо сам у са -
ра јев ском Же ље зни ча ру,
Искри из Бу гој на, пан че вач -
ком Ди на му, сме де рев ском
Сар ти ду, а као тре нер сам
пред во дио ПСК, Вр шац, Мла -
дост из Омо љи це и Вој ло вице,

ра дио у Цре па ји, у ја буч кој Ју -
го сла ви ји, а био сам и по моћ -
ник ка да је Ди на мо играо у
Дру гој ли ги. У по след њих пет
го ди на био сам ко ор ди на тор
ра да с мла дим се лек ци ја ма у
Ди на му 1945, а што се ти че
обра зо ва ња, за вр шио сам ви -
шу тре нер ску шко лу, као и
еко ном ски фа кул тет. Пра тио
сам игре Же ле зни ча ра и дра -
го ми је да сам по стао део ове
ле пе при че. Пр ви тим „Же ље”
са да је ушао у про фе си о нал -
не во де и ми слим да све мла -
де се лек ци је мо ра ју да пра те
пр ви тим и да ра сту за јед но с
њим. У до го во ру са упра вом
клу ба, старт при пре ма мла -
ђих ка те го ри ја пла ни ран је за
по че так ју ла – ре као је на пред -
ста вља њу у про сто ри ја ма клу -
ба но ви члан ФК-а Же ле зни -
чар Зо ран Не шко вић.

По пу лар на „ди зел ка” из Пан -
че ва и у про шлој се зо ни је по -
сти за ла сјај не ре зул та те са сво -
јим мла ђим се лек ци ја ма. Са да
је до шло вре ме да се на пра ви
још је дан ко рак на пред...

СПОРТ
Четвртак, 18. јун 2020.
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Тро фе је осва ја ли
Дина мо, Та миш 
и Пано ни ја

До бри ре зул та ти 
се тек оче ку ју

Про шлог ви кен да на ста ди о ну
Вој не ака де ми је у Бе о гра ду одр -
жа но је пре сти жно атлет ско
над ме та ње – Отво ре но пр вен -
ство Бе о гра да у кон ку рен ци ји
пи о ни ра и ју ни о ра, на ко ме су
ве о ма до бре ре зул та те оства -
ри ли и на ши су гра ђа ни.

Атлет ски клуб Ди на мо осво -
јио је три вред на тро фе ја у над -
ме та њу ју ни о ра.

Нај сјај ни је од лич је за слу жио
је Алек са Жи ва нов у ба ца њу
ко пља, и то с хи цем од 48,80
ме та ра. Алек са је мла ђи ју ни -
ор, на овом так ми че њу ба цао
је ко пље ве ће те жи не, али је
по ка зао да је тре нут но нај бо -
љи ба цач у Ср би ји. Сво ју до -
ми на ци ју је по твр дио осва ја -
њем злат не ме да ље и у ба ца њу
ку гле, ба цив ши је 11 ме та ра.
Алек са се на ла зи на ин тен зив -

ним при пре ма ма за Пр вен ство
Бал ка на, као и за Пр вен ство
Евро пе сле де ће го ди не.

Тре ћу ме да љу је осво ји ла Ана -
ста си ја Мр ке ла, ко ја је у тр ци
на 400 ме та ра тре ћа сти гла на

циљ, с вре ме ном 1:00,44. Успе -
шан на ступ су има ли и мла ђи
ју ни о ри Ди на ма Стра хи ња Стев -
шић и Ан дре ја Бо жа нић у тр ци

на 1.500 ме та ра, ис тр чав ши сво -
је лич не ре кор де.

Сјај ни су би ли и пи о ни ри
Ди на ма. Клуб из на шег гра да
пред ста вио се са че ти ри так -
ми ча ра, а ње го ве ви три не

обога ће не су за че ти ри но ва
тро фе ја.

Ма ри ја Мр ке ла је по бе ди ла
у тр ци на 300 ме та ра, с ре зул -
та том 42,20. To je за њу про се -
чан ре зул тат, али за све оста ле
– ре зул тат вре дан па жње. Ла -
на Цвет ко ски је осво ји ла злат -
ну ме да љу у ба ца њу ко пља, по -
бед нич ким хи цем од 31,78 ме -
та ра. Ла на је у ве ли ком успо ну
фор ме и у њој је клуб до био
јед ног вр сног ко пља ша ко ји на
свим так ми че њи ма по ка зу је
ста бил ност и ви сок ни во ре -
зул та та. Ан ђе ла Ки ћо вић је у
ис тој ди сци пли ни за ра ди ла
брон зу, ба цив ши ко пље 27,35
ме та ра. Ма те ја Кон рад је у ба -
ца њу ку гле та ко ђе био тре ћи,
али ње гов трофеј са мо по твр -
ђу је ква ли тетан рад у ба цач кој
сек ци ји АК-а Ди на мо.

На так ми че њу у Бе о гра ду за -
па же ни су би ли и атле ти ча ри
Та ми ша.

Већ по на ви ци, бри љи ра ла
је сјај на Са ња Ма рић, ко ја је у
тр ци ју ни ор ки на 400 ме та ра
оства ри ла још је дан фан та сти -
чан ре зул тат. Иа ко је на сту пи -
ла у ре зер вној ди сци пли ни
(ина че тр чи 600 ме та ра), осво -
ји ла је злат ну ме да љу с ре зул -
та том но вог лич ног ре кор да,
ко ји са да из но си 1:00,04, а њен
успех још ви ше до би ја на зна -
ча ју ка да се зна да се над ме та -
ла и с ри вал ка ма пет го ди на
ста ри јим од ње. Сле де ће не де -
ље Са ња са сво јим тре не ром
Зо ра ном Ко ци ћем од ла зи на
пр ви део ви син ских при пре ма,
ко је ће би ти спро ве де не у ком -
плек су Вр шач ких пла ни на.

Од ли чан је био и пи о нир Та -
ми ша Да ни ло Ла зић, ко ји је осво -
јио брон за ну ме да љу у ба ца њу

вор тек са, с ре зул та том но вог лич -
ног ре кор да, ко ји са да из но си
46,06 ме та ра, а та ко је ис пу нио
нор му за фи на ле Пр вен ства Ср -
би је ко је ће би ти одр жа но 21.
ју на у Срем ској Ми тро ви ци. Да -
ни ло је на сту пио и у ба ца њу ку -
гле, у че му је за ра дио сре бр но
од лич је и та ко ђе оства рио нор -
му за уче шће на др жав ном шам -
пи о на ту, на ко ме ће се над ме та -
ти и Еми ли ја Је ле си је вић.

Вр ло до бре ре зул та те и до -
бре на сту пе има ли су и так ми -
ча ри Атлет ског клу ба Па но ни -
ја из на шег гра да.

Нај у спе шни ји је био ју ни ор
Мар ко Сто ји ло вић, ко ји је у
ди сци пли ни ба ца ње ко пља за -
бе ле жио да љи ну од 46,97 ме -
та ра и та ко за слу жио сре бр но
од лич је. Овим ре зул та том Мар -
ко је са мо до ка зао да ће по сле

дво ме сеч не па у зе на ста ви ти се -
ри ју успе ха.

У ка те го ри ји де во ја ка на сту -
пи ле су две атле ти чар ке Па но -
ни је, ко је су и до три го ди не
би ле мла ђе од сво јих ри вал ки.
За па же не су би ле Иси до ра Па -
вло вић и Ана Дра го је вић, а
лич ни ре корд у тр ци ју ни о ра
на 400 ме та ра по ста вио је Алек -
сан дар Ду гић.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ЗА ХУК ТА ВА СЕ АТЛЕТ СКА СЕ ЗО НА

ПАН ЧЕВ ЦИ НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА

ДЕЧ КО КО ЈИ ОБЕ ЋА ВА

Још је дан наш су гра ђа нин

бри љи рао је про шлог ви -

кен да. Ју ни ор Сте фан Ми -

хај лов, сприн тер бе о град -

ске Цр ве не зве зде, сјај но је

отво рио лет њу так ми чар ску

се зо ну, осво јив ши две злат -

не ме да ље.

У кон ку рен ци ји 40 так ми -

ча ра у ди сци пли ни 100 ме -

та ра, Сте фан је у ква ли фи -

ка ци ја ма имао нај бо ље вре -

ме, да би у фи на лу, ме ђу

осам нај бр жих мо ма ка, убе -

дљи во три јум фо вао с ре зул -

та том 10,96 се кун ди. Та ко

је био је ди ни сприн тер ко ји

је ову де о ни цу ис тр чао за

вре ме ис под 11 се кун ди.

Дру гу злат ну ме да љу

свом клу бу Сте фан је до нео

у шта фе ти 4 x 100 м. У из у -

зет но за ни мљи вој тр ци

атле ти ча ри зе мун ске Мла -

до сти има ли су пред ност

не ко ли ко ме та ра све до по -

след ње (че твр те) из ме не,

ка да је Сте фан у свом еле -

мен ту јед но став но ану ли рао

пред ност Зе му на ца и сво јој

еки пи до нео још јед но злат -

но од лич је.

Лет ња се зо на је зва нич -

но по че ла и би ће ин те ре -

сант но пра ти ти на сту пе овог

та лен то ва ног атле ти ча ра,

јер се од ње га оче ку ју још

бо љи ре зул та ти.

Сте фан је ове го ди не и ма -

ту рант ЕТШ „Ни ко ла Те сла” у

Пан че ву, све че ти ри го ди не

за вр шио је са од лич ним

успе хом, а у по след њем раз -

ре ду сред ње шко ле имао је

про сек 5,00. Ујед но, Сте фан

Ми хај лов је иза бран и за

спор ти сту ге не ра ци је ЕТШ

„Ни ко ла Те сла”, што са мо

до ка зу је да се ра ди о вр сном

спор ти сти и мом ку ко ји обе -

ћа ва.

Сва ка част!

С ВЕ СЛАЧ КИХ НАД МЕ ТА ЊА

ТРИ ТРО ФЕ ЈА ЗА ТА МИШ

„ДИ ЗЕЛ КА” ДО ВЕ ЛА ПР ВО ПО ЈА ЧА ЊЕ

ОД ЖЕ ЉЕ ЗНИ ЧА РА ДО – ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА

Ве сла чи и ве сла чи це су по но -
во та мо где им је ме сто – у
чам ци ма, на во ди, у бес по штед -
ним окр ша ји ма у ко ји ма се од -
лу чу је ко је нај бо љи. Про шлог
ви кен да су на Ади Ци ган ли ји,
по сле ду же па у зе због пан де -
ми је ко ро на ви ру са, ко ја је од -
ло жи ла сва спорт ска над ме та -
ња у це лом све ту, одр жа на и
пр ва так ми че ња у ве сла њу –
„Тро феј Бе о гра да”, Куп Ср би је
и пр во ко ло Омла дин ске ли ге
на ше зе мље.

Ве сла чи Та ми ша су
са сво јим нај бо љим по -
са да ма спрем но ушли
у бор бу за осва ја ње ме -
да ља, а ре зул тат су два
сре бр на и јед но брон -
за но од лич је.

Пр ви на стар ту био
је наш про сла вље ни ре -
пре зен та ти вац Ми лош
Ста но је вић, ко ји је, да
би на нај бо љи на чин
опро бао сво ју фор му за
пред сто је ће Европ ско
пр вен ство, ве слао про -
тив те шких ве сла ча у
ски фу. У кон ку рен ци -
ји че тр на ест ча ма ца био је дру -
ги, од мах иза ре пре зен та тив ца
у те шком ски фу Алек сан дра
Бе ђи ка.

Ва тре но кр ште ње и сво ју пр -
ву ре га ту има ли су пи о ни ри

Та ми ша у дубл-ску лу Ми хај ло
Мар ко вић и Пе тар Пе рић, ко -
ји су по ка за ли да се на њих
мо же озбиљ но ра чу на ти. По -
сле по бе де у ква ли фи ка ци ја -
ма, у фи на лу су по ка за ли из у -
зет ну бор бе ност и у фи ни шу
по де ли ли дру го ме сто с ве сла -
чи ма Бе ге ја из Зре ња ни на.

Тре ћу ме да љу, и то брон зу,
осво ји ле су де вој ке Та ми ша у
че тве рац-ску лу за пи о нир ке.
Мар та Стан чић, Те о до ра Дан -
гу бић, Ан ђе ла Зенг и Мар ти на

Герст нер по ка за ле су да мо гу
да се но се с да ле ко ис ку сни -
јим ве сла чи ца ма Пар ти за на и
Да ну би ју са.

Од ли чан по че так се зо не. Сва -
ка част!

Страну припремио

Александар
Живковић



У недељу, 14. јуна, почела је и триа-
тлонска такмичарска сезона у Србији.
У Крагујевцу, у парку Шумарице, одр-
жано је Првенство Србије у крос-триа-
тлону, на коме је учествовало и десет
такмичара ТК-а Тамиш из нашег града.

Прваци државе постали су млађи ка-
дет Стефан Бирка, млађа сениорка Да-
рија Ђорђевић и Владимир Савић, који
се надметао у групи учесника од четр-
десет једне до педесет година.

Сребрна одличја су заслужили Сте-
фан Јелача, Душан Лукић и Зоран Ра-
досављевић, а бронзом се окитио Бог-
дан Јелача. Запажен наступ су имали и
Петра Бирка, која је са својих непуних
седам година била најмлађа учесница
на такмичењу, пионир Петар Савић и
већ искусни Срђан Живојиновић.

Већ идућег викенда члановима
Триатлон клуба Тамиш предстоји још
једно велико искушење. У суботу, 
20. јуна, у нашем граду ће двадесет
седми пут бити одржана трка 
спринт-триатлона.

Очекује се велики број учесника из
целе Србије, а надметаће се триатлонци

у готово свим узрасним категоријама.
Старт главне трке заказан је за 12.45, а
пре тога ће се такмичити најмлађи

учесници. Епицентар још једног триа-
тлонског земљотреса биће, као и увек,
на кеју, иза кафеа „Воз”. А. Ж.
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Небојша Вуковић,
графички
дизајнер:

     – Суботу ћу
провести радно.
Запослен сам у
Београду. Остатак
викенда планирам 
да се одмарам с
девојком ван града.

Анђела Бувач,
студенткиња:

    – Оба дана „одмора”
држим салсу од 18 сати
у Градској библиотеци.
Обавила бих и недељни
излазак на стари
бувљак, а у суботу 
пре подне радим.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Рез
Интерпункција је јасна: зна се где треба да стоје две тачке, 

а где зарез.

    Неко ко пише то лако научи, ако га писање занима.

    Док људске конекције имају шум: никад не знаш куда иду.

    Некоме ко је у вези мало шта је лако, иако га веза занима.

    Чак и када се заједно лети, постоји сумња.

    Или нешто томе слично, неодређено.

    Много је лакше бавити се егзактним.

    На том терену увек можеш ладно да направиш рез.

Екипа
Људи се сусрећу на различите начине.

    И стварају разне врсте односа.

    Некад се човек осећа као да је друштво добио на поклон.

    Све са шареном машницом преко целофана.

    Има илузију да је велики добитник. А онда – фљас!

    Схвати да себе поклања, а добија нулу заузврат.

    Да има ништа од свега могућег, сконта да се превише отворио.

    Али од затварања у себе, тек, нема ништа.

Мир
Све је океј.

    Него, никако да се видимо...

    Потребан ми је филинг да је више него добро.

    Да ми кажеш да је тако.

    Да ми саопштиш да си боља особа зато што ме познајеш.

    Да ти кажем да је то узајамно, да смо зато спојени.

    Онда бих могао да бирам где ћу опуштено да седнем.

    Да нађем свој наткриљени мир. Као и ти.

Дина Стојановић,
студенткиња:

– Вероватно ћу
уређивати своју баштицу
с цвећем и поврћем.
Дружићу се с
родитељима и 
сестрама. То је 
време за нас.

СТАР ТО ВА ЛА И ТАК МИ ЧЕ ЊА У СТРЕ ЉА ШТВУ

ОПЕТ НА ВА ТРЕ НОЈ ЛИ НИ ЈИ

Стре љач ка дру жи на „Пан че -
во 1813” на се би свој ствен
на чин обе ле жи ла је и овај 9.
јун, дан клу ба, ко јим је про -
сла ви ла и свој 207. ро ђен дан.

У сво јим про сто ри ја ма, у
Ули ци Бо ре Стан ко ви ћа, оку -
пи ли су се ак ту ел ни чла но ви
„дру жи не”, ко ји су уз иће и пи -
ће, му зи ку и при го дан про грам
ево ци ра ли успо ме не на не ке

про шле да не, али се раз го ва -
ра ло и о бу ду ћим ак ци ја ма овог
успе шног спорт ског ко лек тива.

Већ про шлог ви кен да чла -
но ви СД-а „Пан че во 1813”
били су и на так ми чар ским
ис ку ше њи ма, јер је у Но вом
Са ду одр жа но пр во ко ло Ку -
па Ср би је за ка де те, ко ји су
се над ме та ли у га ђа њу из ва -
зду шне пу шке.

Алек са Ра ко њац је с 579
по го ђе них кру го ва осво јио
сре бр ну ме да љу, али и де сет
бо до ва за фи нал ни меч, ко ји
ће би ти одр жан кра јем ју ла.

Тро чла на еки па пан че ва -
чих ка дет ки ња би ла је нај у -
спе шни ја, с об зи ром на то да
су све три де вој ке осво ји ле
зна чај не бо до ве за фи на ле.

Те о до ра Кон дић је по го ди -
ла 564 кру га, за у зе ла је че -
твр то ме сто, али јој је при па -
ло и се дам вред них бо до ва.

Ива Ра ко њац је би ла пе та, а
осво ји ла је шест бо до ва, док
се Ана То кић пла си ра ла на
сед мо ме сто, али се из Но вог
Са да вра ти ла са че ти ри бо да.

Тре нер ових так ми ча ра Си -
ни ша Вељ ко вић за до во љан је
по стиг ну тим ре зул та ти ма, али
до фи на ла оче ку је још бо љу
фор му сво јих стре ла ца, као
и њи хо ве до бре пла сма не на
Пр вен ству Ср би је, ко је ће би -
ти одр жа но 14. ав гу ста, та ко -
ђе у Но вом Са ду. А. Ж.

µМ. Шупица?С. Трајковић

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КРОС-ТРИАТЛОНУ

ТРИ ШАМПИОНСКЕ ТИТУЛЕ






