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ДА ЛИ СМО СЕ ПРЕВИШЕ ОПУСТИЛИ
ИЛИ ЈЕ ОПАСНОСТ ЗАИСТА ПРОШЛА?

ПРЕТИ ЛИ НАМ ПОВРАТАК ВИРУСА страна 7

Стручњаци су тражили останак заштитних мера и после укидања 
ванредног стања, али се оне све мање поштују

В
Л

А
С

Н
И

К

Број 4866, година CLII

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Шта каже закон о
обавезној вакцини

» страна 8

КОЛОНА

Радно време
од 8 до 16 сати

Како ћемо гласати ако
вирус потраје

» страна 2

ДОНЕТА ВАЖНА ПРЕСУДА страна 3

СУД КАЖЕ ДА КРЕДИТИ У „ШВАЈЦАРЦИМА” НЕ ВАЖЕ,
БАНКЕ САД ОБАВЕЗНЕ ДА ВРАТЕ НОВАЦ КЛИЈЕНТИМА

ХРАБРЕ И УСПЕШНЕ СУГРАЂАНКЕ

Панчевачке предузетнице
страна 11



СУ КОБ ИН ТЕ РЕ СА, АК ТИВ НО И 
ПА СИВ НО БИ РАЧ КО ПРА ВО...

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 22. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Ба ло ни
Учи тељ је, ка же ста ра при ча
из ко је се мно го мо же на у чи -
ти, јед ног да на у шко лу до нео
ба ло не и по де лио их де ци. За -
мо лио је ђа ке да их на ду ва ју и
да сва ко на свом ба ло ну на пи -
ше сво је име. За тим су ба ло ни
из не се ни у ход ник. Учи тељ их
је по ме шао и дао де ци рок од
пет ми ну та да про на ђу ба лон
са сво јим име ном. Клин ци су
се рас тр ча ли и да ли се у по -
тра гу. Гу ра ли су се и са пли та -
ли, по ку ша ва ју ћи да у ша ре -
ном мо ру угле да ју сво је име,
али авај: пет ми ну та је пре бр -
зо про шло и ни ко ни је ус пео
да успе шно ура ди за да так.

Та да је учи тељ про ме нио
зах тев: „Узми те ба лон ко ји ле -
жи нај бли же ва ма и дај те га
осо би чи је је име на пи са но на
ње му”. Ре зул тат? За ма ње од
два ми ну та сва ко је имао свој
ба лон у ру ка ма. На кра ју је
овај му дри чо век са оп штио
де ци по ен ту чи та вог екс пе ри -
мен та: „Ба ло ни су по пут сре -
ће. Не ће мо је ни ка да про на ћи
ако бу де мо се бич но гле да ли
са мо соп стве ни ин те рес, за не -
ма ру ју ћи по тре бе сво јих бли -
жњих. Али ако се сви по бри -
не мо јед ни за дру ге, ако бу де -
мо со ли дар ни и ако нам ту ђе
до бро бу де јед на ко ва жно као
соп стве но, сре ћу не ће мо мо -
ра ти ни да тра жи мо – до ћи ће
са ма”.

Не ки су клин ци има ли при -
ли ку да уз овог до ми шља тог
учи те ља на у че лек ци ју о со ли -
дар но сти, а ми оста ли исто то
гра ди во пре ла зи мо већ ду же
од два ме се ца – од пр вог да на
ка да смо се су сре ли с пан де -
ми јом. Ето за што је тре ба ло
оста ти код ку ће кад је би ло
нај го ре. Ето за што је са да ва -
жно но си ти ма ску и ру ка ви це,
др жа ти дис тан цу, не ства ра ти
гу жве у за тво ре ном про сто ру
и не пре тва ра ти се да је ви рус
пре стао да по сто ји. Не ма сум -
ње да ће мо се вр ло бр зо пре -
се ли ти у ре ал ност у ко јој је то
исти на, са мо ако нај пре бу де -
мо од го вор ни и пре ма се би и
пре ма дру ги ма.

Све што тре ба да ура ди мо
је сте да пре ста не мо да фре не -
тич но, не гле да ју ћи ни ле во
ни де сно, ју ри мо кроз жи вот
тра же ћи ба лон са сво јим име -
ном. По шту ју ћи ме ре за шти те
од пан де ми је, учи ни ће мо оно
што је нај па мет ни је: до да ће -
мо ба лон оно ме до се бе. И ето
нам сре ће. Ни шта лак ше!

Шта све укљу чу је по јам
„функ ци о нер” у ор га ни ма
пра во су ђа

Гла са ње би ра ча ван
бирач ког ме ста мо же се
оба ви ти са мо на под руч ју
ко је об у хва та то ме сто

Из бор но пра во је Уста вом га ран то ва -
но др жа вља ни ма Ре пу бли ке Ср би је –
сти че се с пу но лет ством, с на вр ше -
них осам на ест го ди на жи во та, уз
услов да ли це ко је сти че би рач ко
пра во ужи ва по слов ну спо соб ност.
Ово пра во је ши ре де фи ни са но за ко -
ном о из бо ри ма, и то као из бор но
пра во гра ђа на.

По сто ји ак тив но – ка да гра ђа ни
гла са ју – и па сив но би рач ко пра во,
ка да се кан ди ду ју на из бо ри ма. С об -
зи ром на то да су оп шти пар ла мен -
тар ни из бо ри за ка за ни за 21. јун,
про ћи ће мо кроз прав не од ред бе ко је
од ре ђу ју су коб ин те ре са, пра во на
гла са ње ван гла сач ких ме ста...

Ин сти тут пар ла мен тар не
неподудар но сти

Устав про пи су је да на род ни по сла -
ник не мо же би ти члан Вла де. Из од -
ред би о не спо ји во сти функ ци ја ко је
се од но се на дру ге ор га не вла сти ја -
сно је да на род ни по сла ник не мо же
би ти исто вре ме но и пред сед ник Ре -
пу бли ке, али ни су ди ја Устав ног су -
да. Та ко ђе, на чел но, ре гу ли са на је и
не спо ји вост по ло жа ја на род ног по -
сла ни ка с по ло жа јем „функ ци о не ра у
ор га ни ма пра во су ђа”.

С дру ге стра не, за кон ре гу ли ше не -
спо ји вост суд ског и ту жи лач ког по зи -
ва с дру гим по сло ви ма и по зи ци ја ма,
укљу чу ју ћи ту и евен ту ал ну не спо ји -
вост по ло жа ја на род ног по сла ни ка с
по ло жа јем су ди је и јав ног ту жи о ца.

Ове устав не од ред бе оста вља ју не -
до у ми цу шта све укљу чу је по јам
„функ ци о нер” у ор га ни ма пра во су ђа:
да ли се су ди ја и ту жи лац мо гу сма -
тра ти функ ци о не ри ма, или су функ -
ци о не ри са мо пред сед ни ци су до ва,
су ди је ко је су на че лу суд ских оде ље -
ња, су ди је и ту жи о ци иза бра ни у Ви -
со ки са вет суд ства или Др жав ног ве -
ћа ту жи ла ца.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Та ко, тзв. ин сти тут пар ла мен тар не
не по ду дар но сти још увек ни је у пот -
пу но сти ја сан, па Устав оста вља мо -
гућ ност да се по себ ним за ко ном све
то тач но од ре ди.

Спре че ност из здрав стве них 
раз ло га

Ка да је ак тив но би рач ко пра во у пи -
та њу, ства ри су не дво сми сле не. Би -
рач мо же да гла са са мо под усло вом
да на би рач ко ме сто по не се ва же ћу
лич ну кар ту, па сош или во зач ку до -
зво лу, на чи јем обра сцу је на ве ден је -
дин стве ни ма тич ни број гра ђа на.

Ре пу блич ка из бор на ко ми си ја на -
гла ша ва да ће би ра чи ко ји ма је ис те -
кла лич на кар та мо ћи да гла са ју под
усло вом да би рач ком од бо ру, уз њу,
при ло же и по твр ду Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва о под не том зах те ву
за из да ва ње но ве лич не кар те. Пра ви ло

је да сви би ра чи до би ју оба ве ште ње са
адре сом би рач ког ме ста на ко јем ће
мо ћи да гла са ју, при че му ни су ду жни
да то оба ве ште ње по не су на гла са ње.

Ва жно је на по ме ну ти да би ра чи
ко ји су из здрав стве них раз ло га спре -
че ни да до ђу на би рач ко ме сто, као и
осо бе са ин ва ли ди те том и не моћ на
ста ра ли ца, мо гу да гла са ју уко ли ко
до 11 са ти на дан из бо ра о то ме оба -
ве сте би рач ки од бор. Би ра чи са ин -
ва ли ди те том мо гу да на би рач ко ме -
сто до ђу и уз по моћ, ре ци мо, пса во -
ди ча, као и да уме сто лич ног пот пи -
си ва ња ко ри сте пе чат с пот пи сом,
од но сно лич ним по да ци ма.

Гра ђа ни ко ји ни су у ста њу да до ђу
на гла сач ко ме сто има ће мо гућ ност
да би рач ко пра во на јун ским из бо ри -
ма ис ко ри сте код сво јих ку ћа или у
уста но ва ма у ко ји ма бо ра ве. На њи -
хо ву адре су би ће по сла ти чла но ви

из бор не ко ми си је ко ји ће им до не ти
ли сти ће за гла са ње. Пре ма по да ци ма
до ко јих смо не зва нич но до шли, до -
сад је до сва ког би рач ког ме ста сти -
за ло пет-шест зах те ва за гла са ње ван
би ра ли шта. По што по сто ји око 8.000
ме ста где мо же да се оства ри гла сач -
ко пра во, на овај на чин гла са пре ко
40.000 би ра ча.

У Пра вил ни ку о ра ду би рач ких од -
бо ра РИК-а пи ше да гла сач ко ји не
мо же да до ђе на би ра ли ште мо ра о
то ме нај пре да оба ве сти би рач ки од -
бор. Ци ти ра мо: „Не моћ ним и спре -
че ним осо ба ма сма тра ју се оне ко је
из здрав стве них раз ло га ни су у мо -
гућ но сти да до ђу на би рач ко ме сто,
осо бе са ин ва ли ди те том и не моћ не
ста ре осо бе. Гла са ње би ра ча ван би -
рач ког ме ста мо же се оба ви ти са мо
на под руч ју ко је об у хва та то ме сто”.

То зна чи да са мо они што бо ра ве на
адре си ко ја те ри то ри јал но при па да
би рач ком ме сту мо гу ис ко ри сти ти
пра во да гла са ју ван би ра ли шта. У
стан би ра ча до ла зе три чла на би рач -
ког од бо ра, ко ји утвр ђу ју ње гов иден -
ти тет, про ве ра ва ју УВ лам пом да ли је
већ гла сао, спре јом обе ле жа ва ју прст и
да ју му гла сач ки ли стић и зби р ну из -
бор ну ли сту. По том на пу шта ју про сто -
ри ју ка ко би би рач имао дис кре ци ју
док се из ја шња ва. Уко ли ко гла сач ни -
је у ста њу да сам за о кру жи кан ди да те,
то за ње га мо же учи ни ти по ма гач. Ли -
стић се по том ста вља у ко ве рат, па се
на тај на чин од но си на би рач ко ме сто,
где се уба цу је у ку ти ју. Из прак се је по -
зна то да ова квих слу ча је ва има ви ше у
се о ским не го у град ским сре ди на ма.

Кад по ме ну смо по ма га че: у по ме -
ну том пра вил ни ку сто ји да и би ра чи
ко ји не мо гу са ми да по пу не ли стић
на гла сач ком ме сту, јер су не пи сме ни,
сла бо ви ди, сле пи или има ју не ку дру -
гу вр сту ин ва ли ди те та, гла са ју та ко
што уме сто њих не ко дру ги за о кру жи
њи хо ву оп ци ју. До зво ље но је да иза
па ра ва на уђе и по ма гач ко јег је би рач
по вео, да за ње га по пу ни ли стић, а за -
тим да уба ци у гла сач ку ку ти ју.

Ско ро све је од ре ђе но, пре о ста ло је
још „са мо” да се гра ђа ни од лу че за
ко га ће гла са ти и да ли ће уоп ште...

С. Трај ко вић

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Eлек тронска до ста ва ре ше ња о утвр ђи ва њу по ре за
Но ва услу га за
регистрова не ко ри сни ке
пор та ла еУ пра ва

Кан це ла ри ја за ин фор ма ци о не
тех но ло ги је и елек трон ску
упра ву ус по ста ви ла је 18. ма ја
но ву услу гу за ре ги стро ва не ко -
ри сни ке пор та ла еУ пра ва –
елек трон ску до ста ву (еДо ста ва)
ре ше ња о утвр ђи ва њу по ре за на
имо ви ну у Је дин стве ни елек -
трон ски сан ду чић на пор та лу.
На и ме, гра ђа ни Пан че ва ко ји
има ју отво ре не на ло ге на овом
пор та лу, тј. ко ри сни ци овог пор та ла,
у скла ду са За ко ном о елек трон ској
упра ви и За ко ном о по ре ском по -
ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји,
по че ће да до би ја ју ова ре ше ња елек -
трон ским пу тем, док они ко ји ни су
ко ри сни ци на ста вља ју да до би ја ју

реше ња у фи зич ком об ли ку пре ко
јав ног по штан ског опе ра то ра.

При ли ком при пре ме ре ше ња за
елек трон ску до ста ву Кан це ла ри ја за
IT и еУ пра ву вр ши елек трон ско пе ча -
ти ра ње (елек трон ско пот пи си ва ње у
свој ству прав ног ли ца) ових до ку ме -
на та, што пред ста вља зна чај ну ау то -

ма ти за ци ју и оп ти ми за ци ју ра да
јав не упра ве и пр ви пут при ме ну
елек трон ског пе ча та (елек трон -
ског пот пи са прав ног ли ца) у јав -
ној упра ви. Овом услу гом се у
пот пу но сти ди ги та ли зу је рад ло -
кал них по ре ских ад ми ни стра ци -
ја од елек трон ске при ја ве по ре за
на имо ви ну, елек трон ског ге не -
ри са ња и до ста вља ња ре ше ња о
утвр ђи ва њу по ре за на имо ви ну,
до мо гућ но сти елек трон ског
пла ћа ња по ре за.

Ко ри сни ци пор та ла еУ пра ва
мо гу из бо ром од го ва ра ју ће оп -

ци је на пор та лу да до би ју оба ве ште -
ње о ре ше њу при сти глом у Је дин -
стве но елек трон ско сан ду че пу тем
СМС по ру ке или елек трон ске по ште.

За све ин фор ма ци је о елек трон ској
до ста ви ре ше ња о утвр ђи ва њу по ре за
на имо ви ну мо же те се обра ти ти на
edostava@ite.gov.rs.

КА КО СУ ОР ГА НИ ЗО ВА НИ НЕМ ЦИ

Закон регулише
неспојивост судског и
тужилачког позива с
другим пословима и
позицијама, укључујући ту
и евентуалну неспојивост
положаја народног
посланика с положајем
судије и јавног тужиоца.

Бирач може да гласа само
под условом да на бирачко
место понесе важећу личну
карту, пасош или возачку
дозволу, на чијем обрасцу
је наведен јединствени
матични број грађана.

О ИЗ БОР НОМ ПРА ВУ ГРА ЂА НА СР БИ ЈЕ

Не дав но је је дан слу чај у ве зи са

из бор ним пра вом при ву као ве ли ку

па жњу у Не мач кој. На и ме, устав ни

суд у Кар лсру еу пре су дио је да су

про тив у став на „пра ви ла о уче шћу

на де мо крат ским из бо ри ма ко ја

на ла жу из у зе ће за осо бе ко ји ма је

суд ски до де ље но ста ра тељ ство

или им је суд ским про це сом уста -

но вље на сма ње на ура чун љи вост”.

У Не мач кој се то од но си на 82.220

осо ба с пси хич ким по те шко ћа ма

или по себ ним по тре ба ма.

Ка ко су пре не ле аген ци је,

Устав ни суд је на ло жио да за бра -

на уче шћа на из бо ри ма не сме би -

ти из ри ца на па у шал но, не го мо ра

би ти про ве ра ва на од слу ча ја до

слу ча ја, ко ји су, по ми шље њу су -

да, пре ви ше раз ли чи ти да би би ли

тре ти ра ни па у шал но. Суд је исто -

вре ме но за кљу чио да из у зе ће од

гла са ња мо же би ти оправ да но, и

то у слу ча ју кад се утвр ди да у до -

вољ ној ме ри не по сто ји мо гућ ност

„ко му ни ка циј ског про це са из ме ђу

пред став ни ка на ро да и др жав них

те ла”.

Са ве зна вла да је у свом ко а ли -

ци о ном уго во ру на ја ви ла про ме ну

из бор ног за ко на, ко ји би и тој гру -

пи гра ђа на омо гу ћио уче шће на

избо ри ма, али још увек ни је по -

стиг нут спо ра зум о де та љи ма.

Згариште.

У недељу, рану ујутру, на Тесли

Снимио: Милан Шупица
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Цена тестирања 
у Заводу износи
6.000 динара

Пре пу то ва ња
информи ши те се 
о про пи си ма

Од по не дељ ка, 18. ма ја, За вод
за јав но здра вље Пан че во по -
чео је да оба вља узор ко ва ња за
те сти ра ње на ко вид 19, рад ним
да ни ма, од 11 до 13 са ти.

У За во ду на гла ша ва ју да се
те сто ви из во де ис кљу чи во над
ли ци ма без ика квих симп то ма
ко ро на ви ру са, као што су, на
при мер, гро зни ца или ка шаљ.
Осо бе ко је има ју симп то ме бо -
ле сти ко вид 19 или су има ле
кон такт с по тен ци јал но за ра -
же ни ма тре ба да оста ну код ку -
ће и да сту пе у кон такт с над -
ле жним ле ка ром.

Пра во да се те сти ра ју у За -
во ду за јав но здра вље Пан че во
има ју:

• сви др жа вља ни Ср би је ко ји
не ис пу ња ва ју ин ди ка ци је за
те сти ра ње о тро шку др жа ве;

• сви пут ни ци у ме ђу на род -
ном са о бра ћа ју ко ји на пу шта ју
те ри то ри ју Ср би је – др жа вља -
ни Ср би је ко ји пу ту ју у ино -

стран ство, као и стра ни др жа -
вља ни ко ји се тре нут но на ла зе
на те ри то ри ји Ср би је, а же ле
да на пу сте зе мљу;

• др жа вља ни Ср би је ко ји су
ушли у зе мљу без не га тив ног
РТ-ПЦР те ста и ста вље ни су у
кућ ну изо ла ци ју од 14 да на,
уко ли ко же ле да скра те пе ри -
од изо ла ци је;

• ли ца за по сле на у прав ном
су бјек ту ко ја под но се груп ни
зах тев;

• сва оста ла за ин те ре со ва на
ли ца на лич ни зах тев.

Сви они се мо гу ја ви ти Цен -
тру за ми кро би о ло ги ју За во да
за јав но здра вље Пан че во, ко ји
се на ла зи у Ули ци 6. ок то бра

број 9. Це на узор ко ва ња, те -
сти ра ња и из да ва ња цер ти фи -
ка та је 6.000 ди на ра.

Из у зе ци од оба ве зе пла ћа ња
те сти ра ња пу тем РТ-ПЦР те -
ста ис кљу чи во због по тре ба пу -
то ва ња и скра ће ња пе ри о да кућ -
не изо ла ци је (уз до каз ко ји по -
твр ђу је не ку од на ве де них ка -
те го ри ја) је су:

• ма ло лет на ли ца др жа вља -
ни Ре пу бли ке Ср би је;

• сту ден ти – гра ђа ни Ср би је
и сту ден ти при пад ни ци срп ске
на ци о нал не ма њи не – др жа -
вља ни су сед них зе ма ља и Сло -
ве ни је ко ји сту ди ра ју у Ср би ји.

У За во ду за јав но здра вље
на гла ша ва ју да се ма ло лет на

ли ца уз ра ста до два на ест го ди -
на чи ји ро ди те љи, ста ра те љи
или ли це из по ро дич ног до ма -
ћин ства ко је је у прат њи де те -
та има ју не га ти ван РТ-ПЦР тест
не мо ра ју те сти ра ти при ула -
ску у Ср би ју.

Пут ни ци ма се са ве ту је да се
пре по чет ка пу то ва ња ин фор -
ми шу о тре нут но ва же ћим про -
пи си ма о ула ску и здрав стве -
ним ме ра ма у од го ва ра ју ћој зе -
мљи, јер ва же ње цер ти фи ка та
и вр ста те ста ко ји се при хва та
за ви си од зах те ва за ула зак и
под ле же одо бре њу на ци о нал -
них вла сти на од го ва ра ју ћем
пут нич ком од ре ди шту.

Ако су ре зул та ти ис пи ти ва -
ња по зи тив ни, те сти ра на ли ца
ће би ти бла го вре ме но оба ве -
ште на о то ме, а по зи тив ни ре -
зул та ти ис пи ти ва ња мо ра ју би -
ти при ја вље ни у скла ду с по -
сто је ћим про пи си ма.

Те сто ви се из во де са мо над
ли ци ма без ика квих симп то ма
ко ви да 19, уз до каз о упла ти
тро шко ва (ко ри сник За вод за
јав но здра вље Пан че во, Па сте -
ро ва 2, жи ро ра чун 840-395667-
19). Тро шко ви се мо гу пла ти -
ти и го то вин ски у Цен тру за
ми кро би о ло ги ју, где се оба вља
узор ко ва ње.

Д. Ко жан

УЗИ МА ЊЕ УЗО РА КА МО ГУ ЋЕ И У ПАН ЧЕ ВУ

КО СЕ ТЕ СТИ РА ГРА ТИС, А КО ЋЕ ДА ПЛА ЋА

ГРА ЂА НИ ПРО ТИВ БА НА КА

Кре ди ти у „швај цар ци ма” не ва же!
Суд на ло жио бан ци
да вра ти клијенту
20.000 евра

Пр ва пре су да за ни шта вост ва -
лут не кла у зу ле у швај цар ским
фран ци ма (CHF) до не та је на -
кон ста ва Вр хов ног ка са ци о -
ног су да (ВКС) за у зе тог про -
шле го ди не.

Ка ко на во де из Удру же ња
бан кар ских кли је на та „Ефек -
ти ва”, ово је пр ва пр во сте пе на
пре су да ко ја се у пот пу но сти
осла ња на став ВКС, ко ји је
пред ви део ни шта вост ва лут не
кла у зу ле у швај цар ским фран -
ци ма и ње ну кон вер зи ју у евро.

На сај ту удру же ња „Ефек ти -
ва” на во ди се да је у кон крет -
ном слу ча ју реч о кре ди ту из
2007. го ди не, ко ји је по диг нут
у из но су од 85.000 швај цар -
ских фра на ка. На ла зом ве шта -
ка је утвр ђе но да је ко ри сник
на име от пла те кре ди та укупно

вра тио из нос од 10,8 ми ли о на
ди на ра, а да би ин дек са ци јом
тог кре ди та у евро за исти пе -
ри од от пла те вра тио око 8,35
ми ли о на ди на ра.

Суд је пре су дио да бан ка ду -
жни ку мо ра да вра ти раз ли ку
од 2.450.000 ди на ра или не -
што ви ше од 20.000 евра.

„У на ред ном пе ри о ду оче ку -
је мо још ова квих пре су да, с об -
зи ром на то да се ра ди о прав -
ном пи та њу за ко је је Вр хов ни
суд за у зео ја сан став о не до -
зво ље но сти уго ва ра ња ва лут не
кла у зу ле у швај цар ским фран -
ци ма”, ис ти чу у „Ефек ти ви”.

У удру же њу под се ћа ју да
спор овог ти па мо гу да по кре -
ну сви ко ри сни ци кре ди та ин -
дек си ра них у швај цар ским
фран ци ма, фи зич ка и прав на
ли ца и пред у зет ни ци, за би ло
ко ји тип кре ди та (стам бе ни,
хи по те кар ни, би знис, по тро -
шач ки), под усло вом да ни су

при хва ти ли За кон о кон вер -
зи ји, од но сно да је кре дит у
це ло сти от пла ћен (сво је вољ но
или при нуд ним пу тем, пле -
нид бом ста на) пре до но ше ња
За ко на о кон вер зи ји.

„Да кле, сви они ко ри сни ци
ко ји ма су бан ке рас ки ну ле уго -

во ре и про да ле не крет ни не до
по чет ка 2019, има ју пра во на
по кре та ње овог по ступ ка и си -
гур но обе ште ће ње суд ским пу -
тем”, твр де у „Ефек ти ви”.

По чет ком но вем бра 2019.
го ди не Вр хов ни ка са ци о ни суд
по твр дио је пра во сна жну пре -
су ду по ко јој је рас ки нут уго -
вор о кре ди ту у швај цар ским
фран ци ма, чи ме је овај по сту -
пак у пот пу но сти окон чан. То
је би ла ту жба за рас кид уго во -
ра „због бит но про ме ње них
окол но сти”, ко ју је прав но ли -
це под не ло про тив јед не бан -
ке још 2015. го ди не. Пр во сте -
пе на пре су да је до не та у де -
цем бру 2016, а по твр ђе на је
од стра не При вред ног апе ла -
ци о ног су да у фе бру а ру 2018.
го ди не.

Ка ко су том при ли ком ис та -
кли у удру же њу „Ефек ти ва”,
овим ре ше њем је пр ви пут по -
твр ђе на усва ја ју ћа пре су да за
рас кид уго во ра и од стра не ВКС.

ОД ПЕТ КА УЛА ЗАК У СР БИ ЈУ БЕЗ ТЕ СТА

Од пет ка, 22. ма ја, за ула -

зак у Ср би ју не ће би ти по -

тре бан не га ти ван тест, ни ти

по себ на до зво ла ка ко за до -

ма ће, та ко ни за стра не др -

жа вља не, пре по ру че но је

Вла ди Ср би је на сед ни ци

Кри зног шта ба.

Свим осо ба ма ко је ула зе на

те ри то ри ју Ср би је би ће уру чи -

ва на здрав стве на упо зо ре ња

у ко ји ма се на во ди да ула зе

на те ри то ри ју на ко јој ви рус

још цир ку ли ше, као и на чи ни

пре вен ци је ин фек ци је – са оп -

штио је Кри зни штаб по сле

одр жа не сед ни це.

Ова пре по ру ка тре ба да

бу де по твр ђе на у че твр так на

сед ни ци Вла де Ре пу бли ке

Ср би је. Кри зни штаб је до -

нео пре по ру ку о отва ра њу

ад ми ни стра тив ног пре ла за

ка Ко со ву и Ме то хи ји.

ПРЕ СУ ДА

За твор за уби цу 
на ста ни ци АТП-а

Ви ши суд у Пан че ву 12. ма -
ја осу дио је Пе тра Мо ши ћа
(65) на ка зну за тво ра од три -
де сет го ди на због уби ства
Де сан ке Мо шић.

Де сан ка Мо шић је уби је -
на 12. ју ла про шле го ди не
око по дне ва на ста ни ци АТП
Пан че во ка да јој је при шао
су пруг Пе тар и на смрт је из -
бо но жем. Њих дво је су би -
ли у бра ко ра звод ној пар ни -
ци, а уби ство се до го ди ло
док је не срећ на же на би ла
са уну ком и пред број ним
све до ци ма.

Пре ма ре чи ма оче ви да ца,
Пе тар је, по сле кра ће сва ђе,
по те гао нож, с ле ђа на ср нуо
на су пру гу и том при ли ком
јој на нео ви ше стру ке убод -
не ра не по те лу. Убо ди су
би ли по вра ту, гла ви, сто ма -
ку, ле ђи ма, груд ном ко шу,
као и на оба плућ на кри ла.

Еки па Хит не по мо ћи је не -
срећ ну же ну пре ве зла у бол -
ни цу у Пан че ву, али је она
убрзо из дах ну ла.

Пре су да ни је пра во сна жна
и окри вље ни има пра во на
из ја вљи ва ње жал бе Апе ла ци -
о ном су ду у Бе о гра ду. Р. П.

ВО ДО ВО Д

У не де љу без во де цело
Пан че во и пет се ла

ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја”
оба ве шта ва гра ђа не да ће у не -
де љу, 24. ма ја, од 6 до 14 са ти,
без во де оста ти цео град Пан -
че во, као и на се ље на ме ста:
Стар че во, Омо љи ца, Ба нат ски
Бре сто вац, Ива но во и Ка ча рево.

Ка ко об ја шња ва ју у том пре -
ду зе ћу, до об у ста ве у снаб де -
ва њу до ћи ће због због ре мон -
та тра фо ста ни ца на објек ту
постро је ња за про из вод њу во -
де. Над ле жни у „Во до во ду”
апелу ју на ко ри сни ке да бла -
го вре ме но обез бе де нео п ход не
зали хе во де. Д. К.

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА

Све ма ње заражених
на ле чењу

У Оп штој бол ни ци у Пан че -
ву у сре ду, 20. ма ја, ле чи ло
се 26 осо ба обо ле лих од ко -
ро на ви ру са.

И у дру гим здрав стве ним
уста но ва ма у Вој во ди ни беле -
жи се пад бро ја за ра же них.

У Кли нич ком цен тру Вој -
во ди не сре ди ном про шле не -
де ље од ко ро не се ле чи ло
де сет па ци је на та, а у ба њи
Ју на ко вић у Апа ти ну би ло је
де ве то ро обо ле лих.

У Деч јој бол ни ци се на ла -
зи ло дво је ма ли ша на обо ле -
лих од ко ро на ви ру са, док је
на Но во сад ском сај му био
сме штен 21 лак ше обо лео
па ци јент.

На дан 20. ма ја у Ср би ји
су укуп но би ле ре ги стро ва -
не 10.733 за ра же не осо бе, а
пре ми ну лих од по сле ди ца
за ра же но сти ко ро на ви ру сом
би ло је две ста три де сет че -
тво ро. До са да су се опо ра -
ви ле укуп но 4.904 осо бе.

У све ту је по твр ђе но ви ше
од 4,9 ми ли о на слу ча је ва ко -
ро на ви ру са. Пре ми ну ло је
325.000, а про це њу је се да
се опо ра ви ло око 1,6 ми ли -
о на љу ди. Р. П.

ПУ ТЕ ВИ

Код над во жња ка
само јед ном тра ком

Јав но пред у зе ће „Пу те ви Ср -
би је” са оп шти ло је да од по -
не дељ ка, 18. ма ја из во ди ра -
до ве на по ја ча ном одр жа ва њу
над во жња ка на оби ла зни ци
око Пан че ва, у зо ни над во -
жња ка (Лу ка Ду нав), у сме ру
од Пан че ва ка Бе о гра ду. На
овом де лу пу та, због ра до ва,
са о бра ћај ће се од ви ја ти дво -
смер но јед ном ко ло во зном
тра ком, у сме ру од Бе о гра да
ка Пан че ву.

Пла ни ра ни рок за за вр ше -
так ра до ва је 16. јун ове 
го ди не.

Де о ни ца на ко јој се из во де
ра до ви обе ле же на је од го ва ра -
ју ћом са о бра ћај ном сиг на ли -
за ци јом, а во за чи се по зи ва ју
на на гла ше ни опрез.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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



Ре дак ци ја ли ста „Пан че вац”,
ко ји др жи те у ру ка ма, исто вре -
ме но је свим по ли тич ким
стран ка ма чи је је адре се има -
ла по сла ла имејл у уто рак, 19.
ма ја. Са др жи на тог елек трон -
ског пи сма су пред из бор на пра -
ви ла по на ша ња по ли тич ких ак -
те ра јед на ка за све, ко ја сма -
тра мо при хва тљи вим и по год -
ним за об ја вљи ва ње у на шим
но ви на ма. Ра ди се о ре то ри ци
и по ли тич кој кул ту ри. Са став -
ни део меј ла је и на ша по ну да
за пред из бор ни мар ке тинг.

Има ју ћи у ви ду да је у по -
след њих не ко ли ко го ди на на -
ста ло мно го но вих по ли тич ких
ор га ни за ци ја, као и да ће се у
вре ме ну пред на ма, до 21. ју на,
за ка да су за ка за ни оп шти избо -
ри, по ја ви ти но ве гру пе грађа на

ко је ће има ти же љу да се ква -
ли фи ку ју за са став Скуп шти не
гра да, све сни смо да по сто ји мо -
гућ ност да смо при ли ком сла -
ња пред мет не елек трон ске по -
ште не ко га не на мер но за о би -
шли. Уз из ви ње ње ако се то де -
си ло, по зи ва мо вас да нам се ја -
ви те ка ко би смо и ва ма до ста -
ви ли ма те ри јал ко ји је већ стигао
на пет на е стак по зна тих адре са.

Мејл на ко ји тре ба да нам
се ја ви те је: sinisa.trajkovic
@pancevac-online.rs. Бу ди мо
у кон так ту.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 22. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ „ПАН ЧЕВ ЦА” ПАР ТИ ЈА МА

Ја ви те се, бу ди мо 
у кон так ту

На сед ни ци Окру жног од бо ра
Срп ске ра ди кал не стран ке за
ју жни Ба нат одр жа ној 19. ма ја
Сло бо дан Мр ђен је иза бран за
пред сед ни ка Град ског од бо ра
срп ских ра ди ка ла у Пан че ву и
за но си о ца ли сте на ло кал ним
из бо ри ма за Скуп шти ну гра да
Пан че ва.

Мр ђен је че тр де сет ше сто го -
ди шњи про фе сор фи зич ке кул -
ту ре и ду го го ди шњи про свет -
ни рад ник. Ро ђен је у Кни ну,
из ко га је с по ро ди цом из бе гао
то ком опе ра ци је „Олу ја” ав гу -
ста 1995. Оже њен је и отац је
пе то ро де це.

– По ча ство ван сам из бо ром
на ме сто пред сед ни ка Град ског
од бо ра, ко ји ме мо ти ви ше да
сво јим лич ним ан га жма ном и
не се бич ним за ла га њем учи ним

све ка ко би срп ски ра ди ка ли
по но во би ли нај ја ча по ли тич -
ка пар ти ја у Пан че ву. По зи вам
све бив ше чла но ве, сим па ти -
зе ре и ис кре не ро до љу бе да
при сту пе Срп ској ра ди кал ној
стран ци, ка ко би смо за јед нич -
ким сна га ма учи ни ли наш град
бо љим ме стом за жи вот. Оче -
ку јем успех на пред сто је ћим
ре пу блич ким, по кра јин ским и
ло кал ним из бо ри ма и по зи вам
све па три о те да сво је по ве -
ре ње ука жу из бор ним ли ста ма 
СРС-а – из ја вио је Мр ђен.

Срп ски ра ди ка ли по зи ва ју све
Пан чев це да сво јим пот пи сом
по др же ли сту СРС-а за град
Пан че во. Пот пи си се при ку пља -
ју сва ког да на, од 10 до 20 са ти,
у про сто ри ја ма стран ке, у Штро -
сма је ро вој 2, код ста ре По ште.

ОД ЛУ КА СРС-а

Мр ђен пред сед ник 
Град ског од бо ра

За се да ње са зва но по
хит ном по ступ ку јер
је ис ти цао ман дат
одбор ни ци ма

Сви но си ли ма ске и
ру ка ви це

Јед на од глав них
тема: јав ни пре воз

На днев ном ре ду по след ње сед -
ни це Скуп шти не гра да Пан че -
ва у овом са зи ву, одр жа не 19.
ма ја, ко јој је при су ство ва ло че -
тр де сет дво је од бор ни ца и од -
бор ни ка, би ло је пре ко два де -
сет та ча ка. Сед ни ца је са зва на
по хит ном по ступ ку, јер, ка ко
је об ја снио Ти гран Киш, пред -
сед ник ло кал ног пар ла мен та,
од бор ни ци ма је ис ти цао ман -
дат тог да на.

Хит ност са зи ва ња је, прет -
по ста вља мо, би ла раз лог због
ког се на зва нич ном сај ту Скуп -
шти не гра да – edoc.pancevo.rs
– где се по ста вља ју по зи ви за
сед ни це и тач ке днев ног ре да,
ин фор ма ци ја о овој кон крет -
ној сед ни ци по ја ви ла дан пре,
а не, ка ко је уо би ча је но, се дам
да на ра ни је. Узроч но-по сле -
дич но, из ве штач „Пан чев ца” је
за ка снио по ла са та на сед ни -
цу, што зна чи и да ју је про пу -
стио, јер је она упра во то ли ко
тра ја ла. Ко ле ге из три но ви -
нар ске ре дак ци је обез бе ђе ње је
пет на ест ми ну та по по чет ку
сед ни це, без ја сног обра зло же -
ња, спре чи ло да уђу у ве ли ку
са лу, за шта је Киш ка сни је
пре у зео пот пу ну од го вор ност.
Био је, нај пре, вид но из не на -
ђен том ин фор ма ци јом, а он да
се но ви на ри ма из ви нио због
оно га што су до жи ве ли на ула -
зу у град ску ку ћу.

У са ли су се, та ко, на шле са -
мо три но ви нар ске еки пе, па је
уз њи хо ву по моћ – у ви ду сним -
ка на дик та фо ну – на стао овај
из ве штај. Хва ла ко ле га ма на
то ме.

Ми нут ћу та ња – пре ми ну ла
Ду ши ца Јо ва но вић

На по чет ку из ве шта ја ва жно је
ис та ћи да су ме ре пре до стро -
жно сти и за шти те због ко ро -
на ви ру са пред у зе те у пот пу но -
сти: пред став ни ци гра ђа на су
се де ли са мо на озна че ним ме -
сти ма, ма ске и ру ка ви це де ље -
ни су ис пред са ле – сви су их
но си ли.

Сед ни цу је отво рио ми нут
ћу та ња у част Ду ши це Јо ва но -
вић, од бор ни це „Сло бод ног
Пан че ва”, ко ја је пре ми ну ла

пре два ме се ца. Ве ри фи ко ван
је пре ста нак ње ног ман да та, а
уме сто ње с ли сте по кре та „До -
ста је би ло” за од бор ни цу је
име но ва на Сне жа на То до ро -
вић. Све тач ке днев ног ре да
усво је не су без обра зла га ња и
из ве сти ла ца.

Пр вих се дам би ло је у ве зи с
АТП-ом, тј. фир мом „Пан тран -
спорт”, или с јав ним град ским
пре во зом и на став ком спро во -
ђе ња од лу ке о јав но-при ват ном
парт нер ству на ову те му. Град -
ско ве ће је, прет ход но, утвр ди -
ло пред ло ге ре ше ња о да ва њу
са гла сно сти на од лу ку о по ве -
ћа њу основ ног ка пи та ла „Пан -
тран спор та”, што је Скуп шти -
на гра да усво ји ла, баш као и
са гла сност на не ко ли ко од лу -
ка Над зор ног од бо ра ЈКП-а
АТП. Из ме њен је и уго вор о
осни ва њу при вред ног дру штва
„Пан тран спорт”.

Дру га ва жна те ма би ла је
оту ђе ње не из гра ђе ног гра ђе -
вин ског зе мљи шта у се вер ној
ин ду стриј ско-по слов ној зо ни:
во ља од бор ни ка је да зе мљи -
ште по вр ши не 23 хек та ра бу -
де про да то ком па ни ји „ Naval
Box – CAL” д. о. о из Бе о гра да
за не што ви ше од 178 ми ли о -
на ди на ра. У пред ло гу уго во -
ра је ста ја ло да се ра ди о из -
град њи по стро је ња за ди зај ни -
ра ње и раз вој спе ци ја ли зо ва -
них тран спорт них кон теј не ра,
што је озна че но као про је кат
од зна ча ја за Ср би ју. Ина че,
ра ди се о фир ми ко ја је фи -
лија ла не мач ке ком па ни је 
„MK-Kliniken AG”, а она је у
пи сму о на ме ра ма из ра зи ла
же љу да зе мљи ште ку пи по тр -
жи шној це ни, под ву кав ши да

не тражи ни ка кве под сти ца је
или гран то ве.

Ин ве сти тор има у пла ну да,
нај пре, из гра ди фа бри ку од
10.000 ква дра та, с пла ни ра ним
ин ве сти ци ја ма у зе мљи ште,
објек те, ма те ри јал, опре му и
де ло ве у из но су од око де сет
ми ли о на евра. План за по шља -
ва ња је та кав да у пр ве две го -
ди не укљу чу је пе де се так за по -
сле них. Та ко ђе, про це њу је да
ће ре а ли за ци ја про јек та у на -
ред них де сет го ди на до ве сти
до до дат них 60 ми ли о на евра
ин ве сти ци ја, из град ње де сет
пу та ве ће по вр ши не рад ног про -
сто ра од по чет не и за по шља -
ва ња хи ља ду рад ни ка.

Да кле, иде ја је да се у Пан -
че ву отво ри ли ни ја за за вр шне
ра до ве на мон та жи спе ци ја ли -
зо ва них тран спорт них кон теј -
не ра, ко ји ис пу ња ва ју све ме -
ђу на род не стан да р де и при том
омо гу ћа ва ју флек си бил ност у
мон та жи.

„Naval Box – CAL” д. о. о пре -
у зи ма уго во ре ну ду жност да у
ро ку од 15 да на од за кљу че ња
уго во ра Гра ду ис пла ти ку по -
про дај ну це ну.

Усво је ни пла но ви и 
про гра ми

По том је усво јен низ од лу ка и
ре ше ња. На днев ном ре ду су
би ли про грам по сло ва ња 
ЈКП-а „Ка ча ре во”, пре нос ак -
ци ја „Пе тро хе ми је” с Гра да на
Ре пу бли ку, да ва ње са гла сно -
сти на од лу ке над зор них од -
бо ра јав них ко му нал них пред -
у зе ћа „Во до вод и ка на ли за ци -
ја”, „Гре ја ње” и „Хи ги је на”, те 
ЈП-а „Ур ба ни зам”, као и на то
да се не са чи ња ва ју ван ред ни

фи нан сиј ски из ве шта ји и изве -
шта ји ре ви зо ра.

Без рас пра ве су усво је ни план
ра да и фи нан си је Ре ги о нал ног
цен тра за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин” за ову го ди ну, из ме не про -
гра ма по сло ва ња јав них пре -
ду зе ћа из Омо љи це и Гло го ња,
као и од лу ка о оп штин ским пу -
те ви ма и ули ца ма на те ри то -
ри ји гра да.

Из шту рог скуп штин ског ма -
те ри ја ла са зна је мо да је да та
са гла сност за из во ђе ње ра до ва
на по сто је ћем објек ту за по -
тре бе ко ри шће ња ПУ „Деч ја
ра дост” у са рад њи с фон да ци -
јом Но ва ка Ђо ко ви ћа. На жа -
лост, не зна мо шта се нов цем
на шег нај слав ни јег спор ти сте
свих вре ме на по пра вља да би
пан че вач ка де ца има ла леп шу
бу дућ ност.

Не ко ли ко та ча ка днев ног ре -
да би ло је ве за но и за јав но здра -
вље: пред лог пла на у ве зи с тим,
из ве штај о ра ду Са ве та за јав но
здра вље за прет ход ну го ди ну,
го ди шњи из ве штај о ре а ли за -
ци ји Пла на јав ног здра вља…

Али, ре ко смо, ни је би ло из -
ве сти ла ца, па је сед ни ца бр зо
за вр ше на.

У Панчеву ће се
отворити линија за
завршне радове на
монтажи специјалних
транспортних
контејнера.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

НО ВИ ИН ВЕ СТИ ТОР – ПЛАЦ 
ПО ТР ЖИ ШНОЈ ЦЕ НИ

Па жња је да нас нај ре ђи и нај дра го це ни ји ре сурс на
све ту. Сва ко по ку ша ва да вам при ву че па жњу при ти -
ска ју ћи ва ше емо тив не дуг ми ће. Нај ве ћа дуг мад у на -
шим мо зго ви ма су она за страх, за бес и за по жу ду.
Упра во су то дуг ми ћи ко је при ти ска ју ло ши ТВ про ду -
цен ти и ло ши по ли ти ча ри. Мо ра мо то ме да се од у пре -
мо! Већ има мо до вољ но стра ха, бе са и по жу де. Ве о ма
је ло ша иде ја про ве сти сат вре ме на днев но хра не ћи
соп стве не стра хо ве или бес, би ло да то чи ни те гле да ју -
ћи не ку се ри ју, би ло чи та ју ћи из ми шље не ве сти ко је
су и на пра вље не да нам за па ле емо ци је. Исти на је мо -
жда на крат ке ста зе ма ње уз бу дљи ва од те о ри ја за ве ре
или пор но гра фи је, али је на ду же ста зе мно го бо ља.

(Исто ри чар Ју ван Ноа Ха ра ри, „Не дељ ник”, 16. мај)

* * *
Зна те, тог ју тра кад сам до би ла ову по след њу прет њу
смр ћу, ре а го ва ла сам ру тин ски, по сла ла при ја ву, об ја -
ви ла прет њу на дру штве ним мре жа ма, јер ве ру јем да
је ов де јав ност је ди на за шти та, и на ста ви ла да ље с
рад ним да ном. Ру тин ски, као да сам ре ци мо за ли ла
цве ће. Тек пред ве че осе ти ла сам да мо ја ре ак ци ја ни је
нор мал на, а знам да је та ко и мо јим ко ле га ма. Ва жно
је ре ћи да оно што се ме ни до га ђа ни је нај го ре што но -
ви на ри у Ср би ји тр пе. Мо је ко ле ге ни су са мо жр тве
по ли ти ча ра и ано ним них љу ди са ин тер не та.

(Но ви нар ка Јо ва на Гли го ри је вић, DW, 16. мај)

* * *
У че му смо жи ве ли до пан де ми је? Шта нас че ка? Ето,
у ко ро ни је про шао и Пр ви мај, пра зник ра да, хо ћу да
ка жем нео ли бе рал ни ка пи та ли зам је кон цепт ко ји љу -
де до во ди у си ту а ци ју да са мо гле да ју да обез бе де ег -
зи стен ци ју. Три осми це – 8 са ти ра да, 8 сна и 8 сло -
бод ног вре ме на – ко је има ју свој пра зник, одав но ни су
ре ал ност. Љу ди су из гу би ли слух и за се бе и за све око
се бе. Са да, у но во на ста лим (не)при ли ка ма чи ни ми се
да је још ви ше по ја ча на та бо ја зан за бу дућ ност, за оп -
ста нак, ка ко (пре)жи ве ти... Љу ди лег ну с бри гом, уста -
ну с бри гом. Па мо ра ду ша и да се од мо ри. Dакле –
кул ту ра! У су шти ни, му чи ме пи та ње на ше увек пре -
ко мер но не из ве сне суд би не, шта ће мо са са мим со -
бом. Од но сно, ко ли ко да ле ко смо у ста њу да гур не мо
се бе уна зад. Хо ће ли не ко по ву ћи руч ну? Увек ме је
страх да ли је за и ста на ше пра во ли це да смо са ми се -
би нај ве ћи не при ја те љи.

(Глу мац Во ји слав Во ја Бра јо вић, „Блиц”, 16. мај)

* * *

* * *
Ср би ја се по пи та њу кул ту ре се ћа ња на ла зи у кул ту ри
за бо ра ва ко ју сам јед ном при ли ком де фи ни сао па ра -
фра зом Dушана Ва си ље ва: чо век зе ва по сле ра та. Зе -
ва ње над људ ском пат њом, гро зна рав но ду шност пре -
ма бли жњи ма ко ји ма смо на не ли зло, гла ва за би је на у
кр ва ви пе сак – то је сли ка мо рал ног ста ња Ср би је да -
нас и ов де. Уме сто се ћа ња на жр тве има мо омер ту, за -
ве ру ћу та ња и со ли да ри са ње са уби ца ма. Сла вље ње
уко љи ца као хе ро ја. И не пре ста но под гре ва ње и одр -
жа ва ње у жи во ту иде о ло ги је ко ја је и до ве ла до ра то ва
и зло чи на. Власт, нај ве ћи део опо зи ци је, па три от ски
ин те лек ту ал ци, ра зни цр кве ни кру го ви и ве ћи на ме -
ди ја удар нич ки ра де на фал си фи ко ва њу про шло сти и
на гу ра њу зло чи на под те пих.

(Пи сац и но ви нар То ми слав Мар ко вић, пор тал „Тач -
но Нет”, 18. мај)

* * *
Срп ска кул ту ра и срп ско по зо ри ште гло бал ну кри зу
до че ка ли су не спрем ни, што ће сва ка ко оста ви ти по -
сле ди це у го ди на ма ко је до ла зе. На ша са да шњост је
де гра ди ра на до тач ке у ко јој све че шће сум њам да је
би ло шта мо гу ће по пра ви ти. Ко ре ни све оп штег по јеф -
ти ње ња жи во та на ла зе се у тр жи шним од но си ма, кон -
зу ме ри зму и про фи ту ко ји сто ји иза све га. Од го во ри
на ва ша пи та ња се до брим де лом мо гу на ћи и у Фрој -
до вој ети ке ци ји „ле ње и не ин те ли гент не ма се”. Ако се
у овој зе мљи, упр кос смрт ној опа сно сти, мо же но си ти
ма ска и по што ва ти раз мак од два ме тра из ме ђу љу ди
са мо док тра је ван ред но ста ње, он да је ја сно да је за
ко ре ни те про ме не, ми мо фрон тал не бор бе ко ја се кон -
ти ну и ра но во ди на по ли тич ком и еко ном ском по љу,
по треб на и ду го трај на по за дин ска ак ци ја, у ко јој би се
нај ви ше мо ра ло по ра ди ти на обра зо ва њу и кул ту ри,
ка ко би се про на шао ком пас и по но во ус по ста вио вред -
но сни си стем ко ји ће омо гу ћи ти це ло вит про грес.

(Ре ди тељ Не бој ша Бра дић, „Блиц”, 18. мај)

КОНЦЕПТ
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КА ЛЕН ДАР УПИ СА ЗА НА ДА РЕ НЕ ЂА КЕ

По чи ње упи сно лу ди ло
На ро чи то са да, то ком епи де ми је ко -
ро не... Ма ту ран ти се ни су до бро опо -
ра ви ли ни од ван ред ног ста ња, а већ
ула зе у пе ри од упи сне гро зни це. Над -
ле жни ни су од у ста ли од по ла га ња
при јем них ис пи та, а мно ги осма ци
су се на да ли да ће про ћи без те сти ра -
ња као ге не ра ци ја ко ја се 1999. упи -
си ва ла у сред ње шко ле. Ка ко је то и
обич но у жи во ту, лед пр ви про би ја ју
на да ре ни ђа ци.

Ове не де ље је за вр ше но при ја вљи -
ва ње уче ни ка за при јем не ис пи те за
упис у спе ци ја ли зо ва не гим на зи је и
умет нич ке шко ле, осим за спорт ска
оде ље ња за школ ску 2020/2021. го ди -
ну. При ја вљи ва ње и пре да ја до ку мен -
та ци је за Спорт ску гим на зи ју у Бе о -
гра ду и у шко ла ма ко је има ју оде ље ња
уче ни ка с по себ ним спо соб но сти ма за
спо рт би ће оба вље ни 8. и 9. ју на.

Пр ви на при јем ни иду ђа ци ко ји су
кон ку ри са ли за оде ље ња у шко ла ма у
ко ји ма се део на ста ве оства ру је на
стра ном је зи ку – 8. и 9. ју на. При јем -
ни ис пит у Ма те ма тич кој гим на зи ји у
Бе о гра ду и ма те ма тич ким оде ље њи -
ма у шко ла ма у Ср би ји одр жа ће се у
уто рак 9. ју на. Уче ни ци с по себ ним
спо соб но сти ма за ра чу нар ство и ин -
фор ма ти ку и уче ни ци с по себ ним спо -
соб но сти ма за фи зи ку по ла га ће при -
јем ни ис пит 10. ју на од 10 до 12 (ра -
чу нар ство и ма те ма ти ка) и од 14 до
16 са ти (фи зи ка). Истог да на, у 12

сати, одр жа ва се и при јем ни ис пит за
уче ни ке с по себ ним спо соб но сти ма за
сцен ске и ау дио-ви зу ел не умет но сти.

При јем ни ис пит за уче ни ке с по -
себ ним спо соб но сти ма за исто ри ју и
ге о гра фи ју би ће одр жан у че твр так
11. ју на. Од 10 до 12 са ти по ла га ће
се исто ри ја, а од 14 до 16 са ти ге о -
гра фи ја. При јем ни ис пит за уче ни ке
с по себ ним спо соб но сти ма за би о ло -
ги ју и хе ми ју би ће одр жан у пе так
12. ју на – би о ло ги ја од 10 до 12, а
хе ми ја од 14 до 16 са ти. У пе так и
су бо ту 12. и 13. ју на, од 10 са ти, би -
ће одр жа ни при јем ни ис пи ти у

филоло шким гимна зи ја ма и фи ло -
ло шким оде ље њи ма.

При јем ни ис пит у му зич ким шко -
ла ма би ће одр жан од 12. до 14. ју на
од 8 са ти, а у ба лет ским од 7. до 9. ју -
на. У умет нич ким шко ла ма ли ков не
обла сти при јем ни ис пи ти би ће одр -
жа ни од пет ка 12. ју на до не де ље 14.
ју на, од 8 са ти.

Пре ли ми нар ни ре зул та ти при јем -
них ис пи та би ће об ја вље ни до уто р ка
16. ју на. Уче ни ци ће мо ћи да под не су
евен ту ал не жал бе на ре зул та те при -
јем них ис пи та истог да на од 10 до 16
са ти. Ко нач ни ре зул та ти при јем ног

испи та за ма те ма тич ка и фи ло ло шка
оде ље ња, оде ље ња за фи зи ку, би о ло ги -
ју и хе ми ју, ра чу нар ство и ин фор ма ти -
ку, као и за шко ле у ко ји ма се део на -
ста ве оства ру је на стра ном је зи ку би ће
об ја вље ни до сре де 17. ју на. Про ве ра
скло но сти за упис уче ни ка у сед ми раз -
ред за про грам основ ног обра зо ва ња
уче ни ка об да ре них за ма те ма ти ку би -
ће одр жа на у су бо ту 27. ју на у 10 са ти,
као и про ве ра ком пе тен ци ја за дво је -
зич ну на ста ву основ ног обра зо ва ња.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се
на ћи на веб-стра ни ци Ми ни стар ства
про све те www.mpn.gov.rs.

Око че ти ри ми ли о на
грађа на под не ло при ја ве

Пен зи о не ри до би ли но вац

Др жа ва је до са да ис пла ти ла јед но -
крат ну по моћ од 100 евра за свих
1,78 ми ли о на пен зи о не ра, а кра јем
ове не де ље сле ди ис пла та они ма ко -
ји при ма ју нов ча ну со ци јал ну по моћ.
Од 25. ма ја кре ну ће сук це сив на ис -
пла та свим оста лим гра ђа ни ма ко ји
су се при ја ви ли он лајн или пу тем
кол-цен тра, а при ја ве се мо гу под не -
ти до 5. ју на. За ни мљи во је да је од
13. ма ја, ка да је по чео да ра ди сајт
за при ја вљи ва ње, око че ти ри ми ли о -
на гра ђа на из ра зи ло же љу да до би је
јед но крат ну нов ча ну по моћ од 100
евра – од то га је 40.000 љу ди то учи -
ни ло пре ко кол-цен тра.

Да под се ти мо, пра во на јед но крат -
ну нов ча ну по моћ у из но су од 100
евра има ју сви пу но лет ни др жа вља -
ни Ре пу бли ке Ср би је ко ји на дан 24.
апри ла 2020. го ди не, ка да је сту пи -
ла на сна гу Уред ба о фор ми ра њу
при вре ме ног ре ги стра и на чи ну упла -
те јед но крат не нов ча не по мо ћи свим
пу но лет ним др жа вља ни ма Ре пу бли -
ке Ср би је у ци љу сма њи ва ња не га -
тив них ефе ка та про у зро ко ва них пан -
де ми јом бо ле сти CO VID-19 иза зва -
не ви ру сом SARS-CoV-2, има ју ак -
тив но пре би ва ли ште на те ри то ри ји
Ре пу бли ке Ср би је, с ва же ћом лич -
ном кар том. По ред то га, ово пра во

има ју и они ко ји су ро ђе ни у Ре пу -
бли ци Ср би ји, с пре би ва ли штем у
Ср би ји, а ко ји при ма ју пен зи ју из
ино стран ства, али они мо ра ју да се
при ја ве пре ко пор та ла Упра ве за тре -
зор или пре ко кон такт-цен тра.

Клик или раз го вор

Елек трон ска при ја ва је ве о ма јед -
но став на и за вр ша ва се прак тич но у

три ко ра ка за ма ње од по ла ми ну та.
Све што је по треб но jeсте да се на -
кон ула ска на сајт www.idp.tre
zor.gov .rs клик не на по ље „Под но -
ше ње при ја ве” и та мо тре ба уне ти
сво је по дат ке (ЈМБГ, број лич не

карте и бан ку у ко јој осо ба има отво -
рен ра чун).

Уко ли ко гра ђа ни не ма ју већ отво -
рен ра чун у не кој бан ци, тре ба да клик -
ну на бан ку пре ко ко је же ле да им бу -
де упла ћен но вац. На кра ју чи та ве про -
це ду ре тре ба да озна че по ље ко јим се
по твр ђу ју са гла сност за об ра ду лич -
них по да та ка. На кон што се при ја ве,
гра ђа ни још јед ним кли ком мо гу и да

про ве ре ста тус сво је при -
ја ве.

Дру ги на чин је при ја -
ва те ле фо ном. То се мо -
же учи ни ти по зи вом бро -
ја кол-цен тра 0800-101-
100 и том при ли ком та -
ко ђе се оста вља ју лич ни
по да ци (је дин стве ни ма -
тич ни број гра ђа ни на –
ЈМБГ, ре ги стар ски број
ва же ће лич не кар те и на -
зив бан ке код ко је је отво -
рен или ће би ти отво рен
ра чун на ко ји се упла ћу -
је јед но крат на нов ча на
по моћ).

Про бле ми и 
не до у ми це

За ни мљи во је да су не -
ки гра ђа ни би ли из не -

на ђе ни ка да су при ли ком про ве ре
ста ту са при ја ве до би ли по ру ку „фи -
зич ко ли це је у ста ту су до де љи ва ња
бан ков ног ра чу на”, иа ко има ју ак ти -
ван ра чун у бан ци ко ју су иза бра ли
при ли ком при ја ве. С дру ге стра не,

по је дин ци су до би ли по ру ку да је
све у ре ду с при ја вом, иа ко тре нут но
ни су за по сле ни и не ма ју отво рен
бан ков ни ра чун.

Из Ми ни стар ства фи нан си ја по ја -
шња ва ју да ова по ру ка под ра зу ме ва
да су за вр ше не нео п ход не про ве ре и
да је у то ку по ве зи ва ње ак тив ног те -
ку ћег ра чу на са уне тим лич ним по -
да ци ма при ја вље ног фи зич ког ли ца.
Уко ли ко при ја вље но ли це не по се -
ду је ак тив ни те ку ћи ра чун, отва ра
му се и до де љу је на мен ски ра чун у
свр ху ис пла те јед но крат не по мо ћи.
С дру ге стра не, на во де из Ми ни стар -
ства, ако при про ве ри ста ту са при ја -
ве за јед но крат ну нов ча ну по моћ од
100 евра гра ђа нин до би је по ру ку да
је све у ре ду с при ја вом, то зна чи да
су уне ти по да ци о фи зич ком ли цу
про шли нео п ход не про ве ре и да фи -
зич ко ли це за до во ља ва усло ве про -
пи са не Уред бом.

Подизање новца може и уз
пуномоћје

Уместо грађана који због здравстве-
ног стања или других оправданих раз-
лога не могу лично да подигну помоћ
државе од 100 евра с наменског рачу-
на у банкама и поштама, то може да
учини особа коју корисник наменског
рачуна овласти, на основу једнократ-
ног пуномоћја.

Пуномоћје се може дати на обра-
сцу који је одштампан уз инструкци-
ју НБС, као и у форми коју утврди
банка или у слободној форми, и у том
случају оно обавезно садржи податке
из обрасца НБС и не мора бити ове-
рено код нотара. Ради спречавања
превара и злоупотреба, прописано је
да банка може контактирати с кори-
сником с циљем провере аутентично-
сти пуномоћја.

Елек трон ска при ја ва је
вео ма јед но став на и
заврша ва се прак тич но 
у три ко ра ка за ма ње 
од по ла ми ну та. Други
начин је пријава позивом
броја 0800-101-100

ДРЖАВА ИСПЛАЋУЈЕ 100 ЕВРА ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ

ЈЕДНОСТАВНО, ЛАКО И БРЗО

КРАТКО И ЈАСНО О ПРАВИМА ГРАЂАНА

• При ја ва за 100 евра по мо ћи од

др жа ве за све пу но лет не гра ђа не

Ср би је тра ја ће до 5. ју на.

• Но вац мо гу да до би ју сви др жа -

вља ни Ре пу бли ке Ср би је ко ји су

пу но лет ни (за кључ но са 24. апри -

лом 2020, ка да је сту пи ла на сна гу

Уред ба о јед но крат ној нов ча ној по -

мо ћи у ци љу сма њи ва ња не га тив -

них ефе ка та про у зро ко ва них пан -

де ми јом ко ро на ви ру са) и има ју ак -

тив но пре би ва ли ште на те ри то ри ји

Ре пу бли ке Ср би је, с ва же ћом лич -

ном кар том.

• Сви пен зи о не ри и они ко ји при ма -

ју со ци јал ну по моћ од др жа ве ау то -

мат ски су до би ли но вац. У ту гру пу

спа да ју и ко ри сни ци при вре ме не

на кна де, ин ва ли ди ра да дру ге и тре -

ће ка те го ри је ин ва лид но сти, од но -

сно пре о ста ле рад не спо соб но сти.

• Ко не ма ра чун у бан ци при под -

но ше њу при ја ве, тре ба да се из ја -

сни у ко јој бан ци же ли да му се

отво ри јед но крат ни на мен ски ра -

чун. По што се по диг не но вац, тај

ра чун ће би ти уга шен.

• Нов ча на по моћ не мо же би ти

упла ће на на ра чун ро ди те ља или

при ја те ља.

• И онај ко ме је ис те кла лич на кар -

та, а због ван ред ног ста ња ни је мо -

гао да из ва ди но ву, има пра во на

100 евра по мо ћи.

• Ис кљу чи во при ма о ци со ци јал не

по мо ћи, да кле и но си лац нов ча не

со ци јал не по мо ћи и оста ли

пунолет ни чла но ви ње го ве по -

роди це ау то мат ски до би ја ју но -

вац, од но сно не мо ра ју да се

прија ве. Сви оста ли ко ри сни ци

со ци јал них дава ња мо ра ју да се

при ја ве за ову јед но крат ну нов -

чану по др шку на пор та лу Упра ве

за тре зор или те ле фон ски пре ко

кон такт-цен тра.

• Не за по сле но ли це ко је при ма

при вре ме ну нов ча ну на док на ду не -

ће 100 евра до би ти ау то мат ски,

већ тре ба да се при ја ви пре ко ин -

тер не та или кол-цен тра.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ПО НО ВО РА ДИ РА ФИ НЕ РИ ЈА

По пра вљен „Кла ус”

На кон крат ко трај ног за сто ја због
от кла ња ња не пра вил но сти у ра ду
по моћ ног по стро је ња за про из -
вод њу сум по ра „Кла ус” про из вод -
ња нафт них де ри ва та у Ра фи не -
ри ји наф те Пан че во об но вље на је
у пу ном оби му. Да под се ти мо,
кра јем про шлог ме се ца об у ста -
вљен је рад де ла при мар них и се -
кун дар них ра фи не риј ских по стро -
је ња ка ко би се от кло нио квар у
по ме ну том по стро је њу. Та да је
НИС у скла ду са за ко ном и ин -
тер ним про це ду ра ма ком па ни је
пред у зео ме ре за за у ста вља ње де -
ла про це сних си сте ма и о све му
је оба ве ште на и над ле жна по кра -
јин ска ин спек ци ја за за шти ту жи -
вот не сре ди не.

Ра до ве у Ра фи не ри ји оба ви ли
су рад ни ци НИС-а, у скла ду са за -
ко ном и стро го утвр ђе ним ин тер -
ним про це ду ра ма, као и уз по што -
ва ње свих ме ра за шти те у усло ви -
ма епи де ми је ко ви да 19. То ком
за у ста вља ња и по кре та ња по стро -
је ња ни је би ло ути ца ја на жи вот -
ну сре ди ну.

НИС је пре ра до ва обез бе дио до -
вољ не ко ли чи не нафт них де ри ва -
та, та ко да је тр жи ште све вре ме
би ло уред но снаб де ве но – на во ди
се у са оп ште њу.

УПИС У ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ

За ка зи ва ње тер ми на
Да би упис де це у пр ви раз ред
основ не шко ле био по јед но ста -
вљен, на пор та лу еУ пра ва, од 28.
ма ја, би ће омо гу ће на услу га еЗа -
ка зи ва ње тер ми на за упис и те -
сти ра ње бу ду ћих уче ни ка пр вог
раз ре да, па ће та ко ро ди те љи и
ста ра те љи мо ћи јед ним од ла ском
у шко лу да за вр ше све у ве зи са
упи сом и те сти ра њем де це, а она
ће би ти до ступ на до 10. ју ла. Пре -
ко апли ка ци је еУ пис из вр ши ће
се упис уче ни ка у шко лу, као и
по вла че ње нео п ход них до ку ме -
на та (из ма тич не књи ге ро ђе них,
еви ден ци је пре би ва ли шта и из
ИЗИС-а о оба вље ном ле кар ском
пре гле ду).

Да под се ти мо, упис уче ни ка у
пр ви раз ред основ не шко ле, у скла -
ду са за ка за ним тер ми ни ма, оба -
вља се од 1. ју на до 20. ју ла.

ПО ДР ШКА ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ
СРЕД ЊИМ ШКО ЛА МА

Сти же но ва опре ма
Че ти ри пан че вач ке сред ње шко ле
до би ле су око ми ли он ди на ра за
фи нан си ра ње и су фи нан си ра ње на -
бав ке опре ме. Шко ла „Ма ра Ман -
дић”, Еко ном ска шко ла „Па ја Мар -
га но вић”, По љо при вред на шко ла
„Јо сиф Пан чић” и Гим на зи ја „Урош
Пре дић” би ће у при ли ци да ку пе
но ва на став на сред ства, опре му за
ви део-над зор, ра чу на ре, спра ве за
ве жба ње, му зич ке ин стру мен те и
оста ло.

За ову на ме ну из по кра јин ског
бу џе та је из дво је но 70 ми ли о на ди -
на ра: за основ не шко ле 44,8 ми ли -
о на, за сред ње шко ле 16,1 ми ли он,
за уста но ве уче нич ког стан дар да
3,7 ми ли о на и за пред школ ске уста -
но ве 5,4 ми ли о на ди на ра.
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6 ЗДРАВЉЕ

Скла па ње

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо то ком
од ра ста ња скла па ли при ја -
тељ ства, бра ко ве, по ну де, по -
сло ве, до го во ре... и ни кад се
ни смо за пи та ли од че га је
скло пље но то не што што да је
илу зи ју це ло ви то сти и по сто -
ја но сти „до кра ја жи во та”.
Осла ња мо се на жи вље ња и
жи во та ре ња скло пље на од де -
ло ва ис ку ста ва и оче ку је мо
да се не ви де пре ла зи, ожиљ -
ци и пу ко ти не.

Све до ци смо сва ко днев них
про ме на: не ми нов но се сме -
њу ју дан и ноћ, по -
че так и крај, и све
то нам да је
илу зи ју не -
п р е  к и д  н о г
про ти ца ња
в р е  м е  н а .
П р е  к и  д и
су сву да
око нас, а они бол ни ји – у
на ма. Стал но скла па мо коц -
ки це с ци љем до сти за ња не -
ке исти не или на прет ка. Тра -
жи мо фраг мен те сре ће по
про шло сти по ку ша ва ју ћи да
при зо ве мо сли чан осе ћај.
Скла па мо очи сва ко ве че с
на дом у но во су тра и пла ни -
ра мо по те зе ко ји се укла па ју
у же ље но, при кри ва ју ћи још
је дан спој сна и ја ве. Ко ли ко
год се тру ди ли да са кри је мо,
пре ки ди се ви де. Сва ко укла -
па ње и скла па ње оста вља
ожиљ ке. По не кад гру бе и је -
зи ве, а че шће при хва тљи ве,
при кри ве не не чим што је
подно шљи ви је.

Нај ве ћи део вре ме на про -
во ди мо у раз го во ру са со бом
и пра вље њу пла но ва, про је -
ка та, сце на ри ја за све же ље,
хте ња, на ме ре... и ни шта не
иде пра во ли ниј ски и глат ко.
Са пли ће мо се о соп стве на
уве ре ња, уо ча ва ју ћи пу ко ти -
не у њи ма. На по пу ца лим

теме љи ма гра ди мо по ве ре ње
у се бе, у дру ге љу де, сми сао,
љу бав... Тре ба ло је да не што
јед ном скло пље но оста не чвр -
сто и ста бил но за у век. Не до -
дир љи во вре ме ном и не у ка -
ља но бе сми слом. И увек се
до го ди да не ка уну тра шња
бу ра оду ва све ма ске са спо -
је ва оста вља ју ћи ого ље ну,
скло пље ну кре а ци ју без сми -
сла и љу ба ви ко ји су је ства -
ра ли. Део по део ис па да из
сла га ли це, ши ре ћи не за до -
вољ ство, упо ре до с пра зни -
ном ко ја се ви ше не мо же
ма ски ра ти сва ко дне ви цом.

Нео п ход но је да пре ки не -
мо са сви ме што нас је до ве -
ло до тре нут ка ка да нам ви -
ше ни је дан део ни је до бар да
би смо за вр ши ли скла па ње жи -
вот не сла га ли це за је дан је -
ди ни дан. Та да схва та мо да
не по сто ји низ, али и да је
сва ки де лић дра го цен, и по -
ку ша ва мо да се са ста ви мо и
скло пи мо ка ко би смо де ло -
ва ли це ло ви то. Сва ки тре ну -
так ко ји смо обо ји ли сре ћом
оста ће да тра је у не за бо ра ву
и по мо ћи ће нам да пре по -

зна мо слич не ко ји нам
до ла зе. Све ту ге и жа -

ло сти по ста ју не за -
ме њи ви де ло ви
жи вот не сла га -

ли це, под се -
ћа ју ћи нас
на сна гу и
во љу ко ју

има мо њи ма упр кос. Сва ки
на лет бе са но си у се би хра -
брост за по ме ра ње с ме ста.

Сви има мо ове де ло ве сла -
га ли це и од њих пра ви мо сит -
ни је де ло ве ко је укла па мо у
сле де ћи дан. На тај на чин по -
кре ће мо то чак жи во та у сме -
ру ту ге, без на ђа, огор че но -
сти... или про спе ри те та, за -
хвал но сти и ра до сти. Смер
би ра мо ср цем, до пу шта ју ћи
да свр ха др жи кор ми ло. Ка да
нам не по ла зи за ру ком да
скло пи мо дан по ме ри ду ше,
си гу ран је знак да не ко дру ги
кре и ра сла га ли цу на шег жи -
во та по сво јој ме ри.

Ка да ко ри сти мо љу бав за
по ве зи ва ње де ло ва скла па них
у жи вот ну сла га ли цу, до би -
ће мо пре ди ван фрак тал, са -
вр шен баш за нас. Та да сва ки
спој на сла га ли ци по ста је под -
сет ник о по бе ди над стра хо -
ви ма и сум ња ма. По сто ја ти
или ства ра ти – од лу ка је, као
и увек, на ва ма.

Слат ки ши, га зи ра на пи ћа, ин -
ду стриј ски со ко ви, ал ко хол, ка -
фа и ци га ре те по ми њу се као
фак то ри ри зи ка ко ји у ве ли кој
ме ри мо гу ути ца ти на ква ли -
тет и из глед зу ба. С ле пим и
бли ста вим осме хом се не ра -
ђа мо, већ за ње га мо ра мо са ми
да се по ста ра мо од нај ра ни јих
да на. Ево ка ко из бе ћи нај че -
шће гре шке на том пу ту.

Зу би су јед на од пр вих ства ри
ко је љу ди при ме те на ва ма.
Здрав осмех се не по сти же увек
пре ко но ћи, али ипак по сто је
јед но став не ме то де ко је вам мо -
гу по мо ћи у очу ва њу орал ног
здра вља. Иа ко су нам оне сви -
ма ма ње-ви ше по зна те, ста ти -
сти ке не дво сми сле но по ка зу ју
да их се на ша на ци ја сла бо при -
др жа ва. При ме ра ра ди, по да ци
из „Здрав стве но-ста ти стич ког
го ди шња ка Ре пу бли ке Ср би је”
из 2018. го ди не (по след њи ко -
ји је об ја вљен) Ин сти ту та „Ба -
тут” по твр ђу ју да све га 51,7%
гра ђа на Ср би је пе ре зу бе ви ше
од јед ном днев но.

Да би мо ти ви са ли па ци јен те
да се озбиљ ни је по за ба ве здра -
вљем сво јих уста и зу ба, сто -
ма то ло зи при бе га ва ју раз ли чи -
тим лу кав стви ма. По себ но су
до ми шља ти би ли зу ба ри из јед -
не при ват не ор ди на ци је, ко ји

су на свом сај ту об ја ви ли текст
под на зи вом „Пет до брих раз -
ло га да не пе ре те зу бе”. Пре -
но си мо нај за ни мљи ви је де ло -
ве, ко ји ће нам по слу жи ти да
се под се ти мо нај ва жни јих пра -
ви ла орал не хи ги је не.

За дах вас шти ти од љу ди

Став да је лош за дах за пра во
ко ри стан у сва ко днев ном жи -
во ту, ду хо ви ти сто ма то ло зи на -
во де као пр ви ар гу мент да се
што пре ра то си ља те чет ки це и
па сте за зу бе.

„Да ли је за и ста ика да ико -
ме сме тао за дах? Твр ди мо да
он мо же до не ти са мо по зи тив -
не ства ри у ваш жи вот. Не ће те
мо ра ти да се бри не те око то га
да ли ће те има ти парт не ра, зна -
ће те уна пред да ће ва ши по -
слов ни са стан ци про ћи ло ше и
увек ће те има ти свој про стор у
град ском пре во зу, у ко ме вам
не ће сме та ти ни ко ко би се по -
тен ци јал но сме стио по ред вас.
Та ко ђе, би ће те си гур ни да вас
не ће уз не ми ра ва ти они љу ди
ко ји ни ка да ни шта не на ру че у
ре сто ра ну, а ве чи то су глад ни.
До вољ но је да се на сме је те и
не ће се усу ди ти да про ба ју ’са -
мо ма ло’ ва шег обро ка. Ва ша
фла ши ца во де би ће увек са мо
ва ша”, на во ди се на сај ту сто -
ма то ло шке ор ди на ци је.

Жу то је но во бе ло

Бу ди те увек у скла ду с трен до -
ви ма, по ру чу ју да ље ау то ри тек -
ста, твр де ћи да мод не ико не

Не до зво ли те да упад не те у ову
за ве ру свет ских раз ме ра. Kако
би сте се оси гу ра ли да ка ри јес
не ће те до би ти, не мој те ни ка да
оти ћи код зу ба ра”, ин си сти ра -
ју ове ша љив џи је.

Са мим тим што не ће те ићи
на ове из ми шље не и не по треб -
не пре гле де, твр де зу ба ри, са -
чу ва ће те го ми лу вре ме на, а и
ва жни је – нов ца, ко јим ће те
мо ћи да рас по ла же те ка ко ви
же ли те, а не ка ко вам дру штво
на ла же.

Па ра ден то за као спас

Ако сте слу чај но це лог жи во та
при жељ ки ва ли да до би је те па -
ра ден то зу, оба ве зно по слу шај -
те ове са ве те.

„Не мој те од мах ’пу ца ти’ на
па ра ден то зу: пр во по ста ви те
ре ал ни је ци ље ве, као што је,
на при мер, гин ги ти вис, од но -
сно упа ла де сни. Ако сте од у -
век же ле ли да бу де те вам пир,
ето ва ше при ли ке да осе ти те
не ке од симп то ма свог пре о -
бра жа ја, као што су осе тљи ве
де сни. Kрв у усти ма по мо ћи ће
вам да по гле да те у огле да ло и
осе ти те се као пра во ство ре ње
но ћи, али за што ту ста ти ка да
за ве ће ма зо хи сте по сто ји и па -
ра ден то за. Она ће под ра зу ме -
ва ти све по ме ну те симп то ме,
али и по вла че ње де сни и
потенци јал но гу би так зу ба.

Уоста лом, шта ће нам уоп ште
зу би ка да са мо ства ра ју про -
бле ме”, пи та ју се с пра вом ови
струч ња ци.

Без зу ба је леп ше

Ти ме што сте од лу чи ли да пре -
ста не те да пе ре те зу бе, оси гу -
ра ли сте то да ће те без њих и
оста ти. Ево шта зу ба ри ми сле
о то ме.

„Зар ни је у то ме и по ен та?
Раз ми шља ли сте о то ме да оде -
те код зу ба ра и тра жи те да вам
из ва де све зу бе, али то мно го
ко шта, а и под ра зу ме ва пре ви -
ше кон цен три са ног бо ла од јед -
ном. Ни сте ви за
те ак ци је, а и не
сим па ти ше те
на ро чи то те
сто ма то ло ге.
Од лу чи ли сте
да ура ди те
ово по сте пе -
но и на свој
на чин. Бра во за вас! Жи вот без
зу ба зна чи ће да ви ше ни ка да
не мо ра те бри ну ти за то да ли
је не ко је ло до вољ но пе че но.
Све што вам тре ба би ће је дан
блен дер и го ми ла ску ва ног во -
ћа и по вр ћа. Жи ви здра во, зу -
бе гу би по ла ко”, по ен ти ра ју ови
сто ма то ло зи, из чи је ор ди на -
ци је па ци јен ти си гур но не
излазе без осме ха.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

на ме ћу но ви стил, у ко ме ви -
ше не ма ме ста за бе ле зу бе.

„Не мој те пра ти зу бе јер ће те
та ко укло ни ти дра го це но сти,

по пут оста та ка хра не и пи ћа
ко је кон зу ми ра те. Ко зна шта
се све мо же ство ри ти и раз ви -
ти у ва шим усти ма за хва љу ју -
ћи њи ма. До не си те да нас од -
лу ку ко ја ће вам про ме ни ти
жи вот из ко ре на. Kо зна, мо -
жда ће јед ног да на баш ваш
зуб за вр ши ти у му зе ју”, сто ји у
на став ку тек ста.

Kаријес не по сто ји

„Kаријес? Па то је лаж! Шта је
би ло с љу ди ма пре не го што су
зна ли за чет ки цу и па сту за зу -
бе? Ни шта, жи ве ли су нор мално.

НЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉИ ЗУ БА

По ми шље њу сто ма то ло га,

де сет на мир ни ца ко је ће

ва шим зу би ма на не ти нај -

ви ше зла су: ше ћер, гу ме -

не бом бо не и су ше но во ће,

чипс, ци тру си и ви со ко ки -

се ле на мир ни це, жи та ри -

це, енер гет ска пи ћа, про -

те ин ске пло чи це и му сли,

ал ко хол, ка фа и чај.

Зу ба ри упо зо ра ва ју и на

лед, ко ји ни је шко дљив све

док га не за гри зе те. Уко ли -

ко је ва ша зуб на глеђ већ

на че та због пре ви ше ше ће -

ра и ки се ли на у ис хра ни,

лед мо же до крај чи ти ваш

зуб и на пра ви ти бол ну,

про бле ма тич ну пу ко ти ну.

НА РОД НА СРЕД СТВА ПРО ТИВ ЛО ШЕГ ЗА ДА ХА

• Пер шун. Укла ња не при ја -

тан за дах, а де лу је и бак те -

ри цид но, та ко да је ко ри -

стан код упал них про це са у

де сни ма и на слу зни ци

уста. Ми рис бе лог лу ка по -

сле је ла ско ро се не осе ћа

ако се са жва ће ко рен пер -

шу на или це ле ра.

• Ли сто ви на не. Јед ну ка ши -

ку су вих (или 20 све жих) ли -

сто ва на не пре ли ти с по ла

ли тра вре ле во де, оста ви ти

да сто ји сат вре ме на, па

про це ди ти. Ис пи ра ти уста

не ко ли ко пу та на дан.

• Kантарион. Чај од кан та ри -

о на (две ка ши ке на ча шу во -

де) ко ри сти се за ис пира ње

уста код не при јат ног за да ха

и за ја ча ње де сни.

• Чај од ка ми ли це. Јед ну

ка ши чи цу цве та пре ли ти ча -

шом во де, оста ви ти да сто ји

два са та, па про це ди ти и ис -

пи ра ти гр ло.

ОД ЧЕ ГА СЕ ПРА ВЕ БИ СЕ РИ

По ред ре дов не орал не хи ги -

је не, од по себ не ва жно сти

за ле пе зу бе и би сер ни

осмех је и пра вил на и из ба -

лан си ра на ис хра на бо га та

ви та ми ни ма и ми не ра ли ма.

Ево нај ва жни јих.

Kалцијум

Ово је нај за сту пље ни ји ми не -

рал у те лу, нео п хо дан за раз -

вој и здра вље ко сти ју и зу ба.

Ње гов не до ста так по ве ћа ва

ри зик од на стан ка упа ле де -

сни и по ја ве ка ри је са.

На мир ни це ко је са др же

кал ци јум: бро ко ли, мле ко и

млеч ни про из во ди, ма ху -

нар ке, шкољ ке и смо кве.

Гво жђе

Не до ста так гво жђа мо же

узро ко ва ти гло си тис – упа лу

слу зни це је зи ка и по ја ву ра -

ни ца.

Гво жђем су бо га ти: цр ве но

ме со, је тра, жи та ри це це лог

зр на, цр ве на па при ка, там -

но зе ле но ли сна то по вр ће и

ле шник.

Ви та ми ни Б3, Б12 и Б2

Не до ста так ви та ми на Бе-

-ком плек са мо же ути ца ти на

по ја ву не у год ног за да ха и

аф ти у усти ма.

На сву сре ћу, ви та мин Б3

са др же број не на мир ни це:

из ну три це, пи ле ће ме со, ри -

ба и ја ја, аво ка до, урме, па -

ра дајз, зе ле но лисна то по -

вр ће, бро ко ли, ма ху на р ке и

ин те грал не жи та ри це.

Ви та ми на Б12 има у цр -

веном и пи ле ћем ме су, је -

три, сви ње ти ни, ри би, мле -

ку и млеч ним про из во ди -

ма, а ви та ми на Б2 у ква -

сцу, ја ји ма, спа на ћу и

баде ми ма.

Ви та мин Ц

Не до ста так ви та ми на Ц мо -

же узро ко ва ти кр ва ре ње де -

сни и ка сни је гу би так зу ба.

Ви та мин Ц са др же: ја го де,

па па ја, агру ми, си ро ва

црве на па при ка, про кељ,

бро ко ли, гра шак, ку пус и

кром пир.

Ви та мин Д

Не до ста так ви та ми на Д мо -

же осла би ти зуб но ме со те

зу бе учи ни ти по ро зним и

под ло жни јим на стан ку

кари је са.

Да би сте уне ли до вољ но ви -

та ми на Д, сун чај те се и је -

ди те: мле ко, ри бу, жу ман ца

и је тру.

ПУТ ДО ЗДРА ВОГ ОСМЕ ХА

ПЕТ ДО БРИХ РАЗ ЛО ГА ДА 
НИ КАД НЕ ПЕ РЕ ТЕ ЗУ БЕ

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Сти гао је ме сец у ко ме оне ца ру ју: нео до -

љи ве, ми ри сне, уку сне и на да све здра -

ве и ле ко ви те – њи хо во ве ли чан ство

ја го де.

Ле ко ви та свој ства ја го де

по зна та су још од ан тич ких

вре ме на, али не зна ју сви

да се, по ред пло да, у ле че њу

ко ри сте и ко рен и ли шће овог во ћа.

Ја го де са др же до 15% ше ће ра, ви та мин Ц и ви та ми не гру пе

Б, ка ро тин, це лу ло зу, пек ти не, ко балт, гво жђе, кал ци јум, фос фор,

ман ган, ли мун ску, ја буч ну и са ли цил ну ки се ли ну. Ја го де мо гу по -

мо ћи при опо рав ку на кон бо ле сти, за ја ча ње иму ни те та, за бо ле -

сти жу чи и је тре, као пре вен ци ја же лу дач них бо ле сти, код ар три -

ти са и ре у ме, у ле че њу ане ми је, код по ви ше ног хо ле сте ро ла и

крв ног при ти ска...

Ако се уве че по ча сти те ве ћом пор ци јом ја го да, на рав но без до -

дат ка ше ће ра или шла га, ују тру ће те се про бу ди ти све жи, од мор ни

и пу ни енер ги је. Бу ду ћи да по се ду ју свој ства аналгетика, у слу ча ју

гла во бо ље чи ни ји ца све жих ја го да де ло ва ће бо ље од аспи ри на. Та -

ко ђе, за хва љу ју ћи про ти ву пал ним, ан ти пи ре тич ним и ан ти бак те риј -

ским свој стви ма, ја го де ће нам по слу жи ти и при убла жа ва њу упал -

них про це са, за сни же ње тем пе ра ту ре и код ми шић них бо лова.

Чај од ли шћа ја го де ве ко ви ма се ко ри сти као лек про тив про -

бав них смет њи, ек це ма, упа ле гр ла, гри па и пре хла де, као и ко -

сто бо ље. Тај чај на пра ви те та ко што ће те две ка фе не ка ши чи це

су вих ли сто ва ја го де пре ли ти са 250 мл ки пу ће во де. На кон пет -

на ест ми ну та про це ди те. Пиј те три пу та днев но по јед ну шо љу по -

сле је ла.

Шта ле че 
јагоде

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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Пул мо лог Бра ни слав Не сто ро -
вић ни је мно го по гре шио ка -
да је, оце њу ју ћи си ту а ци ју у
Ср би ји на кон ван ред ног ста -
ња, из ја вио да је „тран зи ци ја
из стра ха у пот пу но опу шта ње
би ла тре нут на, без ика кве па -
у зе”. Иа ко су од 6. ма ја, ка да
је уки ну то ван ред но ста ње, од -
ре ђе не ме ре за шти те од ко ро -
на ви ру са оста ле на сна зи, чи -
ни се да ма ло ко за њих ха је.
Ка да про ђе те гра дом, све из -
гле да ско ро као да пан де ми је
ни ка да ни је ни било. Да ли ће
нас то ску по ко шта ти у да ни -
ма ко ји су пред на ма?

За раз ли ку од док то ра Не сто -
ро ви ћа, ко ји је за чу ђен бр зи -
ном ко јом смо из ста ња па ни -
ке пре шли у фа зу у ко јој смо
пре ма ко ро ни и са ми за у зе ли
став као да је за и ста реч о
„нај сме шни јем ви ру су с ’Феј -
сбу ка’”, за ме ни ца ди рек то ра

Инсти ту та „Ба тут” Да ри ја
Kисић Те пав че вић из ја ви ла је
да се „не би сло жи ла с тим да
из гле да мо као да се ви ше и не
се ћа мо ко ро на ви ру са”. Она је
об ја сни ла да сва ко сам про це -
њу је ри зик и да на отво ре ном
ма ске ни су нео п ход не, на ро -
чи то ако се ше та са чла но ви -
ма уже по ро ди це, с ко ји ма се
и ина че про во ди вре ме. Ипак,
ка ко је на по ме ну ла, ме ра опре -
за се мо ра мо бес по го вор но при -
др жа ва ти у за тво ре ним про -
сто ри ма у ко ји ма је при су тан
ве ли ки број љу ди, као што су
бан ке, по ште и јав ни пре воз.

Она је ис та кла да се на ла зи -
мо у пе ри о ду го ди не ка да се
због то плог вре ме на ге не рал -
но сма њу је ве ро ват но ћа ши ре -
ња ка пљич них ин фек ци ја, те
да је опа ла ак тив ност ви ру са у
по пу ла ци ји. Ипак, из ри чи то је
нагла си ла да не сме мо за бо ра -
ви ти да је ви рус и да ље при су -

тан и да сви мо ра мо да пру жи -
мо мак си мум да би се спре чи -
ла за ра за.

Ка ко је ова док тор ка из ја ви -
ла за РТС, у мно гим зе мља ма
где је до шло до по пу шта ња ме -
ра за бе ле жен је бла ги скок бро -
ја за ра же них.

– На дам се да Ср би ја не -
ће би ти јед на од тих зе ма -
ља. По ла зи мо од прет по став -
ке да је сви ма нај ва жни је
соп стве но здра вље и здра -
вље де це и по ро ди це. Од го -
вор ност је у том сми слу не -
у пит на – на ве ла је Да ри ја
Kисић Те пав че вић.

С дру ге стра не, за ме ник ди -
рек то ра КБЦ-а „Дра ги ша Ми -
шо вић” Пре драг Са вић оце нио
је да се „ви ди да су у на ро ду
зна чај но по пу сти ле ме ре опре -
за”. Он је ре као да су гра ђа ни
пре вре ме на за бо ра ви ли на ко -
ро на ви рус, али да ме ре опре за
и те ка ко мо ра ју да по сто је.

ЈЕ СМО ЛИ СЕ ПРЕ ВИ ШЕ ОПУ СТИ ЛИ ПО СЛЕ ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

КО РО НА ИЗ МЕ ЂУ КРАЈ НО СТИ: ОД ПА НИ КЕ ДО НОН ША ЛАН ЦИ ЈЕ

Упр кос уки да њу ван ред ног

ста ња од ре ђе не ме ре ће

оста ти на сна зи све док

Свет ска здрав стве на ор га ни -

за ци ја не про гла си крај гло -

бал не пан де ми је. Ево и ко је:

• ру ка ви це и ма ске су оба -

ве зне у јав ном пре во зу, ре -

сто ра ни ма, ка фи ћи ма и у

дру гим јав ним за тво ре ним

про сто ри ма;

• фи зич ка дис тан ца, од но -

сно др жа ње ра сто ја ња од

два ме тра нео п ход но је

свуда;

• на ло же но је из бе га ва ње

кон та ка та, за гр ља ја, ру ко -

ва ња и љу бље ња;

• иа ко је уки ну та за бра на

кре та ња за ста ри је од 65

го ди на, епи де ми о ло зи и да -

ље пре по ру чу ју да се без

пре ке по тре бе не из ла зи на -

по ље и да се из бeгавају

кон так ти;

• огра ни че но ко ри шће ње

град ског пре во за за сад

оста је на сна зи, па од ре ђе -

ним категoријама пут ни ка

и да ље не ће би ти до зво -

љено ко ри шће ње град ских

ау то бу са, тро леј бу са и

трам ва ја;

• рад би о ско па би ће за бра -

њен све до 31. ма ја;

• на ста ва у основ ним и

сред њим шко ла ма не ће по -

че ти до да љег; ра ди ће са мо

днев ни бо рав ци за де цу чи -

ја оба ро ди те ља мо ра ју да

од ла зе на по сао;

• фа кул те ти по чи њу да ра де

кра јем ма ја или по чет ком ју -

на, али са мо за сту ден те ко -

ји по ла жу ис пи те или има ју

ва жне ла бо ра то риј ске ве -

жбе;

• сла вља по пут свад би, кр -

ште ња и ро ђен да на би ће

до зво ље на тек од 15. ју на.

Шта и даље мора да се ради

На тему како и колико пут-

ници и возачи поштују про-

писане мере заштите од

коронавируса у аутобусима

АТП-а релевантан саговор-

ник је Воја Савичић, руково-

дилац сектора саобраћаја 

у ЈКП-у „Аутотранспорт

Панчево”.

– У складу с препорукама

Института за јавно здравље

Србије, возачи и путници

носе заштитне маске и рука-

вице. Путници искључиво

улазе на предња врата и по-

стоји заштитна преграда из-

међу возача и њих. Највећи

проценат путника поштује

препоруке. Такође, аутобуси

се свакодневно дезинфикују

неколико пута и одржава се

редовна хигијена путничког

простора.

Савичић је додао да у во-

зилима АТП-а поштовање

мера контролишу и возачи и

контролори. С. Т.

У аутобусима се зна ред

Пре ма пре по ру ка ма за рад

уго сти тељ ских обје ка та у

скло пу пре вен ци је ши ре ња

ко ви да 19, ка фи ћи и ре сто -

ра ни мо ра ју да по шту ју

кључ не ме ре ко је су и да ље

на сна зи, а то су со ци јал но

дис тан ци ра ње, но ше ње лич -

не за штит не опре ме и по ја -

ча на дез ин фек ци ја. У ве ћи -

ни ло кал них уго сти тељ ских

обје ка та сто ло ви су про пи -

сно одво је ни, све се ре дов но

дез ин фи ку је и за по сле ни

но се за штит ну опре му – ру -

ка ви це и ма ске.

На ула зи ма се на ла зе

сред ства за дез ин фек ци ју

обу ће и ру ку. Ка ко твр де

за по сле ни, они ра де све

што је про пи са но но вим

ме ра ма.

Пре ма лич ном за па жа њу,

у пр вих не ко ли ко да на на кон

уки да ња ван ред них ме ра

сто ло ви су би ли ви ше раз -

дво је ни и пред ви ђе ни за се -

де ње дво је љу ди, али се то

бр зо про ме ни ло, по себ но у

ка фи ћи ма. По се ти о ци уго -

сти тељ ских обје ка та, и мла ђи

и ста ри ји, углав ном не но се

за штит ну опре му. М. М.

У ка фи ћи ма и ре сто ра ни ма

Трговински објекти очекују

стриктнија упутства од Вла-

де, а за то време се труде да

испуњавају раније истакнуте

мере заштите.

У разговору с неколико

запослених у градским про-

давницама дознали смо да

они ревносно носе маске и

рукавице, што се препоручу-

је и купцима, иако се многи

не придржавају тога. На вра-

тима многих локала још увек

стоји натпис да је забрањен

улазак без заштитне опреме,

као и да максимално могу

ући по два лица одједном,

али и тога је све мање.

Поједини продавци су на-

чули да ће за непридржава-

ње мера (неношење маски и

рукавица) бити уведене казне

и до 20.000 динара. Ј. Ф.

Продавци на опрезу

Фризерски салони су почели

да раде 27. априла. Запо-

слени су обавезни да носе

маске, а прибор, апарати и

просторије се дезинфикују.

– Поштујемо мере превен-

ције. На улазу у салон нала-

зе се дезобаријера и сред-

ство за дезинфекцију руку

муштерија. Последња ин-

формација коју имам јесте

да смо ми, као запослени,

ослобођени ношења рукави-

ца. Требало би да корисни-

ци наших услуга, по прави-

лу, носе маске. При закази-

вању водимо рачуна о тер-

минима, како се не би ства-

рала гужва у салону – рекао

је Владимир Мандић, један

од најпознатијих панчевач-

ких фризера. А. Ж.

Шишање током пандемије

Пред ви ђа ња др Ане Гли гић,

чу ве ног бе о град ског ви ру со -

ло га, да ће епи де ми ја ко ви -

да 19 по че ти да је ња ва у ма -

ју, очи глед но су се об и сти -

ни ла иа ко је она то из ја ви ла

два ме се ца ра ни је. Док тор ка

Гли гић је мно ги ма по зна та

по то ме што је 1972. го ди не

би ла на че лу ти ма ко ји је

изо ло вао ви рус ве ли ких

боги ња.

– Ви рус је де фи ни тив но

осла био. До ње го вог сла -

бље ња је до шло па са жи ра -

њем кроз чо ве ка, као и ме -

ра ма ко је су пред у зе те да се

он не би пре но сио са чо ве ка

на чо ве ка. Чо век ни је суп -

страт на ко јем ви рус мо же

оп ста ти. Во лим да ка жем да

смо ми људ ска би ћа за ње га

јед на сле па ули ца. Ви рус је

већ са да то ли ко осла био да

чак 50 од сто оних ко ји се за -

ра зе не ће има ти симп то ме

бо ле сти. Из у зе так су љу ди

сла би јег иму ни те та – ре кла

је док тор ка Гли гић за „Сло -

бод ну Дал ма ци ју”.

У овом тре нут ку по себ но

је ин те ре сант на ње на нај но -

ви ја прог но за у ве зи с дру -

гим та ла сом епи де ми је, ко ји

мно ги на ја вљу ју за је сен.

– Дру гог та ла са на овим

про сто ри ма не ће би ти. Би ће

тих та ко зва них џе по ва, по је -

ди нач них слу ча је ва, јер епи -

де ми ја још ни је окон ча на.

Та жа ри шта тре ба пре по -

зна ти у ста р ту и са ни ра ти

да се не би раз бук та ва ла.

Ви ди те да је и са да све ма -

ње умр лих, за тва ра ју се на -

мен ске бол ни це и си ту а ци ја

иде на бо ље. Већ иду ћег ме -

се ца мо ћи ће сло бод но да

се пу ту је. Би ће зах тев но ако

се ти по је ди нач ни слу ча је ви

на зи му по кло пе са се зо ном

гри па, јер је кли нич ка сли -

ка, ка да је овај но ви ви рус

осла бљен, вр ло или скроз

слич на. Ту ће ди јаг но сти ча -

ри мо ра ти да од ра де свој

део по сла. Ово ли ког бро ја

љу ди у бол ни ца ма сва ка ко

не ће би ти – ис ти че др Ана

Гли гић.

Ви ру со лог твр ди: љу ди су за ко ро ну сле па ули ца

Иа ко се чи ни да ко ро на ви -

рус по ла ко на пу шта ове

про сто ре, епи де ми о лог

Бра ни слав Ти о до ро вић

оце нио је да по ве ћан број

ин фи ци ра них ко ји је ове

не де ље за бе ле жен у Вра њу

тре ба да вра ти гра ђа не из

ве ли ког опу шта ња у

озбиљан од нос пре ма

епиде ми ји.

Ти о до ро вић је ис та као да

не ма ме ста за па ни ку, али

да ће се на ред них да на ви -

де ти да ли ће ши ром Ср би је

до ћи до по ве ћа ња бро ја по -

зи тив них на при су ство ко ро -

на ви ру са.

Вра ћа ње по је ди них ре -

стрик тив них ме ра раз ма -

тра ће се уко ли ко се број за -

раже них у од но су на број

тести ра них уста ли из над

два од сто. Уко ли ко тај од -

нос пре ђе пет од сто, нај -

веро ват ни је ће би ти уве -

дено оба ве зно но ше ње ма -

ски, уз нов ча не ка зне за

оне ко ји се оглу ше о ту

меру. У том слу ча ју ни је

искљу че но ни по нов но за -

тва ра ње ка фића, ба шта,

тржних цен та ра.

Оштри је ме ре ако се по ве ћа број за ра же них
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Ми ни стар ство здра вља до не ло је 4.
ма ја но ви Пра вил ник о оба ве зној вак -
ци на ци ји. Сва ко ко не бу де по што -
вао од ред бе би ће кажњен са 50.000
до 150.000 динара.

Но ви пра вил ник, као и ста ри, ко ји је,
пре но што је ста вљен ван сна ге, по -
след ње из ме не пре тр пео 2018. го ди -
не, са др жи спи сак је да на ест бо ле сти
про тив ко јих је оба ве зна вак ци на ци ја.

То су: ту бер ку ло за, диф те ри ја, те та -
нус, деч ја па ра ли за, ве ли ки ка шаљ,
ма ле бо ги ње, ру бе о ла, за у шке, хе па -
ти тис Б, обо ље ња иза зва на хе мо фи лу -
сом ин флу ен це ти па Б и обо ље ња иза -
зва на стреп то ко ком пне у мо ни је. Пра -
вил ни ком је де таљ но об ја шње но ко је
осо бе тре ба да се вак ци ни шу и ка да.

Оба ве зно за „ри зич не”

Ни је се про ме нио ни спи сак бо ле сти
за ко је је оба ве зна ак тив на и па сив на
вак ци на ци ја осо ба ко је су у по себ ном
ри зи ку од раз ви ја ња те шке кли нич ке
сли ке. По ред ви ру са гри па, ту су и
хе па ти тис Б, ме нин го кок не бо ле сти,
обо ље ња иза зва на стреп то ко ком пне -
у мо ни је, обо ље ња иза зва на хе мо фи -
лу сом ин флу ен це тип Б, ва ри че ла и
ин фек ци је иза зва не ре спи ра тор ним
син ци ци јал ним ви ру сом.

На спи ску за оба ве зну вак ци на ци ју
про тив ових бо ле сти на ла зе се труд -
ни це, де ца ста ри ја од шест ме се ци
ко ја има ју хро нич на обо ље ња плу ћа
(укљу чу ју ћи аст му), хро нич не по ре -
ме ћа је кар ди о ва ску лар ног си сте ма
(ис кљу чу ју ћи хи пер тен зи ју), ше ћерну

бо лест, го ја зност, бу бре жну дис функ -
ци ју, хе мо гло би но па ти ју, хро нич не
не у ро ло шке по ре ме ћа је, ма лиг на обо -
ље ња, де ца с пре са ђе ним тки вом и
ор га ни ма...

Ова вак ци на ци ја је на ме ње на и осо -
ба ма ста ри јим од 65 го ди на, чла но ви -
ма по ро ди це бо ле сни ка у по ве ћа ном
ри зи ку, осо ба ма сме ште ним и за по -
сле ним у ге рон то ло шким цен три ма,
као и де ци, омла ди ни и ста рим осо ба -
ма сме ште ним у со ци јал но-здрав стве -
ним уста но ва ма, те за по сле ни ма у њима.

Здрав стве ни рад ни ци

Здрав стве ни рад ни ци ће се и да ље
вак ци ни са ти про тив нај ма ње де вет
бо ле сти: хе па ти ти са Б, гри па, ма лих

бо ги ња, ру бе о ле, за у ша ка, диф те ри је,
ве ли ког ка шља, ме нин го кок них бо -
ле сти, ва ри че ла и дру гих за ра зних бо -
ле сти. Овај пра вил ник је ис та као и
ко ји здрав стве ни рад ни ци у при ват -
ној прак си тре ба да се вак ци ни шу.

„За по сле ни у здрав стве ним уста но -
ва ма ко ји ни су пре ле жа ли ове за ра зне
бо ле сти или ни су вак ци ни са ни про тив
њих у слу ча ју обо ле ва ња мо гу пред ста -
вља ти из вор ин фек ци је за па ци јен те,
дру ге за по сле не, као и осо бе из блиског
кон так та у по пу ла ци ји. За по сле ни у
здрав стве ним уста но ва ма и при ват ној
прак си ко ји под ле жу оба ве зној ак тив -
ној и па сив ној иму ни за ци ји је су они
ко ји пру жа ју услу ге здрав стве не за шти -
те на оде ље њи ма с по ве ћа ним ри зи -
ком од за ра зних бо ле сти, и то на посло -
ви ма ди јаг но сти ке, ле че ња, не ге, исхра -
не бо ле сни ка и по сло ви ма одржа ва ња
хи ги је не”, на во ди се у Пра вил нику.

Ово ва жи за пут ни ке

За ра зне бо ле сти про тив ко јих се спро -
во ди оба ве зна ак тив на иму ни за ци ја
пут ни ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју
је су жу та гро зни ца и ме нин го кок не
бо ле сти, као и дру ге за ра зне бо ле сти
по зах те ву зе мље у ко ју се пу ту је.

„Тро шко ве оба ве зне ак тив не иму -
ни за ци је пут ни ка у ме ђу на род ном са -
о бра ћа ју сно си ли це ко је се иму ни зу -
је због по тре бе пу то ва ња”, пре ци зи ра
се у Пра вил ни ку.

Пра вил ник са др жи и план на бав ке
вак ци на све до 2023. го ди не. Та ко је,
на при мер, за ову го ди ну пла ни ра на
на бав ка 400.000 вак ци на про тив гри -
па, за 2022. го ди ну 450.000, а за 2023.
го ди ну 500.000 вак ци на.

КО ЛИ КЕ СУ КА ЗНЕ

На кон усва ја ња овог пра вил ни ка

На род на скуп шти на је 10. ма ја

усво ји ла За кон о из ме на ма и до пу -

на ма За ко на о за шти ти ста нов ни -

штва од за ра зних бо ле сти. Про ме -

ње на је са мо јед на тач ка: она ко ја

се од но си на санк ци је. Од лу че но

је, на и ме, да за кон ски ми ни мум за

ка зну у овој обла сти за прав на и

фи зич ка ли ца бу де 50.000 уме сто

до са да шњих 30.000 ди на ра.

Про це ње но је да ви си на ми ни -

мал не ка зне мо ра да се уве ћа ка ко

би љу ди и на кон уки да ња ван ред ног

ста ња по што ва ли про пи са не ме ре.

Убу ду ће ће фи зич ка ли ца ко ја, по -

ред за ко на, не по шту ју ни уред бе и

од лу ке над ле жних ор га на мо ра ти из

свог џе па да из дво је од 50.000 до

150.000 ди на ра, а прав ни су бјек ти

од 50.000 до чак 500.000 ди на ра.

При ме ра ра ди, прав но ли це ће

би ти ка жње но из но сом и до

500.000 ди на ра ако не бу де де -

зин фи ко ва ло свој про стор, али и

ако бу де да ло на лог за пу то ва ње

за по сле ном у зе мљу у ко јој има

обо ље ња ко ја пред ста вља ју прет -

њу по јав но здра вље. Што се ти че

фи зич ких ли ца, она мо гу да бу ду

санк ци о ни са на ако се, на при мер,

не при др жа ва ју на ло га за изо ла ци -

ју и ка ран тин или од би ју да вак ци -

ни шу сво ју де цу.

На кон па у зе због пан де ми је ко ро на -
ви ру са пи ја це по но во ра де пу ном па -
ром. Про ле ће је до ба ка да нас с те зги
ви ше не го ина че ма ми све же во ће и
по вр ће, на ро чи то оно се зон ско ко га
смо се нај ви ше уже ле ли. Це не су, ме -
ђу тим, та кве да мно ги, ка да за њих чу -
ју, из гу бе апе тит и во љу за ку по ви ном.

Ове го ди не, као и прет ход не, ја го -
де су нај ви ше из не на ди ле по тро ша -
че. За нај ква ли тет ни је пло до ве ових
да на тре ба из дво ји ти 500 ди на ра, док
је на ве ћи ни ме ста ки ло грам из ме ђу
300 и 400 ди на ра.

Пи јач не це не се не раз ли ку ју мно -
го од оних у су пер мар ке ти ма. На ши
чи та о ци, чи ни се, ви ше ку пу ју у са -
мо по слу га ма.

ЈАН ШИ МАК, пен зи о нер:
– Одав но ни сам био на пи ја ци. Лак -

ше ми је да ку пу јем у су пер мар ке ту.
Ка да су на ак ци ји, ја го де мо гу да про -
ђу, али су ова ко до ста ску пе. Обич но
је ки ло грам 330 ди на ра, а ја сам ви -
део да се про да ју чак и за пет сто. Без

об зи ра на це ну, бо ље ми је да па за -
рим у рад ња ма.

НИ КО ЛА КО МО САР, умет ник:
– Па за рим на пи ја ци. Ја сам го вор -

љив, во лим да при чам с љу ди ма и он -
да до би јем ин спи ра ци ју да уз њи хо ву
по моћ ку пим све што ми је по треб но.
Ја го де још ни сам про бао ове го ди не,
али ако бу дем осе тио же љу за њи ма,
оти ћи ћу да их узмем.

МА ЈА АРЕ ЖИ НА, хе миј ски тех ни чар:
– Ина че ку пу јем на пи ја ци, али ка да

сам по сле за вр шет ка ван ред ног ста ња
об и шла те зге, ви де ла сам да је све пре -
ску по. Ни сам ви ше та ко оду ше вље на.
Ја бу ке су, на при мер, сто два де сет ди -
на ра, и то још оне ста ре. Ско чи ле су
це не, ба на не обич но ко шта ју то ли ко,
не знам ка да је то ва жи ло за ја бу ке.

МА РИ НА ЈОВ ЧИЋ, 
еко ном ски тех ни чар:

– Кри ју ва ге иза бр да во ћа и по вр -
ћа и ни кад не знам ко ли ко че га купим.

А кад имам при мед бу, го во ре ми: хо -
ће те да ка же те да смо не по ште ни?
Глу пост пар екс е ланс. И за то не ку пу -
јем на пи ја ци, не го у мар ке ти ма. Це -
не су углав ном ни же на зе ле ној пи ја -
ци. Али у мар ке ту из ме риш сам и
леп ше је.

РА ДЕ РА ДИ ШИЋ, пен зи о нер:
– Не идем у на бав ку уоп ште. Имам

по те шко ћа с хо да њем. Снаб де ва ју ме
уну ци. Не знам ни ко ли ко шта ко шта
и да ли је ску по. Они ми до не су. Иза -
ђем са мо да бих про ше тао.

ЉИ ЉА НА ЈОР ДА НО ВИЋ, 
еко но ми ста:

– Ку пу јем на пи ја ци, а це не ни ка да
и ни су би ле ни же. Са да је углав ном
све са „кван та ша”. За до вољ на сам у
прин ци пу. Це на ја го да је иста као про -
шле и прет про шле го ди не. То се зна.
Ка сни је ће би ти по вољ ни је, ка да стиг -
ну на ше до ма ће. Ко ме је мно го, не ка
са че ка. Ни шта се ту ни је спе ци јал но
про ме ни ло. Је ле на Ка та на

М. ЈОВЧИЋМ. АРЕЖИНА Р. РАДИШИЋ Љ. ЈОРДАНОВИЋ

ДА ЛИ ПА ЗА РИ ТЕ НА ЗЕ ЛЕ НОЈ ПИ ЈА ЦИ?

Ја го де „ми ри шу” на ску по

Н. КОМОСАРЈ. ШИМАК

НАША АНКЕТА

УСВО ЈЕН НО ВИ ПРА ВИЛ НИК О ВАК ЦИ НА ЦИ ЈИ

КО НЕ ПРИ МИ ВАК ЦИ НУ, ПЛА ЋА КА ЗНУ
МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак „Пан чев ца”
на ба ви ли у че твр так, 21. маjа,
пре под не, он да ће вам мо -
жда зна чи ти ин фор ма ци ја из
„Елек тро вој во ди не” да су за
тај дан, од 9.30 до 13 са ти,
пла ни ра на ис кљу че ња стру -
је у јед ном де лу Пан че ва.

Без на па ја ња елек трич ном
енер ги јом у том пе ри о ду остаће
део Ули це бра ће Јо ва но вић од

Ули це Ву ка Kараџића до Ули це про -
те Ва се Жив ко ви ћа, као и део

Ули це Ди ми три ја Ту цо ви ћа
од Ули це бра ће Јо ва но вић
до Тр га кра ља Пе тра I.

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.

У че твр так без стру је 
део Пан че ва

Још нам је са мо 
асте ро ид фа лио!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

По жа ри, зе мљо тре си, цу на ми ји, вул -
кан ске еруп ци је, ко ро на... ка ква су
све зла за де си ла пла не ту у по след -
ње вре ме! Још нас са мо асте ро ид
ни је уда рио! Че кај те... или мо жда
је сте? Овај кра тер усред Град ског
пар ка из гле да као да се упра во то
де си ло.

А ка ко га ни смо при ме ти ли, пи та -
те се ви. Ко ли ће га зна ти, би ло ван -
ред но ста ње, по ли циј ски час, мо жда
је тре снуо кад смо сви се де ли уну тра
и хип но ти са но пра ти ли ве сти о пан -
де ми ји. Је сте да је овај зјап у пар ку

био ту и про шле го ди не, до ду ше и
прет про шле, али ни је то исти про -
цеп, сто по сто. То од пре је би ла ви -
ше као не ка осред ња уду би на, евен -
ту ал но ја ма. Ово је сад већ по ште но
гро тло. Га рант су то не ка ван зе маљ -
ска по сла.

Уо ста лом, кад бо ље раз ми сли те,
сва ка ко је ре ал ни је да нас уда ри
асте ро ид не го да се не ко већ је да ред
до се ти да за кр пи ово ру гло, пре не -
го што не ко ше та ју ћи пар ком „па за -
ри” успо ме ну за цео жи вот у ви ду
озбиљ ног сте пе на ин ва ли ди те та.

Ре ги о нал ни цен тар за та лен те „Ми -
хај ло Пу пин” и Кан це ла ри ја за мла -
де гра да Пан че ва рас пи са ли су про -
шле не де ље јав ни по зив за до де лу
на гра да нај бо љим сту ден ти ма/сту -
дент ки ња ма гра да Пан че ва за ре -
зул та те по стиг ну те то ком шко ло ва -
ња и обра зо ва ња, за школ ску
2019/2020. го ди ну.

Пра во да се при ја ве има ју сту ден -
ти ко ји су школ скe 2019/2020. пр ви
пут упи са ли за вр шну го ди ну че тво -
ро го ди шњих или ду жих сту ди ја (дру -
ги сте пен сту ди ја по бо лоњ ском си -
сте му шко ло ва ња) на фа кул те ти ма
чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, a
ко ји ис пу ња ва ју сле де ће усло ве:

– др жа вља ни су Ре пу бли ке Ср би -
је или има ју ста тус из бе гли це или
ра се ље ног ли ца;

– има ју пре би ва ли ште на те ри то -
ри ји гра да Пан че ва, од но сно бо ра -
ви ште за ли ца ко ја има ју ста тус из -
бе глог или ра се ље ног ли ца;

– пр ви пут су упи са ли за вр шну
го ди ну сту ди ја у школ ској 2019/2020.
го ди ни;

– има ју про сеч ну оце ну то ком
свих го ди на сту ди ра ња нај ма ње 9,00;

– прет ход них го ди на ни су до би -
ја ли на гра ду од  Гра да.

При ли ком при ја ве по треб но је до -
ста ви ти сле де ћу до ку мен та ци ју:

1. при ја ву (пи са ну у сло бод ној фор -
ми) с крат ком би о гра фи јом, са адре -
сом, бро јем те ле фо на и имеј лом;

2. Обра зац 1 – из ја ву о да ва њу са -
гла сно сти за при ба вља ње, увид и об -
ра ду по да та ка о лич но сти (ко ја се
мо же пре у зе ти на зва нич ној ин тер -
нет пре зен та ци ји Гра да Пан че ва

www.pancevo.rs или у кан це ла ри ји
204);

3. по твр ду фа кул те та о упи су за -
вр шне го ди не сту ди ја у школ ској
2019/2020. го ди ни;

4. по твр ду фа кул те та о про сеч ној
оце ни то ком свих го ди на сту ди ра ња;

5. ко пи ју лич не кар те.
На ве де ну до ку мен та ци ју тре ба до -

ста ви ти у за тво ре ној ко вер ти, с на -
зна ком „При ја ва на јав ни по зив за
до де лу на гра да нај бо љим сту ден ти -
ма/сту дент ки ња ма гра да Пан че ва за
по стиг ну те ре зул та те то ком шко ло -
ва ња и обра зо ва ња, за школ ску
2019/20. го ди ну”, нај ка сни је до 12.
ју на, Кан це ла ри ји за мла де гра да Пан -
че ва (Град ска упра ва гра да Пан че ва,
дру ги спрат, кан це ла ри ја број 204),
рад ним да ни ма од 9 до 14 са ти. При -
ја ва се, са истом на зна ком, мо же по -
сла ти и по штом, на адре су: Град ска
упра ва гра да Пан че ва, Кан це ла ри ја
за мла де (Кан це ла ри ја 204), Трг кра -
ља Пе тра I број 2–4, 26000 Пан че во,
или елек трон ским пу тем, на имејл
kancelarijazamlade@pancevo.rs.

За све до дат не ин фор ма ци је сту -
ден ти се мо гу обра ти ти Кан це ла ри -
ји за мла де пу тем те ле фо на 013/308-
906 или имеј ла kancelarijazamlade@
pancevo.rs.

Ка ко до град ске на гра де 
за нај бо ље сту ден те?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Стар то ва ла је ово го ди шња бес -
плат на по де ла пре па ра та за су -
зби ја ње ко ма ра ца ко је тре ба
уба ци ти у сеп тич ке ја ме и шах -
те, ка ко би се осу је тио раз вој
тих до сад них ин се ка та.

Ди стри бу ци ја лар ви ци да,
ко ју ор га ни зу је Град Пан че -
во, у на се ље ним ме сти ма стар -
то ва ла је у сре ду, 13. ма ја, од
Гло го ња и Ја бу ке, ко ји су и

ина че нај и зло же ни ји ин ва зи -
ја ма ле те ћих кр во пи ја бу ду ћи
да ле же на оба ли Та ми ша.
Исто вре ме но се ак ци ја од ви ја
и у Ка ча ре ву. Већ у по не де -
љак на ред су до шли и Но во
Се ло и До ло во, а пла ни ра но
је да од 25. ма ја па ко ва ња по -
ме ну тог сред ства поч ну да сти -
жу и у до ма ћин ства ју жних
се ла.

Ово је са мо до дат на ме ра
за су зби ја ње ко ма ра ца, јер као
и до сад, ка ко над ле жни на ја -
вљу ју, уско ро ће би ти ор га -
низо ва но и пр ска ње јав них
повр ши на.

Гра ђа ни ко ји се у мо мен ту
ди стри бу ци је не на ђу код ку -
ће или из би ло ког дру гог раз -
ло га не до би ју пре па рат, мо гу
се тим по во дом обра ти ти

својим ме сним за јед ни ца ма,
сва ког рад ног да на од 8 до 15
са ти.

На по ме не ра ди, ке си це лар -
ви ци да тре ба, по ис так ну том
упут ству, уба ци ти у сеп тич ку
ја му или би ло ко ју ста ја ћу во -
ду, по пут ба ра, кан ти или бу -
ра ди за за ли ва ње, као и у ка -
на ле уко ли ко се на ла зе у не по -
сред ној бли зи ни ку ће.

Стру ка и ко ри сни ци
мо ра ју са ве сно да
газду ју ак тив ним
мате ри ја ма

Ли ста одо бре них
супстан ци 
пред ви ђе на за ко ном

У го ди на ма ко је до ла зе сма -
њи ва ће се број ак тив них суп -
стан ци за су зби ја ње штет них
ор га ни за ма, пре све га за то што
не ке од њих гу бе до зво лу за ко -
ри шће ње у по љо при вред ној
про из вод њи због не по вољ них
ути ца ја на здра вље љу ди и жи -
вот ну сре ди ну.

То до во ди до сма ње ња бро ја
пе сти ци да за ефи ка сну за шти -
ту усе ва, па је глав ни за да так
стру ке и ко ри сни ка са ве сно га -
здо ва ње ак тив ним ма те ри ја ма
за сту пље ним на тр жи шту.

Два де сет пре па ра та гу би
пра во

Пре ма ре чи ма Ма је Су ди мац,
струч ња ка са Ин сти ту та „Та -
миш”, сред ства за за шти ту би -
ља мо гу се про из во ди ти, ста -
вља ти у про мет и при ме њи ва -
ти у Ср би ји ако су ре ги стро ва -
на и снаб де ве на де кла ра ци јом
и упут ством за при ме ну у скла -
ду са за ко ном.

– Ак тив на од но сно основ на
суп стан ца ко ју са др же сред -
ства за за шти ту би ља мо же се
про из во ди ти и ста вља ти у про -
мет ако је упи са на у за ко ном
пред ви ђе ну Ли сту одо бре них
суп стан ци, ко ју Ми ни стар ство
по љо при вре де об ја вљу је у
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Ср би је” јед ном го ди -
шње. По ме ну та сред ства мо гу
се упи са ти у ту ли сту и ако,
пре ма на уч ним и тех нич ким
са зна њи ма, има ју за до во ља ва -
ју ћу ефи ка сност, а при том не -
ма ју не при хва тљи ве ути ца је
на биљ ке или биљ не про из во -
де, жи вот ну сре ди ну, здра вље
љу ди или жи во ти ња. По ред
то га, мо ра ју се по што ва ти ме -
ђу на род ни спо ра зу ми и ко дек -
си ко ји су оба ве зу ју ћи за Ре -
пу бли ку Ср би ју – ка же овај
струч њак.

Сред ства за за шти ту би ља
за бра ње но је ко ри сти ти на на -
чин ко ји би про у зро ко вао за -
га ђе ње обје ка та и про сто ри ја
за људ ску упо тре бу или за др -
жа ње жи во ти ња, као и во да и
по вр ши на ко је се гра ни че с
тре ти ра ним пар це ла ма. Њи ма
се не би сме ли су зби ја ти не -
ци ља ни ор га ни зми и на ру ша -
ва ти њи хо ва ста ни шта, као ни
во до за штит не зо не и из во ри -
шта во да, али ни пр ска ти из
ва зду хо пло ва у вре ме цве та ња
би ља сред стви ма отров ним за
пче ле...

– Пре ко два де сет ак тив них
суп стан ци ви ше ни је на по -
ме ну тој ли сти, а нај ви ше их
је ко ри шће но у по вр тар ству и
во ћар ству. Не ки од пре па ра та
ко ји гу бе пра во да бу ду на тр -
жи шту од сле де ће го ди не на
ба зи су ак тив них ма те ри ја као
што су ти а ме ток сам и ди ме -
то ат и слу же за су зби ја ње штет -
них ин се кат ских вр ста. Уме -
сто њих ће се у бу дућ но сти
као аде кват на за ме на на ћи
пре па рат на ба зи ак тив них ма -
те ри ја флу пи ра ди фу ро на и
аце кви но ци ла. На тр жи шту
не ће мо ћи да се на ђе ни ин -
сек ти цид на ба зи ак тив них ма -
те ри ја би фен трин, ди ме то ат,
ме то мил, ими да кло прид и
пиме тро зин, уме сто ко јег је
мо гу ће ре ше ње пре па рат на

ба зи ак тив не ма те ри је спи ро -
те тра мат. Што се ти че фун -
гици да, хло ро та ло нил, ко ји се
ви ше не ће ко ри сти ти за у зимао
је зна чај но ме сто у про из вод -
њи, али и да ље оста је за до во -
ља ва ју ћи спек тар ак тив них ма -
те ри ја ко је се успе шно мо гу
ко ри сти ти за су зби ја ње бо ле -
сти – на во ди Ма ја Су ди мац.

Упо тре ба стрикт но по 
упут ству

Из бор пе сти ци да за при ме ну
че сто де фи ни ше ку пац, па се
при ли ком из во за мо ра во ди ти
ра чу на ко ји су зах те ви и огра -
ни че ња зе мље уво зни це, у ко -
јој пе сти цид мо ра би ти и ре -
ги стро ван за ту на ме ну. И тр -
го вин ски лан ци од ре ђу ју ко ји
пе сти ци ди су до зво ље ни у њи -
хо вом си сте му, та ко да су
произ вод ња и про да ја уна пред
до го во ре не.

– Основ ни за да так сва ког ко -
ри сни ка пе сти ци да је без бед -
на при ме на, ко ја је и за кон ски
ре гу ли са на. Чи та ње упут ства
пре упо тре бе ко је бли же опи -
су је сред ство пр ви је и нај ва -
жни ји ко рак пре ру ко ва ња сред -
ством. Осо би не ак тив не суп -
стан це де фи ни шу до зу, број до -
зво ље них трет ма на то ком го -
ди не и биљ не вр сте код ко јих
је до зво ље но ко ри шће ње и са -
став ни су део упут ства. По ред

то га, ме ха ни зам де ло ва ња пе -
сти ци да при ка зан је озна ком
пре ма гру пи ко јој при па да, што
је ва жан по да так ко ји обез бе -
ђу је сме ну ме ха ни за ма де ло -
ва ња у јед ном усе ву. Да ље, то -
ком се зо не ра ди за шти те пче -
ла по треб но је пре ци зно про -
чи та ти упут ство о ко јој гру пи
отро ва се ра ди. Ти ме се да је
аде кват на ин фор ма ци ја пче ла -
ри ма о пред ви ђе ном трет ма ну
и њи хо вом по сту па њу у том
слу ча ју, па уко ли ко до ђе до не -
срећ ног слу ча ја, ле ка ри не мо -
гу спро ве сти аде кват не ме ре
ле че ња ако не зна ју ко ја ак -
тив на суп стан ца је иза зва ла
тро ва ње. Ово се на ро чи то од -
но си на ру ко ва о це ко ји ни су
до но си ли од лу ку о из бо ру трет -
ма на, већ су не по сред ни из вр -
ши о ци, јер ин фор ма ци ја је ва -
жна у крат ком пе ри о ду по кон -
та ми на ци ји би ло ког де ла те ла
– за кљу чу је за по сле на у Ин -
сти ту ту „Та миш”.

Све у све му, за јед нич ки циљ
је са чу ва ти ре сур се – зе мљи -
ште, во ду, фло ру и фа у ну, пре
све га здра вље љу ди, уз исто -
вре ме но ко ри шће ње пе сти ци -
да, али уз аде кват ну кон тро лу
штет них ор га ни за ма у по љо -
при вред ним усе ви ма, још је -
дан од ци ље ва је да се, пра вил -
ним ко ри шће њем, са чу ва ју и
ак тив не суп стан це.

Петак, 22. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО
Ру ко ва ње пе сти ци ди ма без бед но је је ди но 
уко ли ко су при сут ни зна ње, опрез, 
од го вор ност и до след ност упут ству.
Ма ја Су ди мац, струч њак 
са Ин сти ту та „Та миш”

КАКО ЕФИКАСНО ЗАШТИТИТИ УСЕВЕ

СВЕ ЈЕ ДУЖИ СПИСАК
ЗАБРАЊЕНИХ ПЕСТИЦИДА

И те како је важно када се и како нешто прска!

ПО ЧЕ ЛА ПО ДЕ ЛА ЛАР ВИ ЦИ ДА СЕ О СКИМ ДО МА ЋИН СТВИ МА

Кре ну ла бор ба про тив ко ма ра ца на ви ше фрон то ва

Април ски, или 317. број стар -
че вач ког гла си ла по чи ње уред -
нич ком ре тро спек ти вом на те -
му (не)по што ва ња пра ви ла у
то ку ван ред ног ста ња. На ред -
не стра не до но се сер ви сне ин -
фор ма ци је ко је мо гу да бу ду
од ко ри сти у вре ме пан де ми је,
као и при чу о че тво ро обо ле -
лих Стар че ва ца. Они су се на -
шли у ста ци о на ру на Бе о град -
ском сај му; све су то би ли лак -
ши слу ча је ви, а пр ва ин фек -
ци ја је за бе ле же на 9. апри ла,
код Ива на Бој ко ви ћа, за по сле -
ног у Бе о гра ду.

Сле ди сто ри ја о ху ма ним
ме шта ни ма – не ки су до ни ра -

ли при ло ге за уре ђе ње деч јег
оде ље ња стар че вач ке ам бу лан -
те, а би ло је и мно го агил них
во лон те ра то ком ван ред ног
ста ња. По но во је упри ли че на
ак ци ја „Април – ме сец чи сто -
ће”, ко јој је по све ћен ис цр пан
фо то-из ве штај.

У ве ли ком ин тер вјуу о ре -
жи му ра да ЈКП-а „Хи ги је на”
у ак ту ел ним окол но сти ма го -
во рио је Алек сан дар Сте ва но -
вић, ди рек тор тог град ског
пред у зе ћа. Стар че вац на при -
вре ме ном ра ду у Шпа ни ји Зо -
ран Ђо кић у ру бри ци „Ка фе -
ни са ње у ’Ђер му’” при чао је о
сво јим бур ним жи вот ним иску -

стви ма, а „ли це с на -
слов нице” је Зо ри ца
Чи ка ра, тре нут но ан га -
жо ва на на ме сту ад ми -
ни стра тив ног рад ни ка
у Ме сној за јед ни ци.

Ни су из о ста ле ни
стал не ру бри ке као што
су „Ан ке та СН-а”, у ко -
јој су су гра ђа ни го во -
ри ли о то ме ка ко су
про во ди ли вре ме у ка -
ран ти ну, па „Цр ти це из
про шло сти”, „Уоп шти -
на ва ње”, „Стар че вач ке
бра зде”, „Кул ти ва тор”,
„Стар че вач ким шо -
ром”...

НО ВО ИЗ ДА ЊЕ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НО ВИ НА”

Број у зна ку пан де ми је

Све до ци смо да се ло ка кво
пам ти мо ла га но не ста је пред
на шим очи ма. Ипак, по сто је
ен ту зи ја сти ко ји же ле да на
раз не на чи не са чу ва ју то иди -
лич но вре ме, а је дан од њих
је ли ков ни умет ник Жив ко
Нов ко вић из До ло ва.

Овај ама тер ка же за се бе
да је сли кар са два сли кар ска
сти ла и два за ви ча ја, а не ки
од ње го вих ра до ва мо гу се ви -
де ти и у та мо шњем До му кул -
ту ре, тач ни је у про сто ри ји ко -
ја при па да ло кал ном удру же -
њу пен зи о не ра.

– Мо же се ре ћи да сам сли -
кар рав ни це и бр да, ка ко
оних из за ви ча ја, та ко и ових
до ло вач ких до ло ва. По чео
сам као на и вац, ра де ћи
углавном са чу ве ном гру пом
из Ко ва чи це ко ју је пред во -
дила ле ген дар на Зу за на

Халупова. Ме ђу тим, под ути -
ца јем род ног кра ја пре о ри -
јен ти сао сам се на, да га та -
ко на зо вем, етнореализaм,
због же ље да што вер ни је до -
ча рам при род не ле по те свог
за ви ча ја – ју жне Ср би је. Сва -
ка сли ка има сво ју при чу, а
на њи ма, по ред буј них шу -
ма, до ми ни ра ју во де ни це, чо -
бан чи це, ов це и дру ге до ма -
ће жи во ти ње, као и све дру -
го што је ка рак те ри са ло род -
но Ду пе ље во и окол ни пре -
див ни кра јо лик – ре као је
Новковић.

Ба нат ски Бре сто вац: Дом
кул ту ре уре ђу је спољ ну фа -
са ду сво је згра де, као и хол.
Рад ни ци ЈКП-а „Ком брест”
етап но сре ђу ју про стор ис -
пред фуд бал ског игра ли шта,
а у ули ци Зла ти ца по ма га ли
су су гра ђа ни ма, ко ји су са мо -
стал но, уз до зво лу ЈКП-а „Зе -
ле ни ло”, пот пу но рас кр чи ли
и по рав на ли про стор до По -
ња ви це, где су са ми на пра ви -
ли и се ник.

Ба нат ско Но во Се ло: Уз по -
што ва ње свих ме ра огра ни -
че ња, по че ле су про бе фол -
клор не сек ци је До ма кул ту -
ре, па ће се сре дом и пет ком
оку пља ти пр ва гру па од 18
са ти, док ће дру га по чи ња ти
од мах на кон то га – од 19.15,
а тре ћа по не дељ ком и че тврт -
ком од 19.30. Сви за ин те ре -
со ва ни ко ји би же ле ли да се
опро ба ју у сви ра њу ги та ре или
кон тра ба са мо гу да се обра те
Гра ци ја ну Пе тро ви ћу на број
063/760-93-73. Удру же ње
жена је ко лек ци ју на ки та и

ак се со а ра с ве зе ним мо ти ви -
ма упот пу ни ло но вим ком -
пле том с ру жи ца ма.

До ло во: Се о ска сла ва лет њи
Све ти Ни ко ла би ће обе ле же -
на у пе так, 22. ма ја, али ове
го ди не због ко ро на ви ру са не -
ће би ти ве ћих оку пља ња, из -
у зев ре за ња слав ског ко ла ча
у Ме сној за јед ни ци „Ми та Ву -
ко са вљев” у нај у жем кру гу.
Чла но ви овла шће не про дук -
ци је оби ла зе те рен јер по сто -
ји мо гућ ност да по је ди ни де -
ло ви фил ма о То ми Здрав ко -
ви ћу бу ду сни ма ни у До ло ву
и око ли ни.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца пот -
пи са ће уско ро уго во ре са иза -
бра ним из во ђа чи ма за ас фал -
ти ра ње ру ко мет ног те ре на, као
и за из град њу пе шач ке ста зе
од се ла до ка пе ле, а у са рад -
њи с ко му нал ним пред у зе ћем
и Асо ци ја ци јом мла дих „Ју -
ве нис” по ста вљен је се ник од
тр ске са че ти ри клу пе крај
деч јег игра ли шта у пар ку. При
кра ју су ра до ви на са ни ра њу
ло кал не де по ни је.

Ива но во: Бли жи се кра ју и
спро во ђе ње по ступ ка за тех -
нич ки при јем објек та у ко јем
ће би ти вр тић.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је у
прет ход ном пе ри о ду, пред на -
до ла зе ћу лет њу се зо ну, у ви -
ше на вра та уре ђи ва ла из ле -
ти ште на оба ли Та ми ша под
на зи вом Ске ла.

Ка ча ре во: Рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа су пот пу но по -
рав на ли де по ни ју, а при том
су још је дан пут оба ви ли и дез -
ин фек ци ју шко ле, за ба ви шта
и вр ти ћа. Сад ња цве ћа у цен -
тру је за вр ше на, а оче ку је се
ре зул тат ана ли зе во де из би -
ва то ри ју ма.

Омо љи ца: По че ла је да ра ди
шко ла фуд ба ла „Мла дост Бам -
би но”, ко ја по зи ва де цу ро ђе -
ну од 2008. до 2014. да се
упи шу.

Стар че во: Рад ни ци ЈКП-а
„Стар че вац” по ста ви ли су
огла сну та блу на пи јач ном
пла тоу на Тр гу нео ли та. Пр -
ви из ви ђач ки са ста нак на кон
ван ред ног ста ња одр жан је у
че твр так, 14. ма ја, уз по што -
ва ње свих ме ра пре до стро -
жно сти. На исти на чин, уз
при ме ну свих пре по ру ка про -
пи са них услед пан де ми је, КУД
„Нео лит” од пет ка, 22. ма ја,
за по чи ње про бе у уста ље ним
тер ми ни ма.

Месне актуелности

ЖИВ КО НОВ КО ВИЋ, АМА ТЕР СКИ 
УМЕТ НИК ИЗ ДО ЛО ВА

Сли кар рав ни це и бр да

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Живко између наиве и реализма
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Ђорђе Веселиновић, 

зубни техничар

ФИЛМ: Радња филма „Зеле-
на књига” смештена је у се-
дамдесете године прошлог ве-
ка. Инспирисан је истинитом
причом о афроамеричком
класичном и џез пијанисти и
италијанско-америчком из-
бацивачу који је остао без по-
сла и био принуђен да при-
хвати да ради као возач и те-
лохранитељ генијалном пија-
нисти. Због примитивизма на-
рода у то време „обојени” део
нације није имао никаква пра-
ва, па је посао возача био оте-
жан. Он је добио зелену књи-
гу од издавачке куће да би
знао на којим пумпама сме
да се зауставља, у којим ре-
сторанима да једе и у којим
местима може да преноћи с
пијанистом. Током те турне-
је од осам недеља обојица су
имали позитиван утицај ме-
ђусобно један на другог и с
турнеје су се вратили као бо-
љи људи.
КЊИГА: „Пази којег вука хра-
ниш”. Неки паметнији људи
су рекли да наслов књиге тре-
ба да обухвати и сажме поен-
ту и целокупни дојам књиге.
Аутор ове мотивационе и ин-
спиративне књиге Кенан Црн-
кић учинио је да наслов бу-
квално каже све. Читава књи-
га се састоји од прича, мито-
ва, урбаних легенди и анег-
дота и цитата из живота по-
знатих и славних. Аутор ис-
питује дефиницију и значење
среће, за коју нам нико не
може дати рецепт или гаран-
цију. Нико нам је неће ство-
рити и нико нам је не може
уништити. Једина особа која
зна како изгледа наша срећа,
хоће ли је уопште бити и шта

ће нам она значити јесмо ми
сами. Сами смо ковачи своје
среће, а наши снови, визије и
циљеви не зависе ни од кога
другог, него од нас самих.
Свака неостварена жеља је
наш терет, свака пропуштена
прилика иде на нашу душу,
сваки неостварени циљ је бре-
ме које ћемо ми носити, без
нас ће све те жеље, снови и
визије умрети. Вук у овој књи-
зи означава наше мисли, на-
ше особине, наш карактер.
Ако хранимо доброг, пози-
тивног и оптимистичног ду-
ховног вука у нама, тај ће у
нама преживети и такви ће-
мо бити.
СЕРИЈА „Игра престола” на-
учнофантастичног жанра са-
стављена је од осам сезона.
Није реч о суперхеројима, ве-
штицама или свемирским
бродовима, већ се ради о не-
престаној борби за престо.
Једна од најинтересантнијих
ствари у овој серији јесте то
што се јако мали број од на-
изглед очекиваних догађаја
није остварио, препуна је за-
плета и неочекиваних исхо-
да. Све те тенденције и жуд-
ња за троном, као и долазак
до самог трона показују нам
како људи опијени моћима
мењају своје карактере и по-
стају сасвим друге особе. С
великим моћима долази и ве-
лика одговорност.

Пази којег вука храниш

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Култура од куће
Га ле ри ја Ми ле не Па вло вић Ба ри ли
Про шле го ди не на про ле ће у До му Је вре ма Гру ји ћа би ла је
отво ре на из ло жба по све ће на срп ској сли кар ки Ми ле ни Па -
вло вић Ба ри ли. Сва ког по по дне ва по се ти о ци су мо гли да
упло ве у свет ове та -
јан стве не хе ро и не
ко ја је то ли ко по да -
ри ла на шој ба шти ни.
На кон за вр шет ка
еду ка тив не ту ре
има ли су при ли ку да
у Чај ном са ло ну
ужи ва ју у чо ко лад ној
тор ти на пра вље ној
по ори ги нал ном ре -
цеп ту кра љи це На та -
ли је. С об зи ром на
но во на ста ле окол но -
сти, Га ле ри ја Ми ле -
не Па вло вић Ба ри ли
је у част ове да ме од -
лу чи ла да ову из ло -
жбу учи ни сви ма
до ступ ном за он лајн
пре гле да ње. Она об у хва та ори ги нал ну по став ку Ми ле ни них
ра до ва, као и део лич них пред ме та, ар хив ску гра ђу и ве ли -
ку би бли о те ку. Га ле ри ја је отво ре на дав не 1962. го ди не у
пре у ре ђе ној ку ћи по ро ди це Па вло вић у По жа рев цу и по све -
ће на је ње ној сна жној умет нич кој кре а тив но сти.
    У окви ру ове вир ту ел не из ло жбе има ће те при ли ку да по гле -
да те пре ко де вет сто ра до ва Ми ле не Па вло вић Ба ри ли, а ве ћи

део њих има ста тус де ла од ве ли ког кул тур ног
зна ча ја. Љу би те ље мо де, из ме ђу оста лог,
оду ше вља ва чи ње ни ца да су се ње не илу -
стра ци је на шле и на на слов ни ци пла не тар -
но по пу лар ног ма га зи на „Во уг” („Vogue”).
Та ко ђе, дам ске ци пе ли це, огле да ло, че -

шаљ, ку ти ји це за на кит, есцајг, као и број ни
дру ги и те ка ко за ни мљи ви пред ме ти за го ли -

ца ће вам ма шту. Сли кар ски при бор и по ро дич не успо ме не су
са мо де лић овог вир ту ел ног до га ђа ја ко ји ће пред ста вља ти
пра во ужи ва ње за све по што ва о це ли ка и де ла Ми ле не Па вло -
вић Ба ри ли.

Ми лан Ор лић, глав ни уред ник
из да вач ке ку ће „Ма ли Не мо”
из Пан че ва, не дав но је до био
при зна ње за жи вот но де ло.

ПАН ЧЕ ВАЦ: До бит ник сте зна -
чај них књи жев них на гра да, ме -
ђу ко ји ма су и „Иси до ра Се ку -
лић”, „Бран ко Миљ ко вић”, „Ми -
лан Ра кић”. Не дав но сте до би -
ли ме ђу на род ну књи жев ну на -
гра ду „Злат ни пр стен”. О ка -
квој на гра ди је реч и ка ко је
до жи вља ва те?

МИ ЛАН ОР ЛИЋ: Реч је о на -
гра ди за жи вот но де ло ко ју до -
де љу је Фон да ци ја за кул тур ну
и на уч ну афир ма ци ју и пре -
зен та ци ју „Ма ке до ни ја пре -
зент”, у са рад њи са из да вач -
ком ку ћом „Фе никс” из Ско -
пља. На че лу ове фон да ци је је
проф. др Хри сто Пе тре ски. На -
гра да се рав но прав но до де љу је
три ма ау то ри ма за оства ре ња
у обла сти књи жев но сти. О на -
гра ди сам оба ве штен на кон об -
ја вљи ва ња од лу ке о до бит ни -
ци ма. И до са да су на гра ђи ва -
на ис так ну та име на из Ве ли ке
Бри та ни је, Тур ске, Ја па на и
оста лих зе ма ља, а ме ђу њи ма
има и на ших ства ра ла ца.

Ви ше од две де це ни је са ра -
ђу јем с ме ђу на род но при зна -
тим ин сти ту ци ја ма, укљу чу ју -
ћи и не ке од нај ста ри јих уни -
вер зи те та на све ту, др же ћи пре -
да ва ња о срп ској књи жев но сти
и са вре ме ној књи жев ној те о -
ри ји, есте ти ци и фи ло зо фи ји.
Са по ме ну том фон да ци јом ни -
сам са ра ђи вао, ни ти сам знао
да пра те мој рад. По ред ме не,
ово го ди шњи до бит ни ци су Ра -
до ван Вла хо вић из Ср би је и
Ми ро слав Де мак из Сло вач ке,
на че му им че сти там.

Сва ка на гра да, за слу же на или
не, скре ће па жњу на до бит ни -
ка и ње гов рад, што је ко ри сно
и под сти цај но за бу ду ће ства -
ра ње. Ово је мо ја пр ва ме ђу на -
род на на гра да, али ми је у се -
ћа ње уре за на „Про све ти на” на -
гра да, на шег та да нај ва жни је
из да ва ча и јед ног од нај ва жни -
јих у ју го и сточ ној Евро пи, јер
сам ти ме као млад ау тор ушао
у свет озбиљ не ли те ра ту ре и
из да ва штва. Само об ја вљи ва -
ње књи ге у „Про све ти” та да је
би ло ста ту сно при зна ње. Књи -
жев ност, умет ност и кул ту ра су
има ле дру га чи ју функ ци ју и
не у по ре ди во ве ћу ва жност у
жи во ту дру штва у це ли ни.

l Ду го се ба ви те ства ра лач -
ким, на уч но и стра жи вач ким и
из да вач ким по сло ви ма. Ка да и
ка ко сте се за ин те ре со ва ли за
ове обла сти?

– Ако је тач на Фрој до ва тврд -
ња да је де те отац чо ве ков, ства -
ра лач ка ин те ре со ва ња су на ста -
ла у пред школ ском уз ра сту, ди -
вље њем чу ве ним „Про све ти ним”
илу стро ва ним ен ци кло пе ди ја -
ма, на при мер оној с Хер ку лом
на ко ри ци ко ји у смр то но сном
за гр ља ју са вла да ва не меј ског
ла ва. Или јед на од мо јих оми -
ље них бај ки, „Би бер че”, у ко јој
је не ко ма ли као би бе ро во зр но
за пра во до вољ но јак и пра ве -
дан да са вла да ва и нај ве ће зло.
Ови пр во бит ни под сти ца ји ути -
ца ли су да у основ ној шко ли
про чи там „Или ја ду” и „Оди се -
ју”, а у три на е стој и че тр на е стој

го ди ни чи тао сам по бед нич ке
ро ма не та да култ не НИН-ове
на гра де, кон крет но, „Љу де са
че ти ри пр ста” Ми о дра га Бу ла -
то ви ћа и „Упо тре бу чо ве ка”
Алек сан дра Ти шме.

Ипак, чи та ње књи ге „20.000
ми ља под мо рем” би ло је кључ -
но за же љу да по ста нем пи сац,
ко ју је за пе ча ти ло оду ше вље -
ње „Ма лим прин цом”. На ро -
чи то су би ле бит не две иде је.
Пр ву из ра жа ва ре че ни ца: „Чо -
век са мо ср цем до бро ви ди, су -
шти на се очи ма не да са гле да -
ти”, а дру га се, па ра фра зи ра -
но, ти че за ве та не го ва ња де ти -
ње, да кле, нај бо ље чо ве ко ве
при ро де. Та да сам ко нач но био
си гу ран да ћу по ста ти пи сац.

На кра ју гим на зиј ских да на
дво у мио сам се да ли да упи -
шем фи ло зо фи ју, књи жев ност
или (кли нич ку) пси хо ло ги ју.
Иза брав ши фи ло зо фи ју, по чео
сам да ис тра жу јем не са мер љив
из вор зна ња и иде ја, на чи на
раз ми шља ња, нај ра зно вр сни -
јих ме то до ло ги ја и си сте ма ко -
ји ва же за све умет но сти и на -
у ке. Јер без фи ло зо фи је не ма
би ло ко јег људ ског зна ња. И по
то ме су јој слич не је ди но још
ма те ма ти ка, те о ло ги ја и по е -
зи ја. У по ре ђе њу с да на шњим,
обра зов ни и дру штве ни кон -
текст је био дру га чи ји, па је
би ло при род но слу ша ти пре -
да ва ња и по ла га ти ис пи те на
ви ше фа кул те та.

Пр ве ра до ве сам об ја вио као
сту дент у нај ва жни јим књи жев -
ним ли сто ви ма и ча со пи си ма:
„Књи жев ним но ви на ма”, „Књи -
жев ној ре чи”, „По љи ма”, „Лето -
пи су Ма ти це срп ске”, „Сту ден -
ту” и дру ги ма.  Из тих ак тив но -
сти су на ста ја ле књи ге, по чев
од при чо ро ма на „О не/ствар -
ном”, ко ји је об ја вио та да нај -
пре сти жни ји ју го сло вен ски из -
да вач за пр ву књи гу, „Књи жев -
на омла ди на Ср би је”, у еди ци -
ји „Пе газ”. По то њи раз вој, умет -
нич ки, на уч но и стра жи вач ки, из -
да вач ки, обе ле жен је не ми ло -
срд ним, али и на дах њу ју ћим
окол но сти ма жи во та на кра ју
про шлог и по чет ку овог ве ка.

l За вр ши ли сте Фи ло зоф ски
фа кул тет у Бе о гра ду, а док то -
ри ра ли сте у Ау стра ли ји. Ка ко
вас је жи вот ни пут од вео та мо
и ко ли ко је то зна чи ло за ваш
да љи про фе си о нал ни раз вој?

– Све до рас па да СФРЈ на
фа кул те ти ма се сти ца ло од лич -
но, па и вр хун ско зна ње. Санк -
ци ја ма и свим про тив прав ним
ме ра ма ко ји ма је та да шња СРЈ,
а на ро чи то Ср би ја, би ла из ло -
же на и ис цр пљи ва на, ства ри су
се ме ња ле на го ре.

За хва љу ју ћи књи жев ном ра -
ду, пре све га по е зи ји пре во -
ђе ној на ви ше од пет на ест је -
зи ка, у во де ћим свет ским ча -
со пи си ма и код бит них из да -
ва ча, раз вио сам про фе си о -

нал не кон так те с пре во ди о ци -
ма, књи жев ни ци ма и уни вер -
зи тет ским про фе со ри ма. Уче -
ство вао сам на ме ђу на род ним
кон фе рен ци ја ма, одр жао се -
ри је пре да ва ња о са вре ме ној
срп ској књи жев но сти, есте ти -
ци и фи ло зо фи ји на де се так
ино стра них уни вер зи те та. Ус -
пут сам сти цао увид у мо гућ -
но сти док то ри ра ња на стра -
ним фа кул те ти ма сти пен ди -
ра њем на осно ву кон кур са. На
кра ју не из ве сних и стре сних
по ку ша ја на шао сам се на Уни -
вер зи те ту „Мо наш” у Мел бур -
ну, ко ји при па да „Гру пи осам”,
са ста вље ној од нај ва жни јих
уни вер зи те та у Ау стра ли ји, и
убра ја се ме ђу пр вих 100 у
све ту; најпре сам по по зи ву
одр жао пре да ва ња о фе но ме -
но ло шкој есте ти ци. Мел бурн
ва жи за је дан од нај у доб ни -
јих и нај леп ших гра до ва за
жи вот на све ту. Та кви су и
усло ви сту ди ра ња. У том 
граду и на том уни вер зи те ту
док то ри рао сам на ен гле ском
је зи ку.

l Уред нич ко ис ку ство сте по -
че ли да сти че те као уред ник у
ча со пи су „Књи жев ност” ИП
„Про све та”, на че лу сте из да -
вач ке ку ће „Ма ли Не мо” и ча -
со пи са „Све ске”, ко ји су ве о ма
це ње ни. Об ја вљу је те зна чај на
и вр ло ква ли тет на из да ња. Ка -
кво је ста ње да нас у срп ском

из да ва штву? Има ли ин те ре -
со ва ња за не ко мер ци јал не
жанр о ве, по е зи ју на при мер?

– Из да ва штво је апли ка тив -
на на у ка ко ја се у све ту из у ча -
ва на фа кул те ти ма и при па да
тзв. кре а тив ним ин ду стри ја ма.
Од из да ва штва и с њим по ве -
за не мре же де лат но сти мо же
се жи ве ти на одр жив на чин,
иа ко не као у не ким дру гим
бран ша ма, у ко ји ма је про фит
и екс тра про фит по не кад бе -
срам но ви сок. Уз то, и у из да -
ва штву по сто је ци ви ли за циј -
ски за ста ре ли мо но по ли.

У по след ње вре ме ове ин ду -
стри је, за сно ва не на иде ја ма,
зна њу и кре а тив но сти, у до ма -
ћем бру то дру штве ном про из -
во ду уче ству ју са чак пет од сто
(слич но као ту ри зам, по љо при -
вре да или гра ђе ви нар ство). Реч
је о бро ју ве ћем мо жда и од
120.000 рад них ме ста, што зна -
чи да је, по ред кул тур ног, очи -
гле дан и при вред ни зна чај. Ста -
ње пан де ми је ове ре зул та те до -
во ди у пи та ње, лак ше не го у
дру гим при вред ним гра на ма,
јер је реч о ви шим, а не о основ -
ним људ ским по тре ба ма, на
при мер пре храм бе ним.

У ви ше од два де сет жан ров -
ски раз ли чи тих еди ци ја об ја -
вљу је мо, ка ко ка же те, ква ли -
тет на из да ња за хва љу ју ћи из -
у зет ним ау то ри ма ко ји би ра ју
са рад њу с „Ма лим Не мом” и
„Све ска ма” због про фе си о нал -
но сти и ко рект но сти, па ни је
те шко од лу чи ти се за нај бо ље
ме ђу њи ма. Али ни је ла ко по -
сти ћи да до бре књи ге жи ве
пра вим жи во том, јер су из да -
ва штво и тр жи ште књи га још
увек не до вољ но уре ђе ни. За
по хва лу је и са став уред ни -
штва, ко је, по ред до ма ћих,
има са рад ни ке с три кон ти -
нен та, углав ном во де ће у сво -
јим обла сти ма и на кло ње не
срп ској кул ту ри. По зна то је
да је уре ђи ва ње сва ког озбиљ -
ног ча со пи са, па и „Све за ка”,
нај не за хвал ни ји и нај те жи
уред нич ки и из да вач ки по сао.
Срећ на је окол ност да су „Све -
ске” до са да има ле бу џет ску
по др шку Гра да, По кра јин ског
се кре та ри ја та за кул ту ру и Ми -
ни стар ства кул ту ре РС. Што
се не ко мер ци јал них из да ња
ти че, не ис кљу чи во по ет ских,
не го и те о риј ских књи га, ин -
те ре со ва ња и по ну де ру ко пи -
са има до вољ но. Је ди но још
да др жа ва обез бе ди тр жи ште
за њих, ко је би, по ред кул тур -
не или на уч не, има ло и ко -
мер ци јал ну функ ци ју, ка кав
је слу чај у до бро уре ђе ним
систе ми ма.

l Ка кви су вам да љи пла но -
ви у свим обла сти ма?

– Уко ли ко као дру штво успе -
мо да одо ли мо иза зо ви ма пан -
де ми је, уну тра шњим про тив -
реч но сти ма и спо ља шњим при -
ти сци ма, на ста ви ће мо та мо где
се због по зна тих окол но сти за -
ста ло. Има мо но ве, за штам пу
при пре мље не књи ге, ме ђу ко -
ји ма су и не ке ко је се с пра вом
мо гу сма тра ти ка пи тал ним из -
да њи ма. По сто је пла но ви, али
и кон крет ни про јек ти у раз ли -
чи тим фа за ма ре а ли за ци је,
само да нам окол но сти бу ду
на кло ње не.

Милан Орлић

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МИ ЛАН ОР ЛИЋ, КЊИ ЖЕВ НИК И ФИ ЛО ЗОФ

НИ ЈЕ ЛА КО ПО СТИ ЋИ ДА ДО БРЕ
КЊИГЕ ЖИ ВЕ ПРА ВИМ ЖИ ВО ТОМ

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ УМЕТ НИ КА

Изо ла ци ја као ин спи ра ци ја
Удру же ње ли ков них умет ни -
ка „Све ти о ник” ор га ни зо ва ло
је из ло жбу у вир ту ел ном про -
сто ру, ко ја је и да ље у про це су
на стан ка, а где се на ла зе ра -
до ви ство ре ни за вре ме пе ри -
о да изо ла ци је иза зва ног ко ро -
на ви ру сом. Умет ни ци су слали
сли ке, цр те же, илу стра ци је,

фо то гра фи је и крат ко об ја -
шње ње о то ме ка да је и ка ко
рад на стао.

– Пр ва он лајн из ло жба по -
све ће на умет но сти у изо ла ци -
ји ко ју ор га ни зу је УЛУ „Све -
ти о ник” Пан че во отво ре на је
за све за ин те ре со ва не и за ми -
шље на као плат фор ма где се

мо гу ви де ти ра до ви на ста ли у
ка ран ти ну. Овај ма ли умет нич -
ки про је кат би ће до сту пан на
лин ку ulusvetionik.co.rs. Оче -
ку је мо ра до ве и умет ни ка ко ји
ни су на ши чла но ви – ре кла је
Је ле на Ла лић, пред сед ни ца
овог удру же ња и ини ци ја тор -
ка из ло жбе.

Тре нут но мо же те ви де ти ра -
до ве Би ља не До лић, Сла ђа не
Ди нић Ђор ђе вић, Ма ри је Ђу -
рић, Же ни Ке лец, Ми ла на Бу -
ла то ви ћа, Ми ки ја Кр ша ни на,
На де Оњин Жу жић, Је ле не Ла -
лић, Ива не Мар кез Фи ли по -
вић, Ми ла на Ма ни ћа и Ни ко -
ле Дра га ша.
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ПАН ЧЕВ КЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦЕ

ХРА БРЕ И УСПЕ ШНЕ
Ни је ла ко би ти же на, јер не ке уло ге
су уна пред до де ље не, а оче ки ва ња од -
у век ве ли ка. Ипак, нео по зи ва је исти -
на да ће се оне са сва ким иза зо вом
из бо ри ти. Не при ко сно ве не су и кад
је би знис у пи та њу...

Ма гич на ба шта и ку ћа

Се стре Ми ло ва но вић – Је ле на, по стру -
ци ди зај нер ен те ри је ра и на ме шта ја,
и Јо ва на, тех но лог пре храм бе них про -
из во да – од лу чи ле су да сво је про фе -
си је, ма шту и ре ал не ре сур се удру же
и упу сте се у жен ско пред у зет ни штво.
Ове две де вој ке за јед но са сво јом мај -
ком, као по др шком, чи не озби љан
тим ко ји за јед нич ким сна га ма хр ли у
осва ја ње тр жи шта.

Још дав не 2009. го ди не њи хо ви ро -
ди те љи су го то во сти дљи во за по че ли
уз га ја ње цве ћа, и то са мо оног под
на зи вом ка ла. Та да су има ли је дан
пла сте ник, а да нас већ снаб де ва ју ве -
ли ки број цве ћа ра и фи зич ких ли ца
ре за ним цве ћем.

Пре суд на за пре ла зак про из вод ње
у жен ске ру ке би ла је пре ра на смрт
гла ве по ро ди це. Тог тре нут ка њи хо ва
сва ко дне ви ца се се ли из гра да у Сеф -
ке рин – и „Мом’s Magic Garden” по -
чи ње да жи ви. Уз од лу ку да се ба ве
цве ћар ством, ре ши ле су да осво је и
про из вод њу слат ки ша, под фир мом
„Mom’s House”.

– По че ло је пра вље њем слат ких
сто ло ва за деч је ро ђен да не, да би -
смо да нас про ши ри ле по ну ду и на
слат ки ке те ринг – при ча ју се стре
Ми ло ва но вић.

Ка жу да је би ло ко ји са мо ста лан
по сао иза зов сам по се би.

– На пред у зет нич ком пу ту на и ла -
зи мо на низ про бле ма. Пре све га на -
ше тр жи ште, на жа лост, још увек не -
ма пот пу но по ве ре ње у же не пред у -
зет ни це, те је за нас пут да ле ко тр но -
ви ти ји и ком пли ко ва ни ји. Као и сву -
да, кон ку рен ци ја је ве ли ка, па по ред
ве ли ке во ље и љу ба ви  ко ју ула же те у
по сао, мо ра те се ис та ћи ква ли тет ним
про из во дом и про фе си о нал ном услу -
гом, што се пре све га по сти же ве ли -
ким ра дом на се би и упор но шћу. Увек
се тру ди мо да наш про из вод бу де пре -
по зна тљив, во ди мо ра чу на о из гле ду
и па ко ва њу – об ја шња ва ју.

Се стре Ми ло ва но вић сма тра ју да је
бу дућ ност у про да ји „из фо те ље” и да
то ме тре ба при ла го ди ти про да ју и ди -
стри бу ци ју про из во да.

– Би ти же на у пред у зет ни штву ни -
је лак по сао, али ка да има те за до вољ -
ног кли јен та с до брим пре по ру ка ма,
ко ји вам се из но ва вра ћа, и до бар тим,
све те шко ће се за бо ра ве. Во ља сва ка -
ко има глав ну уло гу у би ло ком по слу
ко јем при сту пи мо. Чо век без во ље ни -
је ни шта – за кљу чу ју.

Ста ре ша ре за но во тр жи ште

Ка та ри на Ман дић (46) по стру ци је
еко ном ски тех ни чар, де се так го ди на
је ра ди ла у Вој сци Ср би је и Ми ни -
стар ству од бра не, за тим у при ват ној
фир ми, а са да је већ де сет го ди на
вла сни ца за нат ске рад ње за про из -
вод њу тка них де ло ва на род не но шње
и про из во да су ве нир ског ти па „Ка та -
ри на М”.

– Руч но тка ње ми је би ло хо би и
до дат ни из вор при хо да не ко ли ко го -
ди на пре ре ги стра ци је пред у зет нич -
ке де лат но сти. У том пе ри о ду сам
има ла ра зно вр сни ји про из вод ни про -
грам – од одев них пред ме та до кућ -
ног тек сти ла, и тек по сле не ко ли ко
го ди на тка ња ре ши ла сам да се опро -
бам у из ра ди де ло ва на род не но шње.
Та иде ја је по сто ја ла од по чет ка мог
ба вље ња тка њем, али је би ло по треб -
но вре ме да кре нем с ре а ли за ци јом

за то што из ра да тка них де ло ва на -
род не но шње об у хва та све ста ре и те -
шке тех ни ке тка ња за ко је је по треб -
но ис ку ство – при ча нам Ка та ри на.

Она је 2010. го ди не до не ла од лу ку
да на пра ви по слов ну про ме ну, да ла
от каз у фир ми у ко јој је ра ди ла  и уз
суб вен ци ју за са мо за по шља ва ње Гра -
да Пан че ва ре ши ла да ре ги стру је де -
лат ност.

– Пре ула ска у пред у зет ни штво,
кроз хо би, ја сам се опре де ли ла за
про из вод ко ји нај бр же и нај бо ље из -
ра ђу јем и ко ји мо гу да пла си рам на
тр жи ште, а то су де ло ви на род не но -
шње. Има ла сам од ре ђе не по зна те
куп це, про ве ре не до ба вља че, по зна -
ту кон ку рен ци ју, од ре ђе не за нат ске
ве шти не. Зна ла сам да ме че ка мно -
го ра да, не са мо у са мој про из вод њи
већ и у оста лим ак тив но сти ма, као

што су ад ми ни -
стра тив ни по сло -
ви, мар ке тинг,
ис пи ти ва ње и те -
сти ра ње но вих
про из во да, стал -
но лич но и про -
фе си о нал но уса -
вр ша ва ње... –
објашња ва.

Ка же да је би -
ла спрем на на ту
вр сту не из ве сно -
сти и ри зи ка и да
се ни је пла ши ла,
јер је же ле ла да
се би пру жи при -
ли ку да ра ди оно

што нај ви ше во ли.
– Нај ве ћи део про из вод ње об у хва -

та ју тка ни де ло ви на род не но шње и у
ма њем оби му тка ни су ве ни ри. Тка не
де ло ве на род не но шње про из во дим
за мно га кул тур но-умет нич ка дру -
штва у зе мљи и ино стран ству, са ра -
ђу јем с не ко ли ко ра ди о ни ца за из ра -
ду на род не но шње ко је из ра ђу ју све
осим тка них де ло ва. Про из во ди су ве -
нир ског ти па на ме ње ни су ту ри стич -
ким ор га ни за ци ја ма, ет но-се ли ма, ет -
но-ре сто ра ни ма, а мо гу да бу ду и по -
слов ни по клон пред у зе ћа. Про из во -
дим их са иде јом да ве ћи број љу ди
кроз упо треб не про из во де упо зна на -
шу тра ди ци о нал ну ша ру и овај за нат
– при ча она.

У по слу јој је нај леп ше то што рад -
ни да ни мо гу да бу ду дру га чи ји, јер
ства ра раз ли чи те про из во де.

– За нат је исти, али су ткач ке тех -
ни ке раз ли чи те, не ка да вр ло зах тев -
не и спо ре, а крај њи ре зул та ти до но -
се мно го за до вољ ства и сре ће. Упра во
су то и нај ве ћи иза зо ви, ка да на осно -
ву ста рог пред ме та или чак са мо фо -
то гра фи је на пра вим вер ну ре пли ку
тка них де ло ва на род не но шње – ка же
Ка та ри на.

По след њих де сет го ди на жи ви од
свог по сла, а ре дов но пра ти и кон -
кур се за по др шку ста рим за на ти ма и
пред у зет ни штву. На овај на чин је ус -
пе ла да обез бе ди
до ста опре ме и ре -
про ма те ри ја ла.

Умет ност и
стил жи во та

Оли ве ра Вој нов
(52) ап сол ви ра ла
је хи дро ге о ло ги ју
на Ру дар ском фа -
кул те ту, а у свет
фо то гра фи је је
ушла са свим слу -
чај но 1993. го ди -
не, ка да је по че ла
да ра ди у јед-
ној пан че вач кој 
фото-рад њи.

– Та да ни сам
зна ла ни да др -
жим фо то-апа рат
у ру ка ма и је ди -
но што сам зна ла
је не што о оп ти -
ци. Ме ђу тим, по -
сао ме је за ин те -
ре со вао, па сам
на шла ли те ра ту -
ру, чи та ла и учи -
ла. По мо гла ми
је и же на ко ја је
ра ди ла у фо то-
рад њи – при ча
Оли ве ра.

Фо то граф ски
за нат јој се до пао

јер је за ни мљив и кре а ти ван. У по -
чет ку је ра ди ла са мо у ла бо ра то ри ји,
а тек по сле се дам го ди на је по че ла да
фо то гра фи ше уз свог бра та, ко ји се
та ко ђе ба ви овим по слом. Ра ди -
ла је у Пан че ву, за тим у Бе о гра -
ду, а он да је отво ри ла сво ју фо -
то-рад њу.

– Сад ви ше не мо гу да за ми -
слим да се ба вим не чим дру -
гим, ни ти да ра дим за не ко га.
Ка да сам за по че ла свој би знис,
ово је би ла мо ја је ди на оп ци ја,
је ди но што сам зна ла да ра дим,
и ни сам се ни ка да по ка ја ла –
об ја шња ва.

Оно што јој нај те же па да је -
сте па пи ро ло ги ја.

– Ту су и не ке си ту а ци је, као
ка да ти за Но ву го ди ну раз би ју
из лог рад ње, на при мер... Ка да
си пред у зет ник и ра диш сам,
мо раш да бри неш о све му: хи -
ги је ни, па пи ри ма, ор га ни за ци -
ји, за ка зи ва њу и за вр ша ва њу по -
сло ва. Не ма сло бод них ви кен да
– при ча.

Ми сли да по сто је пред ра су де
пре ма же на ма у по слу, али има
и по зи тив них стра на, јер кли -
јен ти лак ше са ра ђу ју са же на ма и ма -
ње их се пла ше.

– Нај леп ше је што сам ор га ни зу -
јеш сво је вре ме. Имаш ве ли ку сло -
бо ду и по сао је вр ло кре а ти ван. А
нај ве ћи иза зов је, ге не рал но, оп ста -
ти као же на на Бал ка ну. Де си ло ми
се да су ми, ка да сам хте ла да ку пим
опре му на ли зинг, тра жи ли га ран та
јер сам же на и плус раз ве де на – каже
она.

На по ран рад

Ја сми на Ко вач ки (36) ба ви се
кро јач ким по слом, уда та је и
има тро је де це. До 2018. го ди не
је ра ди ла у ра зним ши ва ра ма, а
он да је од лу чи ла да се упу сти у
пред у зет ни штво и отво ри сво ју
За нат ску рад њу „Ко вач ки”.

– Мо тив да кре нем у по сао
ја вио се ка да сам 2017. го ди не
оста ла без по сла. Ни сам мо гла
да до ђем до но вог рад ног ме ста,
па сам се уз по др шку су пру га
осме ли ла да про бам са ма. Од
тог мо мен та мој жи вот се про -
ме нио – при ча Ја сми на.

Чим је по че ла, схва ти ла је да
се ова кав вид по сло ва ња раз ли -
ку је од оног ка да ра ди те за не -
ког дру гог. До та да је ра ди ла
нор ма тив но од ре ђен број са ти,
за шта је би ла пла ће на, а он да
је све по че ло да за ви си од ње.

– Не ка да уме да бу де ве о ма
на пор но, мо рам да при знам. Ни -
је ла ко да нас по кре ну ти би знис ако
не ма те ба рем део соп стве них сред -
ста ва. Ја сам има ла у основ ним сред -
стви ма, а оно што ми је нај ви ше не -
до ста ја ло је су по зајм ље на сред ства од
бан ке – об ја шња ва.

Услу ге и про из во де је ве о ма те шко
пла си ра ти, јер је рад ња још увек у
раз во ју. Ја сми на ка же да ни је до во -
љан са мо ква ли тет, већ до ста мо ра да
се ра ди и на ре кла ми.

– Иза зов је по ста ти пред у зет ник,
али и оп ста ти и раз ви ја ти се – да рад -
ња јед ног да на пре ђе у дру ги об лик
ор га ни за ци је – за кљу чу је Ја сми на.

Дру га чи ја вр ста сло бо де

Кри сти на Би ла но вић (41) за вр ши ла
је Сред њу еко ном ску шко лу, а већ
два де се так го ди на ра ди у уго сти тељ -
ству. По след ње три го ди не је вла сни -
ца Ка фе-ба ра „Ку ли шић”.

– То се до го ди ло на на го вор мо -
јих при ја те ља ко ји су у ме ни ви де ли
по тен ци јал да мо гу са ма да во дим
по сао. Ис по ста ви ло се да је то 
заиста пра ва ствар за ме не – при ча
Кри сти на.

Ка же да си, ка да ра диш за се бе,
мно го опу ште ни ји, а с дру ге стра не,
све мо жеш да ра диш дру га чи је и с
пу но љу ба ви.

– Осе ћаш дру га чи ју вр сту сло бо де
и же лиш да све бу де бо ље, леп ше и
успе шни је не го ка да ра диш за дру ге.
Али имаш и пу но оба ве за: ки ри ја,
днев ни па зар, пла те, при ја ва рад ни -
ка... Ка да је ло кал ма ли, по треб но је
и гле да ти да ли љу ди во ле тог чо ве ка
ко ји ра ди – при ча Кри сти на.

Ка же да је ло кал ко ји во ди ме сто
у ком се љу ди осе ћа ју као код ку ће,
као да не где при па да ју. И да не осе -
ћа да љу ди има ју пред ра су де јер је
же на у уго сти тељ ству, већ да се чак
и бо ље оп хо де и не пра ве ни ка кве
про бле ме.

– Во лим што су љу ди ко ји до ла зе у
мој ло кал по зи тив ни. Они ту сво ју
енер ги ју пре но се на ме не, а ја за и ста
ужи вам у дру же њу. То ме ис пу ња ва.
Нај ве ћи иза зов ми је да ли ћу ус пе -
ти. Стал но до ла зе но ве ге не ра ци је, а
ја се че сто пи там да ли ћу мо ћи да се
но сим с тим што вре ме до но си. 
Засад успе вам – ка же са осме хом
Кри сти на.

Да би јед на же на во ди ла ка фић,
твр ди она, мо ра да по се ду је сна гу, па -
мет, иде је, кре а тив ност и да је до бро
ор га ни зо ва на. Ко је ба рем јед ном ви -
део Кри сти ну, ја сно му је да је она
ро ђе на с пред у зет нич ким ду хом.

Мир ја на Ма рић

Оливера Војнов

Катарина Мандић

Јасмина Ковачки

Јелена и Јована Миловановић

Кристина Билановић

По зо ри ште у Ср ба
Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би -
је при дру жио се оста лим му зе ји ма
у же љи да њи хов са др жај бу де до -
сту пан сви ма. Вир ту ел на из ло жба
„По зо ри ште у Ср ба у 19. и 20. ве ку”
пред ста вља јед ну за ни мљи ву шет -
њу кроз исто ри ју ове умет но сти на
нео би чан на чин, а све је упот пу ње -
но за ни мљи вим чи ње ни ца ма и са -
чу ва ним фо то гра фи ја ма. Да ли сте
зна ли да је пр ва по зо ри шна пред -
ста ва у Ср би ји из ве де на да ле ке
1835. го ди не у Кра гу јев цу? Или да
је Јо а ким Ву јић, ко ји ва жи за оца
срп ског по зо ри шта, упра во у том
срп ском гра ду при ре ђи вао пред -
ста ве на дво ру Кне за Ми ло ша?
    У ор га ни за ци ји из ло жбе „По зо -
ри ште у Ср ба у 19. и 20. ве ку” уче -
ство ва ла је, из ме ђу оста лих, и
Ири на Стој ко вић Ки кић, би бли о -
те кар-ку стос по ме ну тог му зе ја, ко -
ја је сву гра ђу те ве ле леп не
ин сти ту ци је ус пе ла да са жме на
јед но ме сто и она ће би ти за бав на
свим по се ти о ци ма. У окви ру ове
из ло жбе са зна ће те за што је би ло
спе ци фич но „Ле те ће ди ле тант ско
по зо ри ште”, пр ва ју жно сло вен ска
про фе си о нал на по зо ри шна гру па,
а би ће те упо зна ти и с по сто ја њем
нео бич ног „Те а тра на ђу мру ку”,
ко ји је осно вао Ата на си је Ни ко лић
1841. године.

Култура од куће

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко га иш че ку је те. Књи ге из „Ла гу -
не” до би ће ау то ри сле де ћих по рука:

„Иш че ку јем сво је де те да ми се
вра ти из ино стран ства. Ни сам је
за гр ли ла ви ше од три ме се ца.”
063/8772...

„Тре нут но иш че ку јем раз но са ча
пи ца. Ка сни већ де сет ми ну та, охла -
ди ће ми се ве че ра.” 060/4340...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 27. ма ја, 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: „Ка ко одр жа ти по зи тив ну енер -
ги ју?”, 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.

„По зи тив на енер -
ги ја” ау тор ке Џу -
дит Ор лов, пси -
хи ја тра, да је нам
де сет из у зет них
са ве та за пре о бра -
жа ва ње умо ра,
стре са и стра ха у
енер ги ју, сна гу и
љу бав.

Џу дит Ор лов,
пи о нир на по љу енер гет ске пси хи -
ја три је, осми сли ла је на чин ка ко да
вам по мог не ка да се осе ћа те ис цр -
пље но и без сна ге, а не спа са ва ју
вас до бар сан, не ки леп из ла зак или
мир но ве че код ку ће. Књи га ће вам
пру жи ти са ве те да про бу ди те сво ју
успа ва ну енер ги ју, да се из бо ри те
са спољ ним при ти ском љу ди око
вас, ме ди ја, др жа ве и моћ них кор -
по ра ци ја. На у чи ће те ка ко да умор,
стрес и страх, ко ји вам се не при -
мет но го ми ла ју услед мо дер ног на -
чи на жи во та, пре тво ри те у жи вот ну
сна гу, до бро рас по ло же ње, љу бав
пре ма се би и дру ги ма и пре све га у
за до вољ ство жи во том ко ји жи ви те.

Ових де сет стра те ги ја се кре ћу
од пот пу но очи глед них, по пут от -
кри ва ња соп стве не вред но сти и
усва ја ња ис хра не ко ја ства ра здра -
ву енер ги ју, до оних ма ње уоч љи -
вих, по пут схва та ња да не све сно
пре у зи ма мо емо ци о нал ни те рет
дру гих љу ди. На кра ју сва ког по -
гла вља на ла зе се ин тер вјуи док -
тор ке Ор лов са ути цај ним љу ди -
ма, ко ји су по де ли ли сво је тај не о
то ме ка ко ко ри сте од ре ђе не са ве те
да би про из ве ли ви ше енер ги је.

По зи тив на 
енер ги ја

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

РЕНО сеник, 2003. годи-

ште, дизел, 1900 цм³, пре-

шао 236.000. 063/838-33-

97. (290829)

ПАСАТ Б 6, 1.9 дизел, ка-

раван, 2007. годиште, ре-

гистрован до 27. марта

2021. 069/331-03-97.

(290782)
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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

КАМИОН рено премијум

420 Р, 2002. годиште, ис-

праван. Тел. 063/103-04-

33. (29117)

СИТРОЕН ксара пикасо,,

продајем. 063/224-528.

(291213)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, ате-

стиран лин, металик плав,

одличан. 0645/142-55-93.

(291244)

ПРОДАЈЕМ ладу 112,

2005. годиште, има ате-

стиран гас, нисан приме-

ра, 1999. годиште, дизел.

063/880-64-42. (291162)

ДОБРО теретни, макси,

1.4, 2007, атестиран плин.

064/130-36-02. (291280)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,

фул опрема, 6 брзина.

064/130-36-02. (291280)

ПАСАТ Б 5, 1.9 ТДИ,

99/2000. караван, у првој

боји. 064/130-36-02.

(291280)

ПРОДАЈЕМ пежо 607, ре-

гистрован, први власник,

2,7 аутоматик, 2.500 евра.

069/263-42-97. (291326)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова,

долазим на адресу.

069/203-00-44, 066/409-

991. (290775)

ОТКУП свих врта аутомо-

била, исплата одмах, не-

битно стање. 061/641-81-

39, 061/625-64-64.

(291298)

КУПУЈЕМ милерову кипу 4

м, мерцедес кипер, кеш

исплата. 063/754-02-72.

(291123) 

ПРВОКЛАСНИ прасићи,

јагањци, свиње. 060/037-

11-96. (290945)

ЗАМРЗИВАЧ 310 л, ком-

биновани шпорет, веш-ма-

шина, комбиновани фри-

жидер, телевизор.

063/861-82-66. (291211)

СУДОПЕРА с висећим,

фотеља мојца, самачки

кревет, сто, столице, уси-

сивач. 063/861-82-66.

(291211)

ОЧУВАНА кухиња са аспи-

ратором, електрични

уградни шпорет са равном

плочом, рерна самочи-

стач, судо-машина и све је

исправно. Кухиња 2,80 м.

Тел. 064/464-01-11.

(291093)

ПРОДАЈЕМ половне сало-

нит плоче 125 х 110 цм, 18

комада. 069/417-41-20.

8291094)

ПЕТ ДРУШТАВА пела са

кошницама, комплет при-

бор за пчеларење.

063/832-50-97. (291104)

ЕЛЕКТРИЧНА косачица

вилаџер, 1400 вати, у га-

ранцији, повољно.

064/409-65-89. (291102)

ПРОДАЈЕМ фрижидер ве-

ћи, комбиновани фрижи-

дер, веш-машину.

064/129-73-60. (291153)

ПРОДАЈЕМ кошнице пра-

зне, комплетне, цена 25

евра. 063/436-918.

(291168)

ПРОДАЈЕМ бицикле, ма-

шину за судове, електрични

шпорет из иностранства.

063/436-918. (291168)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (291193)

ПРОДАЈЕМ нов апарат за

кокице, покретни улични.

Тел. 064/425-02-72,

064/004-52-30. (291291)

ПРОДАЈЕМ електрични

болнички кревет. 062/868-

97-82. (291133)

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја, столови од 4.500,

столице од 1.600. 060/600-

14-52. (291266)

АПАРАТ за кокице, брене-

ри, колица, аутогени, бу-

шилица, разни алати.

068/401-59-77. (191264)

ЛАМПЕРИЈА, данито про-

зори, старински стилски

намештај и друге етно

ствари. 063/360-964.

(291286)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,

јагањци, свиње, могућност

клања. 060/037-11-96.

(291172)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, перје, бакар, месинг,

алуминијум, гвожђе, аку-

мулаторе. 066/900-79-04.

(291085)

КУПУЈЕМ отпадно гвожђе,

лим, бакар, месинг, алу-

минијум, акумулаторе,

цинк, бела техника, пет

амбалажу, фолију, стари

папир, архиву, стаклене

флаше и тегле, лименке.

Тел. 061/159-55-55.

(291081)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче, шпорете, попра-

вљам исте. 060/521-93-40.

(291129)

ЧИСТИМО таване, шут,

подруме, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(291318)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

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

14-77. (291174)

КУПУЈЕМ обојене метале,

гвожђе, олово, акумулато-

ре, телевиз9оре, веш-ма-

шине, замрзиваче.

061/206-26-24. (291318)

КУПЈЕМО гвожђе, олово,

бакар, месинг, веш-маши-

не, замрзиваче, телевизо-

ре, долазимо. 061/321-77-

93. (291318)

КУПУЈЕМО све метале,

гвожђе, акумулаторе, веш-

машине, фрижидере, за-

мрзиваче, телевизоре.

061/322-04-94. (291318)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова Ми-

са. Тел. 064/993-35-00. (291299)

ПРОДАЈЕМ четири и по

ланца грађевинског зе-

мљишта, северна зона, из-

лаз на магистрални пут,

преко пута „Секиног сала-

ша”. 062/102-89-16.

(290581)

ПРОДАЈЕМ кућу од

100квм, са 15 ариплаца,

Баваништански пут 313,

до пута. Тел. 066/903-88-

65. (289597)

КУЋА у Старчеву, помоћ-

ни објекти, плац 9,5 ари,

укњижено. 063/725-99-37.

(290982)

НА ПРОДАЈУ 10 ари пла-

ца. Тел. 064/364-83-18,

065/833-73-61 (СМС)

УЖИ центар, кућа 2 ара,

Браће Јовановић, 70.000.

(679), 063/836-23-83,

„Трем 01”. (291260)

ПРОДАЈЕМ викендицу на

Дунаву, Бела стена, 40

квм, намештена, 100 мета-

ра од обале. 061/401-19-

46. (291281)

НА ПРОДАЈУ плац на Ку-

дељарцу. 064/256-61-64

(СМС)

КУЋА на продају у Омо-

љици, легализована, по-

моћни објекти, 70 квм, 4.5

ара плаца, реновирана,

одмах усељива. 063/725-

08-98. (291317)

КУЋА, Миса, 38 + 12 + 17,

укњижена, самостална,

26.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (291066)
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ПАКЕТ 1 

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

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL ХОЛЕСТЕРОЛ
+ LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ 
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, 
хемоглобин, леукоцити са леукоцитарном 
формулом и тромбоцити) + СЕДИМЕНТАЦИЈА

Цена: 300 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕР ПРОСТАТЕ PSA + fPSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH + FT4

Цена: 900 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
Цена: 450 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE од 25. маја до 10. јуна

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић 
Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

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



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ
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СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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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 на Куде-
љарцу. 063/895-85-79.
(290496)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
011/274-80-67. (291241)

КУЋА на продају у Врњач-
кој бањи. Може и замена
за стан у Панчеву.
064/947-29-92. (291242)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа
са локалом, 44.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(291253)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, удаљена од Аква
центра 200 м. 064/450-78-
91. (291255)

ДВЕ куће на једном плацу
на Кудељарцу, продајем.
Тел. 060/728-46-02.
(291263)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панче-
ву, Граничарска 13, без
посредника. 063/893-88-
73. (291282)

КУЋА, Омољица, 80 квм, 7
ари, легализована, помоћ-
ни објекти. 064/961-00-70.
(291284)

ПРОДЕЈМ кућу, три дуплек-
са, горњи град, 8 ари плац.
063/829-89-48. (291145)

ВИКЕНДИЦА, плац 25
ари,с а воћњаком, градска
вода, повољно. 062/262-
949, 013/313-716. (291121)

ПРОДАЈЕМ кућу, завршни
радови, нова Миса, кера-
мике подне плочице.
064/221-36-12. (291116)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, Новосељански пут,
пре „Крнете”. Тел.
063/103-04-33. (291117)

ПРОДАЈЕМ усељиву кућу
и 12 ари плаца, Банатско
Ново Село, звти увече.
013/310-697. (2911709

КУЋА, Атомска бања, 77
квм, 3 ара плаца. 013/366-
176, 063/875-75-98. (291173)

ПЛАЦ, нова Миса, Јабучки
пут, Баваништански пут,
Топола. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (291178)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис
или инвеститоре, 620 квм,
9,59 ари, две парцеле, 20
м фронт, могућност 20
струјомера. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (291316)

ПРОДАЈА плацева, град-

ско грађевинско, власник.

064/212-52-52. (291197)

ТЕСЛА, трособан стан са
ЦГ, IV спрат, са нус про-
сторијама. 013/331-079,
063/770-45-55. (290895)

ОМОЉИЦА, строги цен-
тар, продајем једноипосо-
бан стан, укњижен, 1/1,
064/021-19-31. (и)

КОТЕЖ, 35 квм, полусуте-
рен, усељив, ЦГ, 20.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (291327)

СТРЕЛИШТЕ, V, ЦГ, 37
квм, две терасе, 23.500’.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (291327)

МИСА, једнособан, призе-
мље, 33 квм, тераса, ТА,
23.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (291327)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, Содара. Тел.
060/313-87-86. (291111)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
36 квм, I, 18.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(291178)

ЛЕП нов дуплекс, близина
Хотела Тамиш, двострано
оријентисан, 105 квм, 850
евра фиксно. 064/570-64-
70. (291188)

36 КВМ, Котеж 1, једнои-
пособан, полусутерен, ЦГ,
24.000 евра. „Дива некрет-
нине”, 064/246-05-71.
(291207)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (291216)

ТЕСЛА, једнособан, IV,
лифт, 38 квм, ЦГ, 30.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (291232)

КОТЕЖ 2, трособан ду-
плекс, 70 квм, V, 42.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (291232)

СОДАРА, 59 квм, ЦГ, V.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (291260)

СОДАРА, троипособан, 83
квм, ЦГ, VI, 55.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(291260)

ШИРИ центар, нови, одмах
усељиви станови, 69 квм,
власник. 063/208-352. (291236)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, шири центар, двори-
шни, без посредника.
063/779-61-32. (291248)

ЦЕНТАР, 2.5, 65, ренови-
рано, 28.000; Миса, 345 +
15, 26.500. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (291253)

ПРОДАЈЕМ намештен дво-
собан комфоран стан, ТА
пећ, без посредника.
013/352-710, 066/352-710.
(291292)

ПРОДАЈЕМ 70 квм, салон-
ски, реновиран фул, стро-
ги центар. 062/504-504.
(291304)

УЛИЧНИ део куће, Војло-
вица, 56 квм, усељив,
12.000, договор. (336)
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (291314)

НА ПРОДАЈУ гарсоњера,
нова Миса, 30 квм, 13.500
евра. 061/171-54-06. (291320)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, све лока-
ције, куће, плацеви. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (291066)

КУПУЈЕМ на Содари дво-
собан стан, до петог спра-
та, исплата одмах.
063/637-673. (291103)

КУПУЈЕМ станове за рено-
вирање, исплата одмах.
Агенција „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. (291250)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потреб-
ни станови, куће у Панче-
ву. Исплата одмах.
061/662-91-48. (291251)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (291232)

КУПУЈЕМ станове, куће, ис-
плата одмах. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (291260)

ПОТРЕБНА опремљена ку-
ћа или викендица са дво-
риштем, за издавање.
061/152-05-64 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособну кућу
на Миси, са двориштем,
ненамештену, Војвођанска
97, стара Миса. 061/321-
70-83. (290897)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у строгом цен-
тру. Тел. 061/621-32-18.
(291247)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 120
евра и једноипособан 130
евра, намештено, суперно-
ва, wi/fi. 069/113-00-73.
(291091)

ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,
Маргита, Светозара Ше-
мића 70-а, 26000 Панче-
во. 013/354-703. (291088)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, ЦГ, каблов-
ска, интернет, интерфон,
видео надзор, 180 евра, де-
позит. 063/246-509. (291136)

СТАН трособан у кући, за
издавање, полунамештен,
на Миси. 060/142-22-13.
(291084)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан, Котеж. Тел.

065/832-11-70. (291070)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,

40 квм, екстра локација.

063/778-88-15. (291119)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,

комплет намештен, у цен-

тру Панчева, приземље,

етажно грејање на гас.

Тел. 063/311-369. (291114)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,

са грејањем. 069/720-835.

(291150)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан у центру.

062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ дво-

собан стан и гарсоњеру.

062/208-828. (298176)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан, први спрат, 37 квм,

ЦГ, Содара. Звати после

17 сати. 065/832-48-42.

(291198)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Стрелишту, седми

спрат, 120 евра. 060/732-

62-61. (291201)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни стан, ТА греја-

ње, код Хотела „Тамиш”.

064/122-48-07. (291212)

ИЗДАЈЕМ лукс намештен

стан, 55 квм, Иве Курјач-

ког 8, 250 евра. 064/118-

64-57. (291181)

ЈЕДНОСОБАН, Моравска,

потпуно намештен, ренови-

ран, ЦГ, трећи спрат, депо-

зит., 063/528-610. (291195)

МАЊИ двособан потпуно

намештен стан са гаражом

у строгом центру. Плаћа-

ње унапред, по договору.

064/171-19-88. (291222)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан у центру.

066/354-44-12. (291249)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

центру. 063/809-59-66.

(291233)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, Стрлеи’ште код

школе, ТА, кабловска, ин-

тернет. 063/821-61-83.

(291319)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
плетно намештен стан, 35
квм, Светозара Шемића.
062/435-323. (291261)

ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, призе-
мље, комплетно опре-
мљен, 30 квм, са ерасом.
Контакт телефон 063/772-
59-18. (ф)

СМЕШТАЈ за раднике у
центру града, комплетно
опремљен. 062/435-423.
(291261)

8ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, цен-
тар, I спрат, ЦГ, комплетно
намештена. Идеално.
064/919-36-22. (291258)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен, ЦГ, центар.
062/504-504. (291304)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, 60 квм, Стрели-
ште, код школе. 064/260-
05-34. (291307)

ИЗДАЈЕМ полунаметшен
стан 30 квм, преко пута
Биг центра, Стрелиште.
061/289-09-30. (291267)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру, 32 квм, погодан
и за канцеларију. 064/564-
82-72. (291325)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (290831)

ПРОДАЈЕМ КУЋУ са 19

ари плаца, Банатско Ново

Село. 066/887-84-00.

(291180)

ПОТРЕБАН портир, ди-

стрибуција пића We i fert

Панчево. 062/446-285.

(291301)

ПРОДАЈЕМ плац од 23

ара, у Владимировцу. По-

годан за више врста делат-

ности, има струју и воду.

013/234-40-71. (291302)

КУЋА, шири центар, 100

квм, 3 ара, колски улаз,

приземна етажа, 79.000.

062/504-504. (291304)

ОМОЉИЦА, продајем за-

почет објекат 250 квм, га-

ража, плац 11.5 ари.

064/260-05-34. (291307)

КУПУЈЕМ викендицу у Де-

либлатској Пешчари, да

има воду и струју.

063/830-31-56 (СМС)

МЕЊАМ комфоран стан,

60 квм, за кућу. Тел.

064/163-20-76. (291214)

ТАМИШ КАПИЈА, двоипо-

собан, 78 квм, IV, ЦГ, дво-

страно оријентисан, 70.000.

(336) „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (291314)

НОВО у Агенцији „Тесла

некретнине”, посебне по-

годности за продавце не-

кретнина. 064/668-89-15.

(291250)

СТАН на продају, опре-

мљен, 65 квм, Лава Тол-

стоја 20, Куткова зграда.

063/362-973 (СМС)

СТРОГИ центар, једносо-

бан, 24 квм, салонски, мо-

же за канцеларију. „Дива

некретнине”, 064/246-05-

71. (291207)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ

Ц категорије

за рад на стоваришту

„Голија”

063/776-56-58
(ф)

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(2/290950)

СЕЛИДБЕ

ТРАНСПОРТ

ПЕТРОВ
МАКСИ КОМБИ

са радницима и без

061/324-37-50 Стева

Потребни радници

у производњи 

дрвене амбалаже

„Рас”д.о.о.Старчево

Информације 

на тел. 013/631-066,

013/631-166 

у времену

од 6 до 14 сати

(1/290847)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

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

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

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

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

37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на ка-

тастарској парцели топ.бр. 5931/1, 5931/3, 5942/2,

8073/2 и 8073/3 КО Панчево, за потребе изградње

објекта за вршење техничког прегледа возила, мо-

педа и мотоцикала, самоуслужне аутоперионице и

угоститељског објекта, у Панчеву, Доситеја Обрадо-

вића бб, израђен од стране „Master Project 2015“,

Панчево, за инвеститорa „Еко Мабер Инжењеринг”

ДОО, Панчево, Спољностарчевачка 153.

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-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

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 22. 05. 2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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

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

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

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

37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ката-

старске парцеле топ.бр.36553 КО Панчево, за пла-

нирану изградњу вишепородичног стамбеног

објекта са 17 станова, спратности По+Пр+4+Пс,

који се налази у Панчеву, улица Светозара Миле-

тића бр. 31, са обухватом УП-а и дела улице Све-

тозара Милетића , део кат. парцеле 8043 КО Пан-

чево, израђен од стране „АГП Студио”, Панчево,

за инвеститорa „Олимп Арт Градња” ДОО, Панче-

во, Змај Јовина 2.

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 22. 05.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

„DANITO” d. o. o. 
Потребни радници са радним искуством 

за уградњу ПВЦ и АЛУ столарије. 

013/367-700, 060/367-70-09
(6/291298)

ИЗДАЈЕМ два локала у
центру, 18 и 12 квм, мо-
гућност спајања. 066/866-
49-00. (290884)

НА ПРОДАЈУ локал (мон-
тажно-демонтажни) 13
квм, код Нове поште, цена
3.000 евра. Тел. 066/537-
63-86. (291097)

ЛОКАЛ, продаја 18 квм,
ТЦ Змај Јовина, други ло-
кал до Његиошеве, призе-
мље, сређен. 063/489-958.
(291139)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Војводе Петра Бојовића
19. 066/314-803. (291083)

ЛОКАЛ издајем или про-
дајем, 18 квм, центар, но-
воградња, излог, клима,
изолован. 063/752-04-00.
(291079)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
65 квм, два тоалета, мага-
цин. 066/345-009. (291078)

ЛОКАЛ – ПРОДАЈА, 28
квм + 12 квм, галерија, ТЦ
Змај Јовина, први до Ње-
гошеве, приземље, сређен.
063/489-958. (291139)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
у Тржном центру Атријум.
060/732-62-61. (291201)

ЛОКАЛ са опремом за ке-
теринг и брзу храну, раз-
рађен са сигурним послом
који само наставите. Бра-
ће Јовановић 99. 065/352-
78-88. (291243)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал на Зеленој пијаци, од-
лична локација. Тел.
063/819-37-33. (291283)

ИЗДАЈЕМ дворишни зида-
ни простор за магацин или
перионицу, 90 квм, колски
улаз, трофазна струја, два
мокра чвора. 063/810-09-
15, Цара Душана 122. (291287)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, код смартбло-
ка), код Go me xa, повољно.
064/006-43-33. (291295)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
Светог Саве, 23 квм.
064/866-23-26, 061/257-
01-71. (291311)

ЛОКАЛ од 12 квм, за изда-
вање, Жарка Зрењанина
23. 063/103-04-31. (291321)

ХАЛА, 220 квм, за издава-
ње на Новосељанском пу-
ту. 062/309-370. (291323)

ПОТРЕБНА радница за
рад на индустријским ши-
ваћим машинама.
063/776-08-68. (270961)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног пла-
ћања. Професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (291154)

ПОТРЕБНИ возач и прода-
вачица у пекари. СV слати
на mail: pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs . 064/217-48-
56. (290916)

ПОТРЕБАН администра-
тивни радник за пола рад-
ног времена. CV – mail:
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (291143)

CAF FE FLA MIN GO тражи

конобара-ицу са искуством.

069/364-10-04. (291099)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб” потребна девојка
за рад у продаји. Контакт
телефон, 060/758-03-24.
(291300)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу
флајера, до 45 година.
060/664-60-06. (291124)

РЕСТОРАНУ потребна ку-
варица са искуством, на
неодређено време.
062/478-394. (291177)

КРЧМИ „Шареница” по-
требна конобарица. Тел.
064/349-93-43. (291194)

ПОТРЕБАН радник - „Зоки
Стакло”. 064/131-72-85.
(291186)

ПОТРЕБНА радница у Пе-
кари. 062/404-144. (291224)

ГОЛУБ ТАКСИ тражи дис-
печера таксија. Предност
радно искуство у таксију и
познавање града Панчева.
Контакт: Марија Симоно-
вић, 060/663-64-63, рад-
ним данима од 8 до 16 са-
ти. (291229)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на роштиљу. 063/248-599.
(291265)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
шиваћим машинама.
064/127-22-48. (291246)

ФИРМИ „Ормарић ДМ”
потребан бравар и помоћ-
ни радник. 063/315-268.
(291272)

ПОТРЕБНИ радници: ба-
штован, два ноћна чувара.
062/208-828. (291277)

КАФИЋ „Цанцара”, по-
требна девојка само за
преподневни рад.
063/208-389. (291310)

ПОТРЕБАН радник за рад

на фарми крава у Панчеву.

064/160-56-68. (291313)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипером

до два кубика. 064/664-85-

31,  013/342-338  (СМС)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит фасаде,

бетонирање, повољно.

063/865-80-49. (290498)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правке, преправке купати-

ла, славине, вентили, одгу-

шење канализације.

061/193-00-09. (290913)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-

марници, ролетне, венеци-

јанери, гуртне, уграђујем,

поправљам. 064/181-25-

00. (290962)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка,

бојлери, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића, 064/310-

44-88. (290540)

ОЗБИЉНА жена неговала

би старију особу и чистила

станове. 064/461-38-95.

(291080)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови: лепљење тапета,

фарбање столарије, ради-

јатора, повољно. 064/174-

03-23, 062/790-881. (291077)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (291072)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, столарија, веома по-

вољно. 064/280-26-15. (291072)

МОЛЕРСКИ радови, фар-

бање столарије, обрада

прозора, мајстор Павел.

063/809-66-61. (291101)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

рдови, кречење, глетовање,

столарија, веома повољно.

061/659-86-11. (291106)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон. 064/351-

11-73. (291098)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-

чење, фарбање столарије,

пензионерима попут.

062/564-494. (291107)

ДРВОСЕЧА исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-

846. (291127)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације, индикаторе, бојле-

ре, шпорете, фрижидере,

ТА пећи. 060/521-93-40.

(291129)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење судопере, купатила,

адаптације, замене, по-

правке, одмах. 013/331-

657, 064/495-77-59. (291130)

КЛИМЕ: монтажа, демон-

тажа, пуњење, сервис, бе-

ла техника, фрижидери.

060/521-93-40. (291129)

ВРШИМ услуге и селидбе
комбијем. 064/271-56-57.
(291073)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (291146)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством квалитет-
но, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (291160)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(291147)

ПОВОЉНА израда елек-
троинсталација у стамбе-
ним објектима. 063/836-
06-56. (291148)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалет-
ни. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (291161)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: заме-
на старо, ново, адаптаци-
је, одгушења – квалитетно.
063/115-71-67. (291162)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирање.  063/865-80-
49. (291163)

КИРБИ дубинско усисава-
ње и прање намештаја, во-
зила и тепиха. 064/338-49-
78. (291200)

РАДИМ све врсте физич-
ких послова, квалитетно,
уз екипу радника.
061/311-97-69. (291202)

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85. (291225)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (291187)

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи. При-
према полагања испита за
све нивое знања. 061/656-
04-04, 013/352-892. (291231)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња, канализационих це-
ви машинским путем.
062/640-07-41. (291239)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,
израда инсталација, бојле-
ра, пећи, најјефтиније у
граду. 066/354-412. (291249)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови. 9062/628-096. (293297)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70. (291289)

КОШЕЊЕ траве, шибља,
ископи, бетонирања, дво-
ришта, рушења објеката,
шупа, чишћење, итд.  (291270)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, чишће-
ња, одношења ствари, ру-
шења. 061/109-33-53. (291270)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шупа,
бетонирања, кошење тра-
ве. 064/122-69-78. (291270)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова од
темеља до крова. 063/724-
36-24. 8291271)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, кера-
мика, повољно, проверите.
061/141-38-02. (291273)

БАШТЕ орем и култиви-
рам. 063/855-92-70. (291303)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљњеног црепа, ви-
сински радови. 065/535-
24-56. (291309)

НЕГОВАТЕЉИЦА, озбиљ-
на, нуди помоћ старим ли-
цима. 063/838-72-20. (291324)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (290451)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, оправка старих, но-
вих кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (290923)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (291113)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно: шљунак 1.300, пе-
сак 600, сејанац 1.700,
шљунак сепарисани 1.500,
одвозимо, утоварамо шут.
064/354-69-94. (291123)

СЕЛИДБЕ на свим дести-
нацијама, екипа радника,
превоз. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(291108)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (291204)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (291205)

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. (291223)

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. (291223)

ПЕРФЕКТ – фасаде, зида-
ње, малтерисање, кречење,
кровови, ламинати, кера-
мика. 063/122-14-39. (291290)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка лаината.
061/283-66-41, 064/390-
00-87. (291257)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу на име
Инга Николић. (291275)

ДАЈЕМ једнособан стан за
доживотно издржавање.
063/246-509. (291136)
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Преминула је наша вољена

БРАНКА ВОЈИНОВИЋ
1939–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(4/291086)

Последњи поздрав драгом

ЗОРАНУ МАНИТАШЕВИЋУ

од колега из РНП: ДУЛЕТА, ВУЧКА, ЗАГИЈА, НЕШЕ, 

МИЋЕ, ЂОЛЕТА, МАШЕ, ЈОЦЕ и ЛАКИЈА
(55/291189)

После краће болести напустила нас је

НЕДА НИКОЛИЋ
рођ. Вулетић

1929–2020.

Драга моја тетка Недо, никада нећу заборавити

твој лик и твоју доброту.

Ожалошћени: НАДА и ЗОРАН са породицом и

родбина из Хрватске
(32/291141)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.

Рекао си...

Никад неће пасти мрак, а пао је

никад неће стати свет, а стао је

никад неће раставити нас двоје

никад неће доћи крај, а дошао је...

Дођи и спаси ме ове тишине и реци како и за-

што да живим без твоје љубави!

Твој ПАТУЉАК

(70/291218)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.

Драги Тајо,

Био си наш идол, понос... све. Научио си нас

много чему, био увек ту када је потребно, али

најтежу лекцију оставио си да научимо сами. 

Како да живимо без тебе.

Твоји момци ЛУКА и МАРКО
(71/291218)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
29. VII 1969 – 14. V 2020.

Драги мој сине,

мој поносу и дико.

Како да мајка живи без тебе, без твог загрљаја,

без твог племенитог срца. Дивног гласа и ока

плавог. Како?

Твоја неутешна ЗОНЕ
(74/291219)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.

Чекамо те да се вратиш.

Враћају се сећања... Бројимо дане као године...

Наш цео свет, стао је.

Твоји: ДАНКА, ЛУКА и МАРКО

(72/291218)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.

Заувек ћеш остати у нашем сећању.

Твоји другови из разреда VI II-2
(44/291167)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.

Вољени не умиру док живе они који их се сећа-

ју. Верујемо да постоји неко боље место у вечно-

сти где ћемо се опет једном срести.

Твоји: ДУШКА и ЂУРО

(68/291217)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.

Када оде неко драг не боли смрт. Боли празнина

која никад неће бити попуњена, боле речи које

нисмо рекли а могли смо, боле успомене, боли

живот који је могао да траје а угасио се.

Твоји: МАРИЈАНА, ВЛАДА, КАЋА и ТАРА
(69/29127)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.

Знам није лако...

Све се мање-више зна...

Велике речи сићушне су постале...

Нађи бар нешто што светлуца у дну шешира и изведи

неки трик за нас преостале.

Воли те твој брат ДЕЈАН, снаја МАЈА

и братићи ДУЛЕ и ЂОЛЕ
(73/291219)

ЗОРАН

МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.

Остала је бол, празни-
на, туга.

Твоји неутешни: тетке
ГОЦА и ЉИЉА, сестра

НАТАША, зет ГОРАН
и сестричина ТАРА

(75/291219)

Последњи поздрав драгом колеги

ЗОКИЈУ МАНИТАШЕВИЋУ

од колега из Техничких сервиса

Рафинерија нафте Панчево
(86/291245)

Напустила ме је моја нај-
већа дугогодишња прија-
тељица, моја драга кума

ДРАГОСЛАВА

ПЕТАКОВИЋ

ДРАГИЦА
Остаје заувек у мом срцу.

МАЈА са породицом
(98/291289)

Потребни радници за рад у производњи:

3 мушкарца и 2 жене
Контакт телефон: 062/365-414, Јагода

(ф)

„ЈМД” Д. О. О. ПАНЧЕВО
Гробљанска 50 (Војловица)

фирми за нискоградњу потребни радници:

– грађевински техничар са искуством

– физички радници

Инфо на тел. 013/332-526
(4/291122)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, Булевар Михајла Пупина бр.16,

Нови Сад, на основу члана 20. Закона о процени

утицаја на животну средину („Службени гласник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА

јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица На-

родног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео je захтев

за давање сагласности на Студију о процени ути-

цаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструк-

ција система филтриране воде у Енергани РНП,

на к.п бр. 3557 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид радним данима

од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-

ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-

земље, канцеларија бр. 39) и у просторијама

Градске управе Панчево, Улица Трг краља Петра

I бр. 2–4, до 14. 06. 2020. године. године. За време

трајања јавног увида заинтересована јавност мо-

же у писменом облику поднети примедбе и миш-

љења на изложену студију о процени утицаја на

адресу Секретаријата.

У циљу организовања здравствено безбедних

услова за одржавање безбедних услова за одржа-

вање јавне расправе и презентације, неопходно је

да сви заинтересовани најаве своје учешће теле-

фонским путем +381 21 487 46 90 или путем елек-

тронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 15. 06.

2020. године у згради Владе АП Војводине (при-

земље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.

300-820, 300-830
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је 14. маја 2020. године, преминула

наша вољена

РАДМИЛА МАХОВСКИ
1968–2020.

Била си, јеси и остаћеш наша најсјајнија звезда. 
За све што долази, недостајеш.
Супруг ГОРАН, ћерка СОЊА, син МАРКО, снаја МАРИЈАНА и унук ЛАЗАР

(10/291090)

Последњи поздрав најбољој мами на свету

РАДМИЛИ МАХОВСКИ

Биби мој, Хвала ти за све. 

Заувек ћеш живети у мом срцу.
Твоја СОЊА

(8/291090)

Последњи поздрав драгој мами

РАДМИЛИ МАХОВСКИ

Болест је била јача, ми смо изгубили. 

Кратко си живела, а пуно учинила. Хвала ти на томе.

Заувек ћеш живети у срцу моме.

Твој син МАРКО
(9/291090)

У трену, опаком болешћу, отргнута од живота

неправедно прерано наша

РАДМИЛА МАХОВСКИ
рођ. Варићак

27. VII 1968 – 14. V 2020.

Губитак неизмерне туге и бола.

Мама, тата и сестра

(11/291090)

Драга

РАДМИЛА
Знала си колико смо те волели али никад нећеш сазна-

ти колико нам недостајеш.
МИРИЋИ и ЈЕЛОВЦИ

(12/291090)

РАДИВОЈ АЛЕКСИЋ
1935–2020.

Обавештавамо пријатеље и родбину да је наш Ра-

дивој Алексић преминуо 13. маја 2020. године.

Сахрањен је 14. маја на гробљу Котеж у Панчеву.

Ожалошћени син МИЛАН са породицом

(21/291125)

18. маја 2020. преминула је наша

ВЕРА НИКОЛАЈЕВИЋ

Чуваћемо те од заборава.

Породица БОРИЧИЋ

(26/291134)

Последњи поздрав

драгој

РАЈКИ

од породице

ЈОВАНОВ

(37/291155)

Последњи поздрав нашој

ОЛГИ ПАТАКИ
1950 – 14. V 2020.

С љубављу у сећању: супруг ИШТВАН,

ћерке ИЛОНА и ИВАНА, 

зетови ВЕСЕЉКО и МИРОСЛАВ

и унуци ЛАЗАР и МИЛИЦА

(52/291184)

Последњи поздрав

ОЛГИ ПАТАКИ
1950–2020.

од сестре ЈЕЛЕНЕ, зета НЕДЕЉКА, сестрића

ЗОРАНА и ЗОКАНЕ са породицама

(53/291184)

13. маја 2020. године престало је да куца велико и
племенито срце мога оца и деке.
Сахрана је обављена 14. маја 2020. године на источ-
ном гробљу у Банатском Новом Селу

УРОШ ВИШЕКРУНА
1930–2020.

Увек ћемо те се сећати са љубављу, поносом и по-
штовањем. Заувек захвални за сву доброту, пажњу
и љубав коју си нам пружио.

Твоји: син СТОЈАН, унуци МАРКО и СТЕФАН

Велика захвалност Геронтолошком центру Панче-
во и Одељењу интензивне неге Опште болнице Пан-
чево, као и свима онима који су нам у овим тешким
тренуцима упутили речи утехе.

(58/391191)

Последњи поздрав

драгој

тетка ВЕЦИ

НЕНА, МИЛАН

и МАРКО

(76/291120)

РАДМИЛА МАХОВСКИ

Последњи поздрав Ради од стрица МЛАДЕНА,

стрине БОЈАНЕ и сестре НАТАШЕ са породицом
(77/291221)

Последњи поздрав

УРОШУ ВИШЕКРУНИ

Дом здравља Панчево

(104/ф)

Искрено саучешће

породици и послед-

њи поздрав

РАДИ

Месара „Апетит”

(105/291312)

СТЕВАН

АБЦИ

Драги брате, увек

ћеш живети у нашим

срцима.

Сестра ЈУЛИЈАНА

са породицом

(101/291306)

СТЕВАН

АБЦИ

Са великим болом

опраштамо се од на-

шег вољеног брата

Сестра ЕРЖЕБЕТ

са породицом

(102/291306)

Последњи поздрав

АБЦИ СТЕВАНУ
1937–2020.

Од брата ЈОШКЕ са породицом
(107/291322)

Последњи поздрав

драгом другу и куму

РАДОСЛАВУ

КРСТЕВСКОМ

од СТОЈМЕНА

са породицом

(84/291237)
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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.

Осам година је про-

шло откако са нама

није наш

ЂОРЂЕ

УНЧЕВИЋ

И даље нам недостаје

твоја доброта.

Годишњи помен одр-

жаћемо 21. маја 2020.

године, у 11 сати, на

гробљу Котеж.

Породица

(85/291240)

САША ЈОВАНОВИЋ
1978–2020.

Најдражи мој, љубави исконска, снаго моја, ослонцу мој, лаве мој, пито-

ма и нежна душо моја.

Брижни мужу, наша љубав је увек била јака и биће још јача.

Чуваћу ово наше пиле од сваког зла и причаћу јој каква си ти људина био,

чврст, јак, а за нас нежан и осећајан, пун љубави.

Тешко је прихватити истину да те више нема, јер недостајеш сваког дана

све више и више.

Волим те и волећу те до последњег даха свог живота.

Твоја неутешна супруга ВАЊЧИ

(87/291252)

15. маја 2020. године престало је да куца дивно и племенито срце нашег

сина

САШЕ ЈОВАНОВИЋА
1978–2020.

Све је нестало у трену. 

Прерано си отишао сине.

Неизбрисиви траг оставио си у нашим срцима. 

Живиш и живећеш у свакој нашој речи и успомени.

Анђеле наш, нашао си свој мир.

Воле те тата и мама

(88/291252)

Прерано си нас напустио брате мој

САША ЈОВАНОВИЋ
1978–2020.

И ништа не може бити као пре, недостајаћеш нам у сваком делу

живота и душе.

Тешко је прихватити истину да те више нема.

Увек ћемо те се сећати и о теби причати, никада те нећемо забора-

вити.

Твоји: брат БОЈАН, снаја САНДРА и твој СМЕШКО
(89/291252)

Најдражем братанцу Са-

ши од тетке Јагоде са по-

родицом

1978–2020.

Ожалошћени: 

тетка ЈАГОДА, теча

МИЛАН, брат ЈОЦА,

снаја ЈОВАНА

и братанац ЛУКА
(29/291138)

САША
1978–2020.

Последњи поздрав

најдражем брату од

сестре ГОЦЕ и ВЛАДЕ

(30/291138)

МИЛИЦА СПАСИЋ
1941–2020.

Наша вољена мама, бака, свекрва и ташта преминула је 19. ма-

ја 2020. године, али ће заувек бити у нашим срцима.

Ћерка ТАТЈАНА, унука НЕДА, унук НИКОЛА, 

снаја НАДИЦА и зет МИОМИР

(83/291238)

С тугом се опраштамо од наше драге коле-

гинице

МИЛИЦЕ СПАСИЋ

МИРА и РАДА

(93/291274)

Тужна срца обавештавамо да је 19. маја 2020. године преминуо

наш драги

МИЛЕ КОЗОМАРА
1951–2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Последњи поздрав од твојих најдражих.

Воле те твоји: супруга ЈОВАНКА, синови ЂУРО и УРОШ, снајка

ЗЛАТА и унуци ОГЊЕН, ФИЛИП и ДАВИД и остала родбина

(106/291316)

Обавештавамо родби-

ну и пријатеље да је

ЉУБИНКО

ПИПЕРСКИ
1937–2020.

преминуо 15. маја

2020, а сахрана је оба-

вљена 16. маја 2020, у

15 сати на Новом гро-

бљу.

Ожалошћени: ћерка

АНГЕЛИНА, син

ДЕЈАН и унуци

ИВАН и НИКОЛИНА
(2/291092)

Последњи поздрав

вољеном оцу и деди

ЉУБИНКУ

ПИПЕРСКОМ
1937–2020.

Син ДЕЈАН и унука

НИКОЛИНА

(3/291082)

17. маја 2020. напустила нас је, у 89. години

КАТИЦА АНОВИЋ
1931–2020.

Ожалошћени: синови СРЂАН и ЛАЗАР

са породицама

(24/291131)

Последњи поздрав

прији

КАТИЦИ

АНОВИЋ

од ЖИВЕ и СЛАВИЦЕ

УРС са породицом

(25/291132)

Драга моја

МИКО

Хвала ти за наше

дивно пријатељство.

Остаћеш заувек у

мом срцу.

НАДА

(45/191169)

Последњи поздрав

комшиници

МИРИ

од станара зграде у

Жарка Зрењанина

18-б

(62/291206)

Последњи поздрав

МИРИ

ВУЛИН

од др ТАЊЕ

(97/291285)

Последњи поздрав

МИРИ

ВУЛИН

од Николиних

другара из краја

(99/191294)
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Обавештавамо родбину и пријатеље

У понедељак, 25. маја 2020, у 11 сати, на гробљу у Качареву, одржа-

ћемо четрдесетодневни помен

МАРИ ТРАЈКОВСКИ
Мама, насмејани Анђеле наш, чак и када су те туге и бриге мориле

знала си да их сакријеш негде дубоко у себи у твојој осетљивој души.

Вољена мајко, само ми знамо колико је тешко живети без тебе.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од заборава.

Неутешни: супруг СТОЈМАН, син ГОРАН, ћерке БУЦА и ДИЈАНА,

унуци ГОРАН, МАРИЈА, МАРКО, МАРИНА, ИВАН и ИВАНА
(36/291151)

РАТОМИР ЛОЈАНИЧИЋ

23. маја 2020. је шест месеци откако те нема.

Празнина која је остала после тебе је велика.

МАРИЈА, НАДА и МАРКО
(54/291189)

Прошло је дванаест го-

дина откако није с нама

наш вољени

СТЕВАН

СПАСКОВСКИ
23. V 2008 – 23. V 2020.

Супруга, деца и унуци

(56/291190)

У четвртак, 28. маја 2020, у 11.30, на гробљу у Јабуци,
даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној ба-
ки, мајци и супрузи

ЈЕЛИЦИ МАКСИМОВИЋ
1953–2020.

(63/291208)                                                                             Њени најмилији

Шест месеци без нашег драгог

РАТКА СТОИЛКОВСКОГ
Његова празнина је недоместива!

Његова деца са породицом
(66/291210)

СЕЋАЊЕ
на драгу супругу, мајку и баку

ЗОРИЦУ ДОДИЋ
8. X 1956 – 24. V 2013.

Твоји најмилији
(79/291226)

Тужно сећање на

МИЛАНА БУКУРА
22. V 2016 – 22. V 2020.

Драги мој брате, сигурна сам да те наш тата пази, као
што је то увек радио. Почивајте ми мирно.
(80/291230)                                                                                              ДРАГИЦА

24. маја 2020. навршава се шест месеци откако

није са нама наша супруга, мајка и бака

РАЈНА РУНИЋ
Њени вољени

(38/291157)

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ
20. V 2008 – 20. V 2020.

20. маја навршава се дванаест година откад ниси са нама.

(43/291165)
                                                                               Твоја породица

IN ME MO RI AM

МАРКО МИКИЧИЋ
27. V 2006 – 27. V 2020.

Увек си у нашим мислима и срцима. Не-

достајеш у нашим животима. 

Волимо те.

Мама, тата и брат са породицом

(81/291234)

28. маја, на Спасовдан,
даћемо четрдесет да-
на нашој мајци, баки и
прамби

ЈЕЛИ

НЕСТОРОВ
19. IV – 28. V 2020.

Чувају те од заборава:

ћерка ЗОРИЦА, унуци

БРАНИСЛАВ

и МИРОСЛАВ, унуке

ВЕСНА и ЈЕЛЕНА

и твој праунук НЕЦА

(82/291235)

Навршава се четрдесет
дана откада нас је напу-
стила наша тетка

МАРИЈА

ДИВИЋ МИЦА
Помен ћемо давати у
недељу, 24. маја 2020, у
11 сати, на Православ-
ном гробљу у Панчеву.

Породица
(92/291268)

ПОМЕН

др МИЛОСЛАВ

СТОКИЋ
20. V 2001  – 20. V 2020.

С љубављу чувам

успомену на тебе.

Твоја СНЕЖА

(28/291137)

Четрдесетодневни

помен

СТАНОЈКО

СТОИЛКОВСКИ

НОКЕ

Неутешна твоја

мајка ВИНКА

(17/291109)

Четрдесетодневни помен

СТАНОЈКО СТОИЛКОВСКИ НОКЕ
Твоји пријатељи: МАЧАК, ПАЦКО, ЦОБЕ, ШЕРПА, 

ГАЦЕ, СРЕБРЕ, МИРКО КОЗА, ВЛАДА ДОК, АЦА БРКА,

КОЏАК, МАРИНКО и БРАНКО
(18/291109)

IN ME MO RI AM

прим. др МИЛЕНКО Љ. ВАЖИЋ
2007–2020.

Време тешко. Дечак са књигом бори се да заврши
гимназију. Завршава је одличним успехом. Уписује
студије полажући годину за годином. Добија специ-
јализацију - општа медицина – полаже је одлично.
Специјализацију из – Интерна медицина – полаже
је одлично.
M.r. c. из гастроентерологија - полаже одлично.
Свој „занат” како си говорио радио си више од по-
ла свог живота.
Хвала ти што си постојао у нашем животу.

МАЈА, ЉУБА и СПОМЕНКА
(90/291256)

Драги наш

СТАНОЈКО

СТОИЛКОВСКИ

НОКЕ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији:

ћерка МИРЈАНА, 

зет ОЛИВЕР

и унук НИКОЛА

(94/291276)

У суботу, 23. маја на-

вршава се четрдесет

дана од смрти нашег

драгог супруга, оца и

деде

МИРОСЛАВА

ПОПОВА

Твоји најмилији
(95/291278)

МИЛАНЕ

Твоја машинска база „Конструктора” није и неће те заборавити

никад.

ЗУБИЋ, ТЕРЗИЋ, СТЕЈИЋ, БАНЕ, АНТИЋ, РОМЧЕВ, ИЛИБАШИЋ,

МАЈКИЋ, ЗЕЧИЋ, БЈЕЛИЦА ДАНИЛО, ЂУКИЋ, ЂОРДАН, ПЕТ-

КО, ЖИВА, ЛАЦИ, ТУТУШ, КАЛЕНДЕРАЦ, ХЕРМИНА и ЉИЉА

(96/291279)

Четрдесет дана отка-

ко нас је напустила

наша драга

МАРИНКА

ЂУРИШИЋ
8. IV 1928 – 13. IV 2020.

Помен ћемо давати

23. маја 2020, у 11 са-

ти, на Новом право-

славном гробљу.

Ћерка ДЕСАНКА

са породицом

(100/2191293)

20. маја навршава се година откако нас је напустила
наша вољена

СЛАВИЦА ЂУРИЋ
2019–2020.

Твоји најмилији
(103/291308)

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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СЕЋАЊЕ

МИЛАН

ЧУБРИЋ

Воле те твоји: 

ћерка ДУШАНКА,

унук МИЛАН, унука

НАТАША, праунуци

ЛУКА, ЛЕНКА, 

ЛАНА, ЈЕЛЕНА

и НЕМАЊА

(1/291071)

ПОМЕН

ЂОРЂЕ

АТАНАЦКОВИЋ
2004–2020.

Много нам недостајеш.

Твоје: ЈЕЛА, БРАНА и

ЉИЉА са породицом

(13/291092)

26. маја навршиће се година откако није са нама наш
драги син, отац и супруг

БОРИВОЈ КРСТИН
1969–2019.

И док време пролази Ти си увек ту, у нашим мислима,
срцу и души.
(20/291120)

                                                                               Твоја породица

СЕЋАЊЕ

на наша родитеље

МАРЈАНОВИЋ

ПАНТЕЛИЈА МИЛЕНА
1930–2001. 1930–2010.

Синови МИОДРАГ и МИЛАН са породицама

(23/29128)

23. маја 2020. даваћемо полугодишњи помен нашој

ТОМКИ ПУРИЋ
рођ. Кањевац

26. XI 2019 – 26. V 2020.

Бол и туга не мере се речима већ празнином која је остала

после тебе.

Супруг БРАНКО и син САША

(33/291142)

ТОМКА ПУРИЋ

Стрина, време пролази али су успомене неизбрисиве.

ПУРИЋ МИЛАН, ЦАКА, ЉИЉА, МИЛА са мамом КОВИНОМ

из села Радијевићи код Нове Вароши

(34/291143)

ВОЈИСЛАВ

ЂУРИЋ

КИЋА

У петак, 22. маја

2020. је четрдесет да-

на откако те нема.

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

Твоји најмилији: 

син ЗОРАН

и ћерка МЕЛИТА

са породицом
(39/291186)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

МАХМУТЕФЕНДИЋ
рођ. Микашиновић

10. VI II 1957. Огулин

– 7. II 2013. Сарајево

Прошло је седам ту-
жних година без наше
Марије.

Успомену на њу чувају
њена деца МАРИН и

НАДА, мајка МИЛЕВА,
брат ПЕТАР и сестра

САВКА с породицама,
као и унуци ПАТРИК,

ЛАУРА и ДАНИЕЛ
(46/291171)

НИКОЛА

МИКАШИНОВИЋ
17. XII 1926 Огулин –

27. V 2009. Панчево

Прошло је једанаест ту-
жних година без нашег
Николе.

Успомену на њега чувају:
супруга МИЛЕВА, 

ћерка САВКА и син
ПЕТАР с породицама

као и унуци НАДА, 
МАРИН, АЛЕКСАНДАР,

ИВАНА, ВИКТОРИЈА
и праунуци ЛАУРА, 

ДАНИЕЛ и ПАТРИК

(47/291171)

ПЕТАР

СТОЈКОВИЋ

Прошле су две болне

године од преране

смрти сина јединца.

Неутешна мајка

ВЕРА

(48/291175)

ДАРКА СТАНКОВ
1959–2013.

Утеха и заборав не постоје. Туга је вечна.
17. маја си нас заувек напустила.

(50/291182)
Неутешна мајка РАДМИЛА и сестра ЂУРЂЕВКА

Јединој, никад прежа-
љеној мајци

РАДМИЛИ

РАДОЈИЧИЋ
На сваком кораку, у сва-
ком погледу ја видим
тебе и чујем твој глас.

С поштовањем ћерке

ГОРДАНА и БИЉАНА

са породицама
(51/291183)

Навршава се десет година откако је преминуо

наш драги супруг, отац и деда

МИЛЕ ЛОЧКИ

Увек си у нашим мислима и сећањима.

Твоја породица

(61/291199)

Сећање на наше драге

ВУКЧЕВИЋ

МАРИЈА РАДОМИР

МИЋА
12. XII 1945 – 26. V 2017. 12. I 1942 – 17. X 1983.

Заувек сте у нашим срцима.

Ваши најмилији

(78/1291223)

21. маја 2020. навршава
се четрдесет дана нашој
мами

АНИЦИ

ПИРКОВ
1947–2020.

Заувек у нашим срцима.
Ћерка МАРТИНА

и син ПЕРИЦА
са породицама

(67/291215)

19. маја навршило се седамнаест година откако

нас је напустио наш драги

МИЛОРАД МРКАЉ МИЋА

Са тугом и поштовањем чувамо сећање на његов

благи лик и доброту.

МИЛИЦА, ЗОРИЦА и МАРИНА са породицама

(57/291191)

ПОМЕН

ДАРКУ

ЈОВАНОВИЋУ

МАЧЕТУ
1974–2019.

И ето,
прође једна тужна и
претешка година и без-
број мисли, са једним
питањем „зашто”?

Твоји најмилији: 

СТАША, РЕНАТА,

ИВАНКА и ЖАРКО

са породицом

(64/291209)

Куме, 

заборав не постоји

док живе они који Те

воле.

Кумашин ГОРАН

ЈАЋИМОВСКИ

са породицом

(65/291209)

МИЛКА

ЂУРОВИЋ
23. V 2016 – 23. V 2020.

Драга моја,

прошле су четири најту-

жније године у мом жи-

воту. Моје рањено срце

чува те у њему.

Никада те неће преболе-

ти твоје ћерке НАТАША

и СОЊА неутешне су.

Твој супруг МИЛОРАД

ЂУРОВИЋ

(59/291196)

МИЛКА

ЂУРОВИЋ

Мајко,

недостајеш нам...

Пуно те волимо, никада

те нећемо заборавити...

Твоје ћерке НАТАША и

СОЊА са породицама

(60/291196)
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26. маја навршава се четрдесет дана откако нас је напустио

наш драги

ВОЈИСЛАВ ГРУБАЧИЋ

остале су туга и успомене.

Тога дана одржаће се помен, у 11.30, на гробљу Котеж у Панчеву.

С љубављу и поштовањем породица ГРУБАЧИЋ

(5/291087)

24. маја 2020. навршава

се четрдесет најтужни-

јих дана откако са нама

није наш вољени

НЕБОЈША

ПЕШИЋ
1972–2020.

Ожалошћени: мајка

МИЛИЦА, брат ЗОРАН,

сестре МИРЈАНА

и МАЈА, зетови ДЕЈАН

и БРАНКО и остала

родбина и пријатељи

(6/291089)

26. маја 2020. навршава

се шест најтужних ме-

сеци откако са нама ни-

је наш вољени

ИВАН

ПЕШИЋ
1943–2019.

Ожалошћени: супруга

МИЛИЦА, син ЗОРАН,

ћерке МИРЈАНА

и МАЈА, зетови ДЕЈАН

и БРАНКО и остала

родбина и пријатељи

(7/291089)

СЕЋАЊЕ

ТОШИЋ

БУДИМИР ЈЕЛЕНА ЂУРИЦА
2007–2020. 2011–2020. 2019–2020.

МИЛИВОЈ и ЖИВА ТОШИЋ са породицама

(15/291100)

СЕЋАЊЕ

КОЈАДИНОВИЋ

БАТА СМИЉА СРПКО
1970–2020. 1980–2020. 1991–2020.

У тишини вечног мира нека Вас прати наша љубав јача од заборава.

МАРКОВИЋ, ЋИРИЛОВ и РИЗК
(14/291096)

Сећање на драге родитеље

АНЂЕЛКОВИЋ

ЕРИКА и ВЛАДА
1998.             2010.

С тугом и поносом чувам Вас од заборава.
(16/291105)                                                   Ћерка СЕКА са породицом

26. маја навршиће се година откако није са нама

МИРЈАНА БУКАЗИЋ ЦИЦА

Бол и туга остају...

Отац ВЕЛИЗАР и брат ЈОВИЦА са породицом
(19/291112)

СЕЋАЊЕ

ОГЊАН МАТИЈЕВИЋ
2012–2020.

Вечито у нашим срцима.

Његови најмилији

(22/291126)

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ

ШАПИЋ
2014–2020.

Сећање на Тебе је део

нашег живота.

Породица

(27/291135)

Сећање на драге родитеље

МАРИЈА МИЛАН

ЛАЦКОВИЋ ЛАЦКОВИЋ
1938–2015. 1930–2017.

Породица

(31/291140)

У суботу, 23. маја, у 11 сати, на гробљу Котеж,

даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

МИРИ ИВКОВИЋ

Заувек у нашим срцима и мислима.

МИЛОРАД, СРЂАН и МАРИЈА

(35/291149)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЉУБИЦА ЗЕЉКОВИЋ
26. V 2019 – 26. V 2020.

Вољена наша, нека те у тишини вечног

мира прати наша љубав јача од заборава.

Твоји најмилији: супруг РАДОВАН, ћерке

ГОРДАНА и СНЕЖАНА, зет БРАНИСЛАВ и

унуке МИЛАНА и СТАША

(40/291159)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА ВУЧИНИЋ ВУКОТА ВУЧИНИЋ
18. V 2017 – 18. V 2020. 6. VI 2017 – 6. VI 2020.

Ваши: ГОРАН, ЂОРЂЕ и ЛЕПА

(41/291158)

Прошло је шест месеци

МИОДРАГ ИЛИЋ
27. IV 1948 – 27. XI 2019.

Време пролази а туга, бол и љубав остају вечно.

Твоја супруга СЛАВИЦА ИЛИЋ

(42/291164)

СЕЋАЊЕ

на вољеног супруга и оца

БОЖИДАРА СТОЈКОВА
дипл. инж. технологије

1943–2007.

Недостајеш нам.

Твоја породица

(49/291179)

Опраштамо се од на-

шег драгог пријатеља

ВОЈИСЛАВА

ГРУБАЧИЋА

Породица

ЦВИЈОВИЋ

(91/291259)

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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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На ред на сед ми ца ће вам до не ти
мно го до га ђа ја. Сме њи ва ће се
пе ри о ди еу фо ри је и ле тар ги је.
Љу бав је вр ло ком пли ко ва на ка -
да не ма до бре ко му ни ка ци је. Гу -
ши те парт не ра уна пред утвр ђе -
ним рас по ре ди ма. Чу вај те згло -
бо ве.

Мо же те и да ље оче ки ва ти при -
лив нов ца. Ве ли ки успех по сти ћи
ће они ко је се ба ве на уч ним ра -
дом, сту ден ти и но ви на ри. Дру -
же ње и из ла сци обе ле жи ће ову
сед ми цу. Мно ге Ва ге ће до би ти
брач ну по ну ду. Гр ло и си ну си су
про бле ма тич ни.

При лив нов ца је ма ли, али ће на -
ста ви ти да бу де кон стан тан. Мо гу -
ће је да ће те до кра ја не де ље до би -
ти суд ски по зив, нај ве ро ват ни је у
ве зи с не ком не по крет ном имо ви -
ном ко ју сте дав но ку пи ли или про -
да ли. Сло бод не Шкор пи је осе ти ће
леп ти ри ће у сто ма ку. Алергија.

Ма ло пре да ха Би ко ви ће има ти
по чет ком не де ље, али са мо до
сре де. Успе шни су они ко ји се ба -
ве би ло ка квом умет но шћу и по -
сло ви ма у ве зи са оси гу ра њем.
До бар про вод има ће те у пе так.
Осе ћа те ка ко вам се вра ћа ју сна -
га и до бро рас по ло же ње.

Опу сти те се. По сред ством при ја -
те ља или не ког ро ђа ка ус пе ће те
да про ме ни те рад но ме сто. За
сту ден те сле ди вр ло по во љан пе -
ри од. Чу вај те се флер та на рад -
ном ме сту, јер си ту а ци ја мо же да
се ис ком пли ку је. По се ти те ле ка -
ра ако вас и да ље бо ле но ге.

Мо же те оче ки ва ти нов по слов ни
успех. По вољ на сед ми ца за гра -
ђе вин це, ар хи тек те и оне ко ји
ра де у мар ке тин гу и ту ри зму.
Пре пу сти те се свом парт не ру.
При хва ти те по зив за ви кенд, ле -
по ће те се од мо ри ти и дру жи ти.
Про бле ми са сто ма ком.

Че сто не иза бе ре те нај бо ље, али
иза бе ре те до бро. Бит но вам је да
ра ди те с љу ди ма на ко је мо же те
да се осло ни те. Од сре де оче куј -
те ве ћи при лив нов ца. Љу бав по -
ла ко, на ма ла вра та, ула зи у ваш
жи вот. Бу ди те стр пљи ви. Осе ћа -
те се од лич но.

Ус по ста ви те бо љу са рад њу с љу -
ди ма с ко ји ма ра ди те. Ува жи те
још не чи је ми шље ње осим соп -
стве ног. Но вац сти же већ у по не -
де љак. Раз ми сли те о но вим ула -
га њи ма. Мно ги ће до би ти по зив
за по ро дич но сла вље. До бро се
осе ћа те.

Од по не дељ ка оче куј те ве ћи тро -
шак. По тра жи те са вет од ше фа
или ста ри јег ко ле ге, по мо ћи ће
вам у да љем ра ду. Пре ви ше по -
пу шта те парт не ру и до зво ља ва те
да до но си од лу ке уме сто вас чак
и он да ка да би тре ба ло да се кон -
сул ту је с ва ма. Пад иму ни те та.

Де лу је те дез о ри јен ти са но. Де ви -
це ко је ра де у здрав ству има ће
пре ви ше по сла, а за по сле ни у
про све ти мо гу има ти не при јат но -
сти с ро ди те љи ма. На пра ви ли
сте по мак у емо тив ном жи во ту:
зна те шта не ће те. Здра вље вам
је со лид но.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

У уто рак ће вас из не на ди ти по -
зив ста рог при ја те ља и ње го ва
по ну да да од ра ди те је дан за јед -
нич ки по сао. По љо при вред ни ци
мо гу оче ки ва ти нов ча ни до би так.
Не иза зи вај те суд би ну тра же ћи
дла ку у ја је ту. Јед но став но ужи -
вај те. Ви ше се кре ћи те.

До ла зак но вог ше фа или ко ле ге
мо же до не кле да по ре ме ти ва ше
пла но ве. Не до но си те пре бр зо
за кључ ке. Пра ти те огла се ако
тра жи те по сао. Парт нер по ку ша -
ва да вам се при бли жи. Уне си те
ма ло ро ман ти ке у за јед нич ки
жи вот. Спа вај те ви ше.
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Пан че во је од у век мо гло да се
по но си успе шним спор ти сти -
ма и истин ским мај сто ри ма ве -
шти на ко ји ма се ба ве. О не ки -
ма се пи са ло на ши ро ко, ис при -
ча но је мно го при ча, а не ки су
оста ја ли по стра ни... Је дан од
мо ма ка ко ји го то во це лу де це -
ни ју оста вља ју упе ча тљив траг
у пан че вач ком спо р ту сва ка ко
је и Да ни ло Ко ва че вић, убо ји -
ти на па дач Фуд бал ског клу ба
„Же ле зни чар”.

Не ма тог љу би те ља нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у на -
шем гра ду и око ли ни ко ји ни је
чуо за ње га. Јер по пу лар ни Ко -
ва ни је са мо пра ви мај стор фуд -
ба ла, из у зе тан цен тар фор, нај -
е фи ка сни ји стре лац... Он је и
ка пи тен, ли дер, во ђа. Он је ду -
ша ти ма. Без ње га је го то во не -
мо гу ће за ми сли ти еки пу нај бо -
љег фуд бал ског ко лек ти ва са
ових про сто ра. Да ни ло Ко ва че -
вић је јед но став но по стао за -
штит ни знак ФК-а „Же ле зни -
чар”. Пра ви пред вод ник сјај не
ге не ра ци је ко ја је фуд бал на ве -
ли ка вра та вра ти ла у Пан че во.

Оста ће упам ће но и упи са но
у спорт ским ал ма на си ма на -
шег гра да да је Да ни ло био ка -
пи тен нај у спе шни је „Же љи не”
еки пе у ње го вој се дам де сет тро -
го ди шњој исто ри ји. Оне ко ја је
оства ри ла исто риј ски успех и
„Же ле зни чар” лан си ра ла у врх

срп ског фуд ба ла, у Пр ву ли гу.
Уз то, Ко ва је био и нај е фи ка -
сни ји стре лац ти ма, с је да на -
ест го ло ва.

Да ни ло Ко ва че вић је ро ђен
26. ја ну а ра 1989, а фуд бал је
по чео да тре ни ра с не пу них се -
дам го ди на, у он да шњем „Ди -
на му”, код про фе со ра, а са да и
док то ра фуд ба ла, Алек сан дра
Јан ко ви ћа.

– По што та да ни је би ло та ко
мла дих се лек ци ја као да нас,
по чео сам да тре ни рам са ста -
ри јим де ча ци ма, али вр ло бр -
зо сам оти шао у ОФК „Бе о -
град”, на по зив Не на да Га ли -
ћа, ко ји је игром слу ча ја имао
ути ца ја на ка ри је ре још не ких

ак ту ел них игра ча „Же ле зни ча -
ра”. Ме ђу по пу лар ним „ро ман -
ти ча ри ма” с Ка ра бур ме про -
шао сам ком плет ну шко лу фуд -
ба ла, а во лим да ис так нем да
сам у том пе ри о ду на у чио осам -
де сет од сто ства ри ко је знам о
фуд ба лу. Та да је по че ла и мо ја
дру жба с Бо ја ном Трип ко ви -
ћем Три ле том, ко ја тра је и
дан-да нас. Нај ве ћи ути цај на
ме не у том пе ри о ду имао је
тре нер Зо ран Лон чар, ко ји ме
је, као бив ши вр стан на -
па дач, мно го на у чио.
Би ло је то вре ме ка да
је Пе ца Ди вић био
у нај бо љим го ди на -
ма, ка пи тен пр вог
ти ма ОФК „Бе о -
гра да”, нај бо љи
стре лац ли ге, па
још наш Пан че -
вац. Био сам по -
но сан. Пе ца је био
мој идол – при се -
ћа се Да ни ло фуд -
бал ских по че та ка.

По од ла ску из
ОФК „Бе о гра да”
био је члан и омла -
дин ског ти ма „Ра -
да”, а он да је
мла ди Ко ва че -
вић за и -
грао и се -
ни ор ски
фуд бал...

– По -
чео сам
у „До ли -
ни” из
Па ди не, на ста вио у „Ди на му”,
а он да сам го ди ну да на про вео
у клу бу Б71 на Фар ским остр -
ви ма. Ми слим да сам та да де -
фи ни тив но са зрео. Та го ди на
ми је баш мно го зна чи ла, не
то ли ко фуд бал ски, ко ли ко на
сва ки дру ги на чин. По окон ча -
њу епи зо де ме ђу Фа ра ни ма
усле дио је по вра так ку ћи. Упи -
сао сам фа кул тет и раз ми шљао
да ли да уоп ште на ста вим да
се ак тив но ба вим фуд ба лом.
Ипак, Алек сан дар Сте ва но вић
ме је на го во рио да до ђем у „Ди -
на мо”, ко ји је био баш у те -
шкој си ту а ци ји на по лу се зо ни.
Ни сам се по ка јао, јер сам већ
на ред не го ди не с „Ди на мом”
ушао у Срп ску ли гу. Би ло је то
за ме не од лич но пр вен ство, јер
сам по сти гао пре ко два де сет
го ло ва. „Бр зи воз” је та да био у
при лич но ло шој си ту а ци ји, ни -
је би ло из гле да да ће кре ну ти
на бо ље, па сам се од лу чио за
од ла зак. По но во сам обу као

дрес „До ли не”, што се по ка за ло
као пун по го дак. С та да шњим
са и гра чи ма оства рио сам ве ли -
ки успех. За ни мљив је по да так
да је ка пи тен те еки пе био са -
да шњи пр во ти мац „Же ле зни -
ча ра”, мој ве ли ки при ја тељ и

ду го го ди шњи са бо рац
Бо јан Трип ко вић. У се -
зо ни 2012/2013. клуб
из ма ле Па ди не пла -
си рао се у ви ши ранг,

у Пр ву ли гу, а ја
сам био нај е фи -

ка сни ји стре лац
еки пе, са ше -

сна ест по го -
да ка. У пр -

вом де лу
се зо не у пр -
во ли га шком дру штву

де лио сам пр во ме сто
на ли сти стре ла ца, а по -

том сам пре шао у „Мла -
дост” из Лу ча на, с ко јом

сам на кра ју се зо не ушао и
у Су пер ли гу. Та ко сам за
са мо три се зо не сти гао од
фуд бал ске зо не до ели те
– с по но сом пре при ча ва
бо га ту фуд бал ску би о гра -
фи ју ка пи тен ФК-а „Же -
ле зни чар”.

Мно го то га је овај са -
да већ ис ку сни фуд бал ски

вук пре ту рио пре ко гла ве то -
ком сво је ка ри је ре. Про ме нио
је мно го тре не ра, сте као ве ли -
ки број при ја те ља...

– Нај леп ше ми је би ло у Па -
ди ни, а по кој ни пред сед ник
Ко вач био је нај бо љи чо век
ко га сам упо знао у фуд ба лу.
У „До ли ни” сам ра дио и с Јо -

вом Си ма ни ћем. Био нам је
тре нер све га два ме се ца, а ка -
да је од ла зио, по што ни је имао
ли цен цу за Пр ву ли гу, ви ше
од по ла свла чи о ни це је пла -
ка ло. То ни сам до жи вео ни
пре ни ка сни је. За и ста сја јан
тип. Што се ти че оста лих тре -
не ра, за и ста их је про шло мно -
го кроз мо ју ка ри је ру, али с
ве ћи ном сам имао до бар од -
нос. Имам га и да нас. Од Алек -
сан дра Сте ва но ви ћа Аце, Не -
на да Стој чи ћа, пре ко Го ра на
Мр ђе и Не бој ше Пе тро ви ћа,
за и ста не бих ни ко га по себ но
из дво јио – не за бо ра вља
најпозна ти ја бра да фуд бал ске
Вој во ди не ле пе тре нут ке у

кари је ри, као ни љу де с ко ји -
ма је са ра ђи вао.

По окон ча њу ан га жма на у
„Мла до сти” из Лу ча на пут је
Да ни ла од вео у Пе тро вац на
Мла ви, где је за ду жио опре му
до ма ће „Сло ге”.

– Про вео сам две ле пе го ди -
не у том гра ди ћу, а он да се у
мом жи во ту по ја вио Зо ран На -
ун ко вић, пр ви чо век „Же ле -
зни ча ра”. Се ли смо, до го во ри -
ли се и – оста ло је исто ри ја.
Обе ћа ли смо је дан дру гом да
ће мо да ти све од се бе да Пан -
че ву по да ри мо пр во ли га ша. И
ус пе ли смо. Сви за јед но. У
„Же љи” сам већ пе ту се зо ну и
то ми је нај ду жи пе ри од у не -
ком клу бу. Во лео бих да у „Же -
ле зни ча ру” и за вр шим ка ри -
је ру, али о том по том. Ра ду -
јем се још јед ном ула ску у ви -
ши ранг, као фуд ба лер с нај -
ви ше по стиг ну тих го ло ва, и то

у свом гра ду. То је и био Зо ра -
нов и мој циљ од са мог по чет -
ка. Ја сам био пе тлић, ко ли ко
се се ћам, кад се у Пан че ву по -
след њи пут играо дру ги сте -
пен так ми че ња. Сви ма је ја -
сно ко ли ко се ово ду го че ка -
ло. За и ста ми је дра го да сам
и ја део те при че – по но сно
при ча пред вод ник ге не ра ци је
ко ја је сво је име, али и име
Фуд бал ског клу ба „Же ле зни -
чар” упи са ла у спорт ску исто -
ри ју на ше зе мље.

По ред то га што је сја јан на
фуд бал ском те ре ну, што је пра -
ви мај стор с лоп том, што има
ис тан чан осе ћај за гол, што се
увек на ђе на пра вом ме сту на

„трав на том пра во у га о ни ку”,
Да ни ло је пре све га – до -
бар чо век. Раз ми шља сво -
јом гла вом, има свој став...
Он др жи сво ју реч! Зна Ко -

ва због че га је ода брао да
баш у ФК-у „Же ле зни чар” про -
ве де нај ду жи пе ри од сво је бо -
га те ка ри је ре. Са сво јом три -
де сет јед ном го ди ном сте као је
бо га то фуд бал ско, али и жи -
вот но ис ку ство. Он је и Дра га -
нов син и Ива нин су пруг и Ду -
ша нов та та... Он је ро ђе ни по -
бед ник!

Го то во је не мо гу ће под се ти -
ти се свих Ко ви них фуд бал ских
утак ми ца и го ло ва, али оста ле
су број не фо то гра фи је, у ра зно -
бој ним дре со ви ма, ко је ће кад-
-тад на ћи сво је ме сто у не ком
фуд бал ском лек си ко ну Пан чева.

До та да сви истин ски по кло -
ни ци спо р та, на ро чи то пра ви
љу би те љи по пу лар не „бу ба ма -
ре”, мо ћи ће да ужи ва ју у фуд -
бал ским мај сто ри ја ма Да ни ла
Ко ва че ви ћа ши ром пр во ли га -
шких ста ди о на у Ср би ји.

Да, то је „Же љин” број 14.
Стре лац, ли дер, во ђа... Ср це ти -
ма. Је дан је Ко ва ка пи тен.

Сва ка част, мај сто ре!
Алек сан дар Жив ко вић

Пан че во при па да свим Пан -
чев ци ма, по при род ном пра -
ву – град је де ло свих њих.
Али ако је мо гу ће из дво ји ти
по је дин ца ко ја је нај ви ше ути -
цао на да на шњи из глед Пан -
че ва, он да је то, без сум ње,
Ми хо вил Ми ха ље вић (1770–
1845).

Овај Хр ват, по да ник и офи -
цир ау стриј ског ца ра, ро ђе -
њем је био пред о дре ђен за
вој нич ку ка ри је ру. Ње го ва по -
ро ди ца је да ла че ти ри ау стриј -
ска ге не ра ла, од ко јих су дво -
ји ца па ла на бој ном по љу.

Сам Ми хо вил је уни фор -
му обу као у че тр на е стој го -
ди ни, ка да је по стао ка дет
вој не шко ле у Ви нер Ној шта -
ту, а ра то вао је про тив Ту ра -
ка, Ита ли ја на, Фран цу за... У
за ро бље ни штву ових по след -
њих про вео је го ди ну и по
да на.

У свим бит ка ма се ис ти цао
зна њем, ве шти ном и хра бро -
шћу, па је бр зо сти цао чи но -
ве. У пен зи ју је, 1842. го ди не,
по сле 55 го ди на вој нич ке слу -
жбе, оти шао као ар ти ље риј -
ски мар шал. Од ца ра је у знак
за хвал но сти до био и ти ту лу
ба ро на.

У Ба нат је пр ви пут до шао
1811. го ди не, као ко ман дант
Вла шко-илир ског гра ни чар -
ског пу ка. По сао вој ног ко -
ман дан та на гра ни ци у оно
вре ме ни је био са мо да пу -
шком пла ши Тур ке. Ми ха ље -
вић се у Ба на ту но сио и с ку -
гом из Вла шке и раз бој ни ци -
ма ко ји су ха ра ли.

По том је, 1816. го ди не, пре -
ме штен у Пан че во и ту је остао
че тр на ест го ди на.

Ве ли ке про ме не

Наш град је у оно вре ме био
зна ча јан ад ми ни стра тив ни
цен тар. Ту су би ле сме ште не
број не ци вил не и вој не ин -
сти ту ци је: бри га да и вој на
ко ман да, вој но-гра ђе вин ска
гра нич на ди рек ци ја, ца рин -
ска слу жба... Али из гле дом
ни ка ко ни је ода вао ва жност
– са мо три де це ни је ра ни је
(1788) Тур ци су га пот пу но
ра зо ри ли.

Ми хо вил Ми ха ље вић је од -
мах по до ла ску при о нуо на
по пра вља ње усло ва жи во та у
гра ду.

„Про ме не су”, бе ле жи у
књи зи „Ку ће и љу ди” Ни ко ла
Вла јић, „пр во по че ле да се
огле да ју у де лу Пан че ва ко ји

се Гор њим гра дом на зи ва, а
био је на се љен, као уо ста лом
и да нас, углав ном срп ским
ста нов ни штвом.

„Ули це су ту би ле кри ву да -
ве, ку ће у ве ћој ме ри од пле -
те ра и на бо ја гра ђе не, по кри -
ве не по нај че шће тр ском. Блат -
ња ве ули це убр зо су до би ле
тро то а ре од ци гле, глав ни је
тyрску кал др му, а сва ка ку ћа,
од ко јих је ве ћи на има ла отво -
ре но ог њи ште, мо ра ла је да
са гра ди дим њак од пе че не ци -
гле. На рав но, све ули це су до -
би ле гра ђе вин ске ли ни је, та -
ко да је из глед тур ске па лан -
ке убр зо не стао. По че ле су у
ве ћој ме ри да се зи да ју ку ће
од пе че не ци гле или у ком -
би на ци ји ци гла-ћер пич и сл.,
а ма те ри ја ли за по кри ва ње
стам бе них ку ћа из при ро де
по чи њу да се за ме њу ју цре -
пом (тип би бер). Кал др ми са -
на су сва ва жни ја рас кр шћа у
гра ду, ма ла пи ја ца и дрyго.
Мно ге ули це у Ми ха ље ви ће -
во вре ме до би ле су шан че ве
за од вод ат мос фер ске во де,
јав но осве тље ње, бу на ре на
од ре ђе ним ре пер ним тач ка -
ма, ка на ли за ци ју и још мно -
го то га што је ста нов ни штву
жи вот учи ни ло мно го сно -
шљи ви јим.”

По ње го вом на ло гу, отво -
ре не су Не дељ на („поф тор -
на”), Де во јач ка и Глав на („нор -
мал на”) шко ла, а по сто је ћа
Ма те ма тич ка је ре ор га ни зо -
ва на.

У Ми ха ље ви ће во вре ме су
са зи да не не ке од згра да ко је
и да нас пред ста вља ју украс

Пан че ва: Глав на стра жа (у но -
во до ба по зна та као хо тел
„Сло бо да”), Гра фо ва ку ћа (се -
ди ште Син ди ка та), ста ра згра -
да бол ни це...

Зе ле ни спо ме ник

Он се за ла гао за сад њу др во -
ре да дуж град ских дру мо ва и
ста за, а Пан че во му по себ ну
за хвал ност ду гу је због На род -
не ба ште, укра са та да шњег,
али и са да шњег Пан че ва. Ми -
ха ље вић ју је лич но про јек -
то вао по узо ру на не мач ке
пар ко ве, ко ји су пред ста вља -
ли ме ша ви ну раз и гра них
фран цу ских и стро го уре ђе -
них ен гле ских зе ле них по вр -
ши на.

Сам Ми хо вил Ми ха ље вић
ста но вао је у да на шњој Ули -
ци Ни ко ле Те сле 3, у се ди -
шту Бри гад не ко ман де.

Уо чи ње го вог од ла ска из
Пан че ва на но ву ду жност у
Ла вов, у знак за хвал но сти за
све што је учи нио за Пан че во
и за Ср бе у ње му, Срп ска пра -
во слав на цр кве на оп шти на је
од по зна тог сли ка ра Кон стан -
ти на Да ни ла, ко ји је у то вре -
ме ра дио ико но стас Ус пен ске
цр кве, на ру чи ла Ми ха ље ви -
ћев пор трет. А на та ва ни ци
згра де у Ни ко ле Те сле број 3,
ко ју Пан чев ци да нас зо ву Ћур -
чи но ва ку ћа, на ла зи се још
је дан пор трет овог чо ве ка, ко -
ји се с пра вом сма тра пр вим
ур ба ни стом Пан че ва.

Умро је у 75. го ди ни и са -
хра њен је у Те ми шва ру.

Р. П.

ТИ ТУ ЛА ЗА МАР КА

Ка кав је чо век Да ни ло Ко -

ва че вић, мо жда нај бо ље

мо же да по ка же ова ре че -

ни ца:

– Ово пр во ме сто, ову

ти ту лу, по све ћу јем Мар ку

Јо ва но ви ћу. Он је го ди на -

ма био део „Же љи ног”

успо на, све док ни је тра -

гич но на стра дао – не пре -

пу шта Ко ва свог при ја те ља

за бо ра ву.БА ЛАН СИ РА ЊЕ

Да ни ло Ко ва че вић већ че -

ти ри го ди не ра ди у „Са ва

оси гу ра њу” као кон сул тант

у про да ји, али успе шно

ускла ђу је све оба ве зе.

– Ко ле ге су сјај не и има -

ју раз у ме ва ња за мо је

спорт ске оба ве зе. То ми је

мо жда и нај ве ћи иза зов,

да успем да ба лан си рам

из ме ђу по ро ди це, фуд ба ла

и по сла, и ми слим да ми

за сад не иде ло ше. Имам

пу ну по др шку по ро ди це,

по го то во су пру ге Ива не,

јер у том ба лан си ра њу она

и син Ду шан мо жда нај ви -

ше тр пе. Али на ви кла је

она за два на ест го ди на да

жи ви са мном и фуд ба лом,

по го то во што смо до бар

део тих го ди на би ли раз -

дво је ни због мог игра ња

по ра зним ме сти ма – са

осме хом при ча Да ни ло.

Миховил Михаљевић

Кућа у Улици Николе Тесле 3

НАШ ГОСТ: ДА НИ ЛО КО ВА ЧЕ ВИЋ, ФУД БА ЛЕР

ЈЕ ДАН ЈЕ КО ВА, КА ПИ ТЕН
МИ ХО ВИЛ МИ ХА ЉЕ ВИЋ У ПАН ЧЕ ВУ

На род на ба шта је 
ње гов по клон гра ду

НА ДОК НА ЂИ ВА ЊЕ ПРО ПУ ШТЕ НОГ

Као и свим спор ти сти ма, Да -

ни лу је те шко пао пре кид

шам пи о на та услед ван ред -

ног ста ња ко је је узро ко ва ла

пан де ми ја ко ро на ви ру са у

на шој зе мљи.

– У изо ла ци ји сам нај ви ше

вре ме на про во дио са сво јим

си ном, на док на ђи вао сам му

про пу ште но – са осме хом ка -

же Ко ва и на ста вља: – Искре -

но, те шко ми је пао пре кид

шам пи о на та. Од ра ди ли смо

баш же сто ке зим ске при пре -

ме, ка ко би смо што спрем ни -

је до че ка ли про лећ ни део

шам пи о на та и на ста вак по -

бед нич ког ни за, а на при нуд -

ну па у зу смо мо ра ли већ по -

сле дру ге рун де дру гог де ла

пр вен ства. Шта је – ту је. На -

дам се да је све то иза нас,

ра ду јем се по врат ку ре дов -

ним жи вот ним ак тив но сти ма

и че кам „Же љин” старт за пут

у ви со ко дру штво.

ФУД БАЛ КАО ПО РО ДИЧ НА ТРА ДИ ЦИ ЈА

Да ни лов отац Дра ган Ко ва че -

вић, та ко ђе по знат као Ко ва,

цео свој жи вот је про вео у

фуд ба лу. И да нас је тре нер,

тре нут но у До ли ни из Па дине.

– Ћа ле ме ни кад ни је фор -

си рао, иа ко је фуд бал ње гов

жи вот. Пу стио ме је да се

сам бо рим за се бе и пра тио

ме је из при крај ка. Ми се са -

да зе за мо да сам ја не ка да

био Ко вин син, а сад је он

Ко вин ћа ле. Ко зна, мо жда

ће и ме не јед ног да на зна ти

као Ко ви ног ћа ле та – по ен ти -

ра наш са го вор ник
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Ве ли ки број на ших су гра ђа на
оти снуо се у бе ли свет у по тра -
зи за из да шни јим из во ром ег -
зи стен ци је, а „Пан че вац” им у
овој ру бри ци  пру жа при ли ку
да опи шу ме ста на ко ји ма се
тре нут но на ла зе и ука жу на
осо бе но сти тих под не бља и љу -
ди, али и да се ма ло пре пу сте
но стал ги ји.

У ак ту ел ном бро ју на ша су -
гра ђан ка Ду шан ка На ран чић,
ко ја већ три де сет пет го ди на
жи ви у Лон до ну, пред ста ви ће
свој жи вот на Бри тан ском остр -
ву, уз осврт на ак ту ел ну си ту а -
ци ју у ве зи с пан де ми јом.

На ша не ка да шња су гра ђан ка
Ду шан ка На ран чић сре ћу је
про на шла у ср цу бри тан ског
кра љев ства – Лон до ну.

Ро ђе на је, ка ко ка же, у во ље -
ном Пан че ву, ода кле је по не ла
не та ко лош кок тел ге на од ма -
ме Ер ке (Сло ва ки ње) и та те Ми -
ла на (Ср би на). За вр ши ла је нај -
пре ОШ „Бра ца Пе тр ов”, а ма -
ту ри ра ла, по пут свог оца, у Гим -
на зи ји „Урош Пре дић”, као сто
сед ма ге не ра ци ја.

– Са сред њо школ ским дру -
га ри ма се са ста јем и да ље на
сва ких пет го ди на. Не
про пу штам ни је дан
скуп у име тог веч -
ног дру гар ства, ма -
кар до шла на тај дан
и су тра дан из ју тра, у
још увек сла вље нич -
ком рас по ло же њу,
од ле те ла на зад за
Лон дон. А пре не -
го што сам оти -
шла у Ен гле ску,
сту ди ра ла сам ин -
фор ма ти ку. У то
вре ме сам игра -
ла у „Абра ше -
ви ћу”, а би -
ла сам ак тив -
на и у До му
омла ди не та -
ко што сам
ор га ни зо ва ла
три би не у Сту -
дент ском до му.
Ра ди ла сам пре -
ко Сту дент ске
за дру ге, а на
пре да ва ња сам,
по пут мно гих,
пу то ва ла сто пом
за Бе о град. На
исти на чин се
ишло и с дру -
штвом на мо ре.
Из ла зи ли смо ма -
хом на Кор зо; обич но
смо се на ла зи ли код
из ло га Ин ду стри је обу -
ће и ода тле би смо ви кен дом
од ла зи ли у „Ор феј”. Ра ди ла сам
и на про да ји ка ра та у Џез клу -
бу са чи ка Ар на у том. Та мо сам
осе ти ла и пр ви до дир с том вр -
стом му зи ке, а с тим у ве зи хва -
ла и Ми ки По по ву, та да шњем
диск-џо ке ју, ко ји ми је отво -
рио та вра та. По се ћи ва ла сам и
по пу лар не „Ги та ри ја де” и ра до
гле да ла и слу ша ла Ђе ку, Ра ди -
цу Кинг са и мно ге дру ге. Би ло
је то без бри жно вре ме пре пу но
кре а тив но сти, на ше „Гр лом у
ја го де”... – при се ћа се Ду ца.

С ко фе ром кроз жи вот

Увек је се бе ви де ла као бун -
тов ни ка ко јег не др жи ме сто,
што ју је пре три де сет пет го -
ди на и од ве ло у Ује ди ње но
Кра љев ство, и то „са мо” на два
ме се ца, ко ји су по тра ја ли до
да нас.

У тај не ки дру ги жи вот кре -
ну ла је тач но 10. ју ла 1985, а
мо ме нат од ла ска из гле дао је
ова ко...

– Кроз про зор сам по сма -
тра ла сво ју зе мљу ка ко про ми -
че и има ла ути сак као да се и
она опра шта од ме не. На пу -
ту за Лон дон за у ста ви ла сам
се код ба ке и стри ца, ко ји су
ми се из у зет но об ра до ва ли,

али ни су нај бо ље схва -
та ли ода кле ми то ли ка
же ља за „бе лим све -
том”. Мо жда сам и
ишла ка ко бих се бе
ви ше раз у ме ла. Ве -
ро ва ла сам да ће ми
се, кад још бо ље на -
у чим је зик и се бе те -

мељ ни је упо знам, по -
ја ви ти и не ке но ве иде -

је, ко је ћу ис ко ри сти ти
ка да се вра тим. Ни сам

ни слу ти ла да пра вог по -
врат ка не ће би ти бар још
не ко ли ко де це ни ја – при ча
ова умет нич ка ду ша.

А у тих три де сет пет „ен -
гле ских” го ди на до го ди ло
јој се мно го то га – ис ку ше -
ња, бор бе, са зна ња, са зре -

ва ње, оса мо ста љи ва ње...
– До шла сам да чу -

вам јед ну ба ку у ме сту
Ше пер тон и да уса вр -
шим ен гле ски је зик,

али убр зо сам се пре -
се ли ла у Лон дон и

за крат ко вре ме
на шла по сао у
ди зај  нер ском
сту ди ју, а ус пут

ра ди ла и ди зајн ен те ри је ра. На -
кон уда је отво ри ла сам с му -
жем фир му у гра ђе ви ни и од
та да, пре ко два де сет го ди на,
ра дим на нај ве ћим свет ским
про јек ти ма, тач ни је на ко ор -
ди на ци ји ме ха нич ких и елек -
трич них ин ста ла ци ја. По ред
то га, од ма ле на сам во ле ла да
пле шем – то нам је би ло у по -
ро ди ци. А сти ца јем окол но сти,
као но ви иза зов, пре че ти ри го -
ди не с по слов ним парт не ром
отво ри ла сам пле сну шко лу
„Princeps Dance Academy”, ко -
ја успе шно учи де цу и од ра сле
ра зним вр ста ма пле са: од стан -
дард них, пре ко ла ти но, до ба -
ле та. Иа ко сам вла сник, при -
чи ња ва ми ве ли ко за до вољ ство
и да пре да јем. Уз гред, и ја се
так ми чим у ла ти но пле со ви -
ма, па сам на ве ли ким так ми -
че њи ма у сво јој ста ро сној

катего ри ји осво ји ла не ко ли ко
тро фе ја. Про шле го ди не сам
чак би ла је дан од ор га ни за то -
ра ме ђу на род ног пле сног так -
ми че ња „The Ice Ball”, са око
две ста уче сни ка из је да на ест
зе ма ља, за шта смо до би ли пр -
во кла сне ко мен та ре. Пла ни рам
и но ве ве ће по ду хва те чим бу -
ду до пу ште на јав на оку пља ња
– го во ри бри тан ска Пан чев ка.

Жи ве ти у стра ној зе мљи и
укло пи ти се у пот пу но но во
дру штво ни је ни ма ло ла ко...

– Ми слим да ми је нај те же
би ло да се на вик нем на ти ши -
ну ме ђу љу ди ма и тек та да сам
схва ти ла ко ли ко смо спон тан и
прич љив на род; та ко, ре ци мо,
док че ка те ау то бус, не ко по ред
вас ће вам се ја ви ти и по че ти
при чу од ле пог вре ме на и за вр -
ши ће на по ро дич ним про бле -
ми ма, а мо жда ће те
не што и да на у чи те.
На су прот то ме, ов де
су сви ћу та ли и из бе -
га ва ли да им се укр -
сти по глед с не ким.
Пр ви ути сак је био да
су мно ги од то ли ко
ве ли ког бро ја љу ди у
су шти ни са ми. Ка -
сни је сам схва ти ла да
ни је баш та ко ка ко се
чи ни ло у пр вом тре -
нут ку. Љу ди су ов де
ве о ма пред у сре тљи -
ви и кад, ре ци мо, уђе -
те у не ку уста но ву или
про дав ни цу, сву да ће
вас до че ка ти то пли
осмех и пи та ње ка ко
мо гу да вам по мог -
ну. Ако сте на ули ци
и из гле да те из гу бље -
но, па још има те ра -
ши ре ну ма пу, од мах
ће вам не ко до бро на -
мер но при ћи. „Мо -
лим те”, „хва ла”, „из -
ви ни” упо тре бља ва ју се без пре -
стан ка у сва кој си ту а ци ји. Тре -
ба ло ми је вре ме на да се на вик -
нем на та ко не што; са да и ка да
се уда рим о сто ли цу, ка жем не -
све сно „из ви ни” – на во ди Ду -
шан ка.

Бри та ни ја ка сни ла с ме ра ма

Де се то ми ли он ски Лон дон за
њу је ди ван град пре пун исто -
ри је и пре ле пих зна ме ни то сти,
као што су Вест мин стер, Биг
Бен, Пи ка ди ли, Тра фал гар
сквер и, на рав но, кра љев ска Ба -
кин гам ска па ла та.

– Бо жић је нај леп ше вре ме у
Бри та ни ји и Лон до ну. Та да је
све ле по укра ше но, сву где је
пра знич на му зи ка и сви пе ву -
ше. Нај ра до сни ји хри шћан ски
пра зник ни је са мо дан ка да сви
с фа ми ли јом спре ма ју пра знич -
ни ру чак с пе че ном ћур ком и
кад ни шта не ра ди, па чак ни
тран спорт, већ је то цео пе ри од
при пре ма од по чет ка но вем бра.

Док је код нас глав ни до чек но -
ве го ди не уз ве ли ко сла вље, ов -
де се то че ка без ве ли ке пом пе
у ку ћи и ре сто ра ну, а пред по -
ноћ сви иза ђу до ре ке да гле да -
ју фан та стич ни ва тро мет син -
хро ни зо ван с му зи ком. Ни сам
си гур на да ће ове го ди не би ти
та квог сла вља због ко ро на ви ру -
са, јер су све ма ни фе ста ци је от -
ка за не, а ни јав на ме ста не ра -
де… – при ча жи тељ ка Лон дона.

Она ис ти че да се да нас, у
вре ме пан де ми је, све пре ба ци -
ло на ди ги тал ни на чин – од
при че с при ја те љи ма до кон -
це ра та, по зо ри шних пред ста -
ва и груп них из ла за ка. Све то
че ка бо ља вре ме на...

– У овој си ту а ци ји ни јед ној
др жа ви ни је ла ко, али ипак

мислим да је Ср би ја од ре а го -
ва ла на вре ме пра вим ме ра ма
и спа сла мно ге жи во те. Ов де
је све то би ло мно го бла же; ка -
сни ло се са изо ла ци јом и мно -
го љу ди је умр ло, па чак и пре -
ко хи ља ду на дан. Ре стрик ци је
су од ове не де ље убла же не, али
ве ћи на љу ди ми сли да је пре -
ра но, а вре ме ће по ка за ти да

ли је то ис прав но. Што се ме не
ти че, у изо ла ци ји сам од 15.
мар та. С дру ге стра не, упр кос
шо кант ним ис хо ди ма, љу ди по -
ку ша ва ју да ви де и до бру стра -
ну ове си ту а ци је и про ве ду ви -
ше вре ме на с по ро ди цом, да
ку ва ју хра ну уме сто што је под -
гре ва ју у ми кро та ла сним рер -
на ма или да ура де ду го при -
жељ ки ва не ства ри за ко је ни -
ка да ни су има ли вре ме на. Јед -
но став но, по че ли су да ви ше
обра ћа ју па жњу јед но на дру го
– ка же на ша су гра ђан ка.

С тим у ве зи она по но сно ис -
ти че ка ко је и њен син, два де се -
то смо го ди шњи Вик тор, ко ји

живи на Вра ча ру, по ка зао пле -
ме ни тост и од лу чио да бу де во -
лон тер за вре ме ван ред ног стања.

– Што се ме не ти че, иа ко мно -
ги у овим го ди на ма ми сле на
пен зи ју, и да ље ку јем пла но ве
за но ве про јек те. Не ма ста ја -
ња… Ипак, стиг нем да се уже -
лим и мог Пан че ва, па је два че -
кам да по но во до ђем и одем код

„По по ви ћа” на ке стен-пи ре или,
кад је то пли је до ба, на сла до лед
са шла гом; да про ше там та ми -
шким ке јом, Кор зо ом и пар ком
и да ма ло се дим у кру гу. Во лим
да се ви дим с дра гим при ја те -
љи ма и мо јим гим на зи јал ци ма.
Све у све му, Пан че во је град мог
де тињ ства и мла до сти, а Лон -
дон – сред њих го ди на и ста ро -
сти. Ово ван ред но вре ме да ло
нам је шан су да раз ми сли мо о
се би, жи во ту, свом пу ту и они -
ма око нас, да очи сти мо ду шу и
на пра ви мо про стор за но ва,
друга чи ја ис ку ства. Жи вот не -
ће би ти као пре, а не ће мо ни
ми – за вр ша ва Ду шан ка.

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

Николица
Мушко штене с Тесле тражи нови дом,
јер особе које су га пронашле не могу
да га збрину, чак ни привремено, па му
је неопходан човек од поверења.

Николица је прави зврк с разигра-
ним репићем и веома весело, дружељу-
биво и умиљато куче.

Ако неко жели да му пружи дом, а
има основне услове за удомљавање, ово
је права прилика за њега.

Све информације се могу добити на
телефон 063/881-09-19.

Јазавичарци
Шест штенаца (једно мушко
и пет женских), старих око
месец и по дана, желе да буду
удомљени.

Ови преслатки јазавичари
очишћени су од паразита, а
требало би да потенцијални
удомитељи имају адекватне
услове и сагласност свих уку-
ћана како би овим љупким
створењима пружили бригу и
негу у дужем периоду, то јест
за цео живот.

Све информације се могу добити на телефон 060/146-77-87.

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

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

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: ДУ ШАН КА НА РАН ЧИЋ У ЛОН ДО НУ

ВРЕ МЕ КО ЈЕ СТВА РА НО ВИ ПРО СТОР

ФА СЦИ НАНТ НИ ЕН ГЛЕ СКИ КЛИ ФО ВИ

ПЛЕС ПРЕ КО НЕ ТА

За Ен гле ску Ду шан ка во ли

да ка же да је то рав на и зе -

ле на зе мља у ко јој је тра ва

као чет ки цом на сли ка на.

– На оба ли има ју пре див -

не кли фо ве (стр ме обал не

па ди не – прим. нов.), а сам

Лон дон је пун пар ко ва. Где

год да се окре не те, чи ни

вам се да ви ди те пеј заж

који је на сли као То мас

Гejнсборо, је дан од осни ва -

ча ин сти ту ци је „Rojal Aka-

demy of Art”. А што се ти че

са мих Ен гле за, по зна то је

да во ле па бо ве, пи во, „фиш

енд чипс”, то јест по хо ва ну

ри бу и пом фрит и, на рав но,

по по днев ни чај – на во ди

Ду шан ка.

У вре ме изо ла ци је Ду шан ка

је по че ла да ор га ни зу је ин -

тер нет жур ке пре ко апли ка -

ци је „Зум”, што се за на ше

под руч је зо ве „Но стал ги ја”

(по след ња је одр жа на 16.

ма ја), док је на зив ме ђу на -

род не „Dancers United” и

би ће по но во при ре ђе на 6.

ју на.

– Бу ду ћи да у Бри та ни ји

ни шта не ра ди два ме се ца,

што ва жи и за пле сне шко -

ле, учи те љи пле са да ју ча со -

ве пре ко ин тер не та (апли ка -

ци ја „Зум”), па та ко, ре ци -

мо, мо гу да учим пле су не -

ко га из Пан че ва, Бе о гра да,

Ни ша… И би ло где у све ту –

ка же Ду шан ка.

Душанка је пронашла себе у лондонској грандиозности (Поглед на палату Вестминстер)

Душанка Наранчић

Суорганизаторка међународног
плесног такмичења „The Ice Ball”

С плесног надметања у Блекпулу

Тауер бриџ – једно од обележја главног града Енглеске



Биће такмичења 
по градовима

Кликом до учешћа

Златна повеља која се тради-
ционално уручује граду дома-
ћину „Дунав осигурање Спорт-
ских игара младих” ове године
је додељена Општини Прибој.
На церемонији уприличеној
тим поводом у уторак, 19. ма-
ја, у малој сали Дома културе у

Прибоју свечано је означен и
почетак онлајн пријављивања
за СИМ такмичења у свим спор-
товима и за све градове у Ср-
бији. Најмлађи Панчевци већ
су се показали и доказали као
истакнути „симовци”, па не тре-
ба сумњати да ће и ове године
велики број екипа из нашег
града и околине бити део нај-
веће спортске манифестације
у овом делу Европе.

Овај догађај је претходно био
планиран за 17. март, када је

требало да се одржи свечана
академија уз богат културно-
уметнички програм, али су ор-
ганизатори, због проглашења
ванредног стања у нашој др-
жави, били приморани да тај
скуп одложе. Будући да су и
даље на снази мере Владе Ре-
публике Србије прописане ра-
ди заштите од ширења панде-
мије, свечаност ни овог пута
није могла да буде реализова-
на у складу с првобитним
плановима.

Управо због тога ће и тачан
датум церемоније отварања „Ду-
нав осигурање Спортских игара
младих Србије Прибој 2020” би-
ти накнадно саопштен. Како ис-
тичу званичници Игара, про-
грам ће, када се за то буду ство-
рили услови, бити приређен у
складу с мерама и препорукама
надлежних институција, а у пла-
ну је да се тада у Прибоју одрже
СИМ спортски дан, концерт на
Тргу ФАП-а, као и спектакулар-
ни ватромет, који по традицији
Игре организују у свим градо-
вима домаћинима.

Занимљиво је и то да ће се
ове године, први пут од осни-
вања Игара у нашој земљи, у
Прибоју одржати и државна
првенства у три спортске ди-
сциплине. Познато је, иначе,
да је Београд још од 2014. град
домаћин државног првенства
Игара у свих десет спортова.
Ове године ће се, за промену,
у Прибоју одржати државна
првенства у: атлетици (трка на
60 метара за дечаке и девој-
чице, за две узрасне категори-
је: 2009. и млађи и 2011. и
млађи), у игри „између две ва-
тре”, која је заштитни знак
Игара у целом региону (2011.
годиште и млађи), као и у ма-
лом фудбалу за дечаке (узраст
2009. и млађи).

– Желим да захвалим Оп-
штини Прибој на томе што је
постала део СИМ породице у
2019. години и што смо нај-
лепшу спортску причу, у инте-
ресу деце Прибоја, Србије и ре-
гиона, веома успешно реали-
зовали. Користим прилику да
захвалим и на два признања
која је за 2019. годину добила
наша организација од Спорт-
ског савеза Прибој, нашег тех-
ничког партнера који је од пр-
вог дана постао наш истински
пријатељ. Високи покровитељ
Игара од оснивања у нашој зе-
мљи јесте Влада Републике

Србије, а посебну захвалност
на подршци у реализацији свих
наших активности дугујемо пу-
лу наших спонзора – рекла је
Панчевка Ивана Јовановић,
председница „Дунав осигура-
ње Спортских игара младих”.

С обзиром на то да је Прибој
град атлетике, гост на церемо-
нији одржаној у Прибоју био је

и Слободан Бранковић, нека-
дашњи атлетичар, рекордер и
репрезентативац наше државе,
а сада директор Атлетског са-
веза Србије.

Посебно важан тренутак на
свечаности био је онај када је
једним кликом миша покренут
софтвер, па су тако и званично
отворене онлајн пријаве за так-
мичења на сајту igre mla dih.rs.
Од тог тренутка дечаци и девој-
чице широм Србије имају прили-
ку да, као и претходних година,
на порталу Игара одаберу спорт
и град у коме желе да се такми-
че и да попуне своју пријаву.

Организатори кажу да ће при-
јављивање трајати нон-стоп, све
до дана почетка такмичења у
изабраном граду за дати спорт.
Такмичења ће се, у мало изме-
њеном концепту, у складу с ме-
рама Владе Републике Србије,
одржати по распореду за сваки
град, који ће бити благовреме-
но објављен на сајту Игара и на
официјелним страницама на
друштвеним мрежама.

СПОРТ
Петак, 22. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Из по дру ма ку ће у
Но ви Сад

Иш че ки ва ње
повољних вести

Вест да су тре нин зи на отво ре -
ном и у дво ра на ма по је ња ва -
њу пан де ми је ко ро на ви ру са
опет до зво ље ни об ра до ва ла је
мно ге спор ти сте и ре кре а тив -
це у на шој зе мљи. Иа ко се ра -
ди под по себ ним усло ви ма и
ме ра ма без бед но сти, ипак је
мо гу ће одр жа ти ква ли те тан
тре нинг...

И сви су ко ли ко-то ли ко за -
до вољ ни. Или ско ро сви. Јер,
шта је с пли ва чи ца ма и пли ва -
чи ма? Ја сно је ко ли ко је пли -
ва ње спе ци фи чан спо рт и да је
за пра ви тре нинг и одр жа ва ње
фор ме по тре бан ба зен. Иа ко су
већ у пр вим да ни ма епи де ми -
је об ја вље на не ка ис тра жи ва -
ња у ино стран ству по ко ји ма
ба зе ни не мо гу би ти пре но си о -
ци за ра зе због хло ра, ко ји се и
ина че ко ри сти као сред ство за
дез ин фек ци ју и бор бу про тив
ко ро на ви ру са, ба зе ни у Ср би ји
ни су отво ре ни.

– Пре уво ђе ња ван ред ног
ста ња у на шој зе мљи би ла сам
у Шпа ни ји на при пре ма ма, али
због си ту а ци је с ко ро на ви ру -
сом би ла сам при ну ђе на да се
вра тим у Ср би ју. Ка да сам до -
шла у Пан че во, мо ра ла сам да
бу дем че ти ри не де ље у са мо и -
зо ла ци ји. Ипак, ни шта ни смо
пре пу сти ли слу ча ју. Им про ви -
зо ва ли смо те ре та ну и ба зен у
по дру му на ше ку ће. Опре му
за те ре та ну сам по зај ми ла од
свог при ја те ља из Крос фит клу -
ба „Мак сбокс”, а он да сам ку -
пи ла деч ји ба зен ди мен зи ја 3
х 2 х 0,75 ме та ра. Ве за ла сам
се за гу му ко ја ми је би ла око

по ја са и пли ва ла у ме сту. По
ис те ку мо је са мо и зо ла ци је
ства ри се ни су знат но про ме -
ни ле, па сам на ста ви ла истим
тем пом. Ме ђу тим, при кра ју
ван ред ног ста ња кре ну ле су
при че да спо рт за жи вља ва.
Отва ра ни су ско ро сви спорт -
ски објек ти, осим ба зе на. Ми -
ни стар ство спо р та се ни је огла -
ша ва ло, пли ва чи су опет ста -
вље ни са стра не. Пр ви ба зен
ко ји се отво рио зва нич но је -
сте „Пин ки” у Срем ској Ми -
тро ви ци, где сам сва ко днев но
ишла ка ко бих тре ни ра ла. Са -
да сам тре нут но у Но вом Саду,
са мо и ни ци ја тив но, јер у мом
гра ду не ма ни на го ве штаја 

о отва ра њу ба зе на – ре кла је у
те ле фон ском раз го во ру за
„Пан че вац” на ша нај бо ља пли -
ва чи ца и си гур на уче сни ца
Олим пиј ских ига ра у То ки ју
Ања Цре вар.

Пли ва чи из мно гих зе ма ља,
по пут Ма ђар ске, Швед ске, Хо -
лан ди је, Хр ват ске, Че шке, Сло -
ве ни је и дру гих, уве ли ко тре -
ни ра ју у ба зе ни ма, а о сво јим
пли ва чи ма бри ну и Шпа ни ја и
Ита ли ја, ко је ће се убр зо при -
кљу чи ти по ме ну тим др жа ва -
ма. Пли ва чи ца ма и пли ва чи -
ма у Ср би ји пре о ста је са мо на -
да да ће у што кра ћем пе ри о ду
и они до би ти аде кват не усло ве
за рад.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

АЊА ЦРЕ ВАР БЕЗ АДЕ КВАТ НИХ УСЛО ВА ЗА ТРЕ НИНГ

ОЛИМ ПИЈ КА, А ПЛИ ВА У МЕ СТУ...
ЛЕП СПОРТ СКИ ГЕСТ

ДА РО ВИ ЗА СА ЊУ

СЈАЈНЕ ВЕСТИ ЗА ОСНОВЦЕ

ПОЧЕЛО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ

Страну припремио
Александар
Живковић

Же ли мир Север
(1938–2020)

Спорт ско Пан че во је оста ло без још
јед ног вер ног по сле ни ка. У по не де -
љак, 11. ма ја, пре ми нуо је Же ли -
мир Се вер. Не ка да шњи ме ђу на род -
ни ИХФ су ди ја си шао је са жи вот -
не сце не у 83. го ди ни...

Же ли мир Се вер је ро ђен у Са ра -
је ву 24. фе бру а ра 1938. го ди не. По
про фе си ји еко но ми ста, бан кар ски
слу жбе ник, ру ко ме том је по чео да
се ба ви од 1955. го ди не, и то као
члан пан че вач ког РК-а „Сред њо -
шко лац”, а по том је пре шао у још
је дан пан че вач ки клуб – РК „Мла дост”.

Ду ги низ го ди на, као ме ђу на род ни су ди ја, у па ру с Пре -
дра гом Обре но ви ћем, де лио је ру ко мет ну прав ду на утак ми -
ца ма Пр ве са ве зне ли ге Ју го сла ви је, а ка сни је је био и са ве -
зни кон тро лор.

Же ли мир Се вер је су дио утак ми це на „Тро фе ју Ју го сла ви -
је” у Пу ли и Ча ков цу, три пу та де лио прав ду на бал кан ским
омла дин ским шам пи о на ти ма, су дио на Ку пу „Се ди ка” у Со -
фи ји, као и утак ми цу ква ли фи ка ци ја за Свет ско омла дин -
ско пр вен ство из ме ђу Ита ли је и Ау стри је 1983. го ди не.

Та ко ђе, Же ли мир Се вер био је пред сед ник Струч не ко ми -
си је Збо ра ру ко мет них су ди ја Пан че во, Струч не ко ми си је
Удру же ња ру ко мет них су ди ја Вој во ди не и ду го го ди шњи члан
так ми чар ских ор га на.

Не ка му је веч на сла ва.

IN ME MO RI AM

Чла но ви Удру же ња спор ти ста
„Срп ска Спа р та” из на шег гра -
да у пе так, 15. ма ја, по се ти ли
су на тре нин гу атле ти чар ку Та -
ми ша Са њу Ма рић и при ре ди -
ли јој из не на ђе ње.

По сле са зна ња о успе ху ове
та лен то ва не спор тист ки ње, ко -
ја у 2020. го ди ни има нај бо љи
ре зул тат на све ту у ди сци пли -
ни 600 ме та ра, чла но ви удру -
же ња „Срп ска Спа р та” по кло -
ни ли су Са њи но ви лап топ и
дру ге вред не да ро ве.

У име до на то ра оку пље ни -
ма се обра ти ла Вла да на Зла -
та но вић, ко ја је ре кла да су
од мах на кон зва нич не об ја ве
на сај ту „World Athletics” да је
на ша су гра ђан ка пр ва на свет -

ској ранг-ли сти у ди сци пли ни
600 ме та ра за 2020. го ди ну,
од лу чи ли да је на гра де и на
тај на чин до дат но мо ти ви шу
за да љи рад.

– Хва ла „Срп ској Спа р ти” на
овом ле пом до га ђа ју и вред -
ним по кло ни ма за Са њу. То ће
јој мно го зна чи ти као под стрек
за још пре да ни ји рад, ко ји ће
до при не ти по бољ ша њу ре зул -
та та – ре као је тре нер АК-а Та -
миш Зо ран Ко цић.

Са ња Ма рић је 1. мар та на
Пр вен ству Ср би је у дво ра ни де -
о ни цу од 600 ме та ра ис тр ча ла
у вре ме ну 1:36,05, што је тре -
нут но нај бр жи ре зул тат на све -
ту у кон ку рен ци ји де вој чи ца
до пет на ест го ди на.
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Иван Давитков,
професор технике
и технологије:
     – Ученици би овако
могли увек. Али све
има своје предности и
мане. Неко може
уместо њих да ради
код куће, а да ми не
знамо. С друге стране,
у кућној атмосфери су
слободнији.

Зоран Тодоровић,
метеоролог:
    – Онлајн настава је
прави погодак. Да ли је
то адекватна замена за
уобичајене часове,
зависи. Постоје ученици
који су се показали
боље него у школи, али
је заступљен и обрнут
случај. Дакле,
индивидуално је.

ДА ЛИ ВАМ СЕ ДОПАДА ОНЛАЈН НАСТАВА?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Празнина
Проблем, празнина настаје када осетиш да си странац.

    Била кућа у твом власништву, или не.

    Била особа емотивац, или не.

    Тешко да има веће казне од те да дрмаш кавез.

    А нико те не чује.

    Глас ти је утихнуо, слабо дрмаш.

    Супер је када те обујми празнина.

    Онда имаш шта поново да пуниш.

Дречава
Кућење није лак посао.

    Ипак, прати те ентузијазам.

    Кречиш зидове.

    Постављаш подове.

    Уносиш намештај.

    Слажеш боје.

    Понекад се и слажеш, погрешиш, „пустиш” дречаву.

    Али кућа је твоја, увек можеш да започнеш од темеља.

Из главе
Пошто те нешто у главу дрмне, израсте чворуга.

    Пипкаш израслину, јер јој ту није природно место.

    А то боли.

    Кад метафоричку чворугу метафорички пипаш...

    ... и то боли.

    Бол долази из главе.

    У њој настаје.

    И из ње нестаје, кад тако решиш. Храбро.

Марија Перић,
наставница руског:
     – Када је наша
школа у питању,
дигитална настава лепо
функционише. Јесте
мало теже сада доћи до
деце. Некад их баш и не
интересује да се укључе
у све то. Ипак, много је
боље овако него да је
школа била прекинута.

На те ре ну код Су да
са мо пр шти

Ве жба се и на СЦ-у
„Младост”

Као од лич но ор га ни зо ван
спорт ски ко лек тив ко ји успе -
шно ра ди већ ско ро три де це -
ни је, Ко шар ка шки клуб Та -
миш во ди ра чу на о сва ком де -
та љу. Та ко је ова спорт ска дру -
жи на, пред во ђе на пред сед ни -
ком Дар ком Јо ви чи ћем, од
свог осни ва ња по ла ко али си -
гур но ишла са мо на пред.

Та миш је са да клуб с тра -
ди ци јом и ре но ме ом ко ји се
це ни у ко шар ка шким кру го -
ви ма ши ром Ср би је. Уо ста -
лом, ње го во над ме та ње у Су -
пер ли ги, као и по бе де над
нај ква ли тет ни јим ти мо ви ма
ко је на ша зе мља има нај бо -
љи су до каз за то.

А да би је дан спорт ски ко -
лек тив био ста би лан, да би
имао бу дућ ност, нај ва жни је
су мла ђе ка те го ри је. Љу ди ко -
ји во де КК Та миш зна ју то, па
сто га ве ли ку па жњу по кла ња -
ју упра во сво јим клин ци ма.

Услед ван ред ног ста ња ко је је уве -
де но због пан де ми је ко ро на ви ру са, и

мали ко шар ка ши Та ми ша мо ра ли су
да пре ки ну рад. На њи хо ву сре ћу, 

дани без тре нин га и дру же -
ња с на ранџа стом лоп том са -
да су иза њих, а они су опет
сво ји на сво ме. Баш та мо где
нај ви ше и же ле да бу ду – на
те ре ну.

По но во су у по го ну го то во
све мла де се лек ци је КК-а Та -
миш, осим шко ле ко шар ке, с
об зи ром на то да је још увек
на сна зи за бра на оку пља ња у
шко ла ма и школ ским дво ри -
шти ма.

Та ко, по шту ју ћи све ме ре
и пра ви ла ка ко би се спре чи -
ло ши ре ње епи де ми је ко ро -
на ви ру са ко је је уред бом до -
не ла Вла да Ре пу бли ке Ср би -
је, нај мла ђи ко шар ка ши и ко -
шар ка ши це Та ми ша вред но
тре ни ра ју на те ре ну код Су -
да, али и на СЦ-у „Мла дост”.
С њи ма ра ди чак шест тре не -
ра, а то су: Алек сан дар Јо ва -
но вић, Ми ло ван Пе ро ва но -
вић, Ђор ђе Де ве так, Да рин -
ка Јо ва но вић, Бо јан Јо ви чић
и Не над Ма рин.

Та лен то ва ни клин ци и
клин це зе ве жба ју три пу та не -
дељ но и жељ но иш че ку ју мо -
ме нат ка да ће по но во по че ти
и да игра ју утак ми це.

Да, они во ле ко шар ку. Они во ле свој
Та миш. А. Живковић

µМ. Шупица?С. Трајковић

МЛА ДИ КО ШАР КА ШИ ТА МИ ША ЗА ПО ЧЕ ЛИ РАД

ЛОП ТА КАО НАЈ БО ЉА ДРУ ГА РИ ЦА


