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Поштовани читаоци,
Због измењених рокова штампања, од 2. октобра
„Панчевац” се и на улицама града, код
колпортера, продаје од петка, уместо од
четвртка, као што је то било до сада. У петак
стиже и на киоске.

Рокови за предају огласа и читуља остају исти.
Надамо се да ћете имати разумевања за ову

промену.
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ТОРАЊТОРАЊ

Само поштовање епидемиолошких мера може да 
успори пандемију док не почне вакцинисање
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

Радно време
од 8 до 16 сати

ПАНЧЕВЦИ ВЛАСНИЦИ АКВАРИЈУМА

У свету лепоте и тишине
стр. 11

НА УДАРУ ГАМАДИ

РОЈЕВИ СМРДИБУБА РЕДОВНА ПОЈАВА,
У КУЋАМА ТРАЖЕ МЕСТО ДА ПРЕЗИМЕ

У ТОКУ ЈЕ НАЈЈАЧИ НАПАД КОРОНЕ, 
СЛУШАЈТЕ ЛЕКАРЕ, НОСИТЕ МАСКЕ!
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Како живе слепи у
нашем граду
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Рачуни за струју
могу да буду мањи

» страна 8



ру пе нам оте жа ва ју кре та ње кроз град.
По треб но нам је раз у ме ва ње су гра ђа -
на – под вла чи пред сед ни ца Са ве за.

На пи та ње ка ко Пан чев ке и Пан -
чев ци мо гу да по мог ну сле пим и сла -
бо ви дим осо ба ма, по сто ји ли бон тон
при ли ком при ла же ња њи ма, Ру жи ца
Ан тић спрем но од го ва ра:

– До вољ но је јед но став но при ћи и
пи та ти их да ли им тре ба по моћ. Ни -
шта дру го. Не тре ба ни ког хва та ти за
ру ку или би ти уси љен.

Град ска би бли о те ка не ма оде љак
за сле пе и сла бо ви де, а пред лог но ви -
на ра да се је дан та кав ку так обез бе ди
сви при сут ни су по здра ви ли; већ ник
Чуч ко вић је ре као да ће Град по ку -
ша ти да на ђе на чин да се „та до бра

иде ја и оства ри”. До тад, књи ге, часопи -
си и ау дио-за пи си и да ље ће у Пан че -
во сти за ти из Бе о гра да и Но вог Сада.

Ми ли он ди на ра за про гра ме

По сле шет ње Кор зо ом гру па чла но ва
Са ве за ушла је у хол Град ске упра ве.
Обра ти ла им се за ме ни ца гра до на -
чел ни ка Дра га на Kупрешанин:

– Част и за до вољ ство ми је што смо
да нас ов де за јед но. Обе ле жа ва ње Ме -
ђу на род ног да на сле пих је сте при ли -
ка да се па жња јав но сти усме ри на
по тре бу спре ча ва ња дис кри ми на ци је
осо ба са ин ва ли ди те том и да се раз -
би ју пред ра су де пре ма тим ка те го ри -
ја ма дру штва. Град Пан че во је ове го -
ди не, као и сва ке, за рад Ме ђу оп -
штин ске ор га ни за ци је сле пих Пан че -
во из дво јио ми ли он ди на ра за про -
грам ске ак тив но сти ко је се од но се на
по бољ ша ње усло ва жи во та сле пих и
сла бо ви дих. Град пру жа фи нан сиј ску
по др шку и пре ко кон кур са. Та ко су
про шле го ди не ре но ви ра не и окре че -
не про сто ри је у клу бу Са ве за сле пих,
па се дру же ња и мно го број не ра ди о -
ни це ор га ни зу ју у при јат ни јим и мно -
го бо љим усло ви ма. Као не ко ко је до -
не дав но био на че лу До ма за ли ца са
оште ће ним ви дом „Збри ња ва ње”, по -
зна јем си ту а ци ју у Пан че ву и мо гу да
ка жем да, ако има те не ку по тре бу или
иде ју за про јек те, увек мо же те да се
обра ти те већ ни ку Чуч ко ви ћу и ме ни.

По ме ну ти члан Град ског ве ћа ка -
зао је да су про сто ри је Град ске упра -
ве и про сто ри је сле пих и сла бо ви дих
и до дао:

– На ша вра та су вам увек отво ре на,
не пре ста но смо вам на рас по ла га њу.
По ма жу и ре пу блич ко ми ни стар ство
и по кра јин ски се кре та ри јат, а сред -
ства сти жу и пре ко Са ве за сле пих Ср -
би је. Али по себ но ми је дра го што су
Гор да на и Да ни јел То до ро вић, обо је
сле пи, пре не што ви ше од ме сец да на
до би ли де те, пре слат ку де вој чицу.

Ру жи ца Ан тић је за хва ли ла ло кал -
ној са мо у пра ви ко ја је „увек ту за нас”.
За кљу чи ла је:

– Град ис пу ња ва сво ја обе ћа ња, фи -
нан си ра нас и по ма же нам. За хвал ни
смо на до са да шњој ле пој са рад њи и
си гур на сам да ће та ко би ти и убудуће.

Чла но ви Са ве за сле пих су по том
по зва ли у го сте пред став ни ке град ске

вла сти и но ви на ре и вра ти ли се у сво -
је про сто ри је.

Пра во на јед на ке шан се

У про гла су Са ве за сле пих Ср би је по -
во дом обе ле жа ва ња Да на бе лог шта -
па сто ји да се „ко ри сни ци бе лог шта -
па су о ча ва ју с про бле мом не при сту -
пач ног окру же ња, што укљу чу је не са -
мо при ступ јав ним објек ти ма већ и
не бе збед не тро то а ре”. Ка же се још:

„Це ло куп но осо бље ко је ра ди у са -
о бра ћа ју тре ба еду ко ва ти ка ко да се
по на ша пре ма сле пим осо ба ма ко је
се са мо стал но кре ћу, као и пре ма они -
ма ко је има ју пра ти о ца. Бе ли штап
пред ста вља сим бол сло бо де, не за ви -
сно сти, са мо стал но сти и по ве ре ња,
јер омо гу ћа ва сле пој осо би да се кре -
ће сло бод но и си гур но. У чла ну 9 Кон -
вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви -
ма осо ба са ин ва ли ди те том од др жа -
ва пот пи сни ца се тра жи да осо ба ма

са ин ва ли ди те том, па та ко и сле пим
осо ба ма, омо гу ће до ступ но окру же -
ње, а са мим тим и ве ћу са мо стал ност
у окви ру за јед ни це. Ово се омо гу ћа ва
при ме ном уни вер зал ног ди зај на, што
укљу чу је и до ступ ност уре ђа ја и апли -
ка ци ја за ра чу на ре и мо бил не те ле -
фо не ка ко би сле пи пре ко сво јих чи -
та ча екра на мо гли не сме та но да их
ко ри сте.”

Ка ко пи шу нај ком пе тент ни ји, про -
блем пот пи са од но сно фак си ми ла
уско је ве зан за са мо стал ност сле пих
и по треб но га је што пре ре ши ти, ка -
ко би се сле пи ма омо гу ћи ло да њи -
хов пот пис у свим си ту а ци ја ма ва жи
јед на ко као и пот пис оста лих гра ђа -
на, бу ду ћи да др жа ва и сво јим Уста -
вом га ран ту је рав но прав ност свих
грађана.

Та ко ђе, ре зул тат ин клу зив ног обра -
зо ва ња не сме би ти са мо да де те оште -
ће ног ви да оста не у кру гу по ро ди це,
не го и да стек не са мо стал ност ко ја ће
му омо гу ћи ти да функ ци о ни ше не за -
ви сно од по ро ди це и да се оства ри
као рав но пра ван члан дру штва у ко ме
жи ви. Је дан од нај ве ћих про бле ма
пред ста вља за по шља ва ње, по себ но ви -
со ко о бра зо ва них сле пих осо ба. Ства -
ра њем усло ва за за по шља ва ње сле пих
оства ру је се те мељ но пра во ко је има
сва ки чо век – пра во на ег зи стен ци ју.

За оства ри ва ње свих ових и дру гих
пра ва сле пих нео п хо дан је при ступ
по ма га ли ма. Спе ци јал на по ма га ла
омо гу ћа ва ју сле пи ма да сво је по тре бе

– ко је се не мо гу сма тра ти по себ ним
– ре а ли зу ју као и сви дру ги гра ђа ни,
са мо на не што дру га чи ји на чин.

Са вез сле пих Ср би је по звао је све
др жав не ор га не, ин сти ту ци је, ком па -
ни је и дру ге за ин те ре со ва не стра не
да се ак тив но укљу че у ре ша ва ње ових
и мно гих дру гих про бле ма бо љом им -
пле мен та ци јом по сто је ћих и при ла -
го ђа ва њем но вих за ко на по тре ба ма
сле пих и сла бо видих.

С. Трајковић

Бе ли штап је сим бол
насто ја ња сле пих људи 
да се са мо стал но кре ћу и
достиг ну што ве ћи ни во
самостал но сти

И у на шем гра ду је 15. ок то бра обе ле -
жен свет ски Дан бе лог шта па, уз по -
ру ку да се сле пи ма и сла бо ви ди ма
при зна пра во на јед на ке шан се у свим
обла сти ма жи во та. Са вез сле пих Ср -
би је, као и ње го ве ло кал не ор га ни за -
ци је и уста но ве за сле пе сва ке го ди не
обе ле жа ва ју овај да тум, чи ме се при -
дру жу ју по кре ту сле пих Евро пе и све -
та. Свет ски са вез сле пих је гло бал на
ор га ни за ци ја ко ја пред ста вља око 253
ми ли о на љу ди ко ји су сле пи или сла -
бо ви ди. У нашој зе мљи има око 12.000
сле пих, а ова при ли ка се ко ри сти ка -
ко би се ука за ло на број не про бле ме с
ко ји ма се сле пе и сла бо ви де осо бе
сва ко днев но су сре ћу.

Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци ја Са -
ве за сле пих Ср би је Пан че во обе ле -
жи ла је овај дан та ко што је у го сте
по зва ла град ског већ ни ка за под руч је
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по -
ли ти ке Ми лен ка Чуч ко ви ћа и но ви -
на ре, па се пет на е стак чла но ва овог
удру же ња с њи ма про ше та ло кроз цен -
тар гра да до згра де Град ске упра ве.

Де ку паж, ва ја ње, кукичање, плес

У свом клу бу у Ули ци Жар ка Зре ња -
ни на 5 оку пи ло се де се так чла но ва
пан че вач ког Са ве за сле пих; би ли су
до бро рас по ло же ни и ћа ска ли су уз
со ко ве и ка фу. Не ко ли ко ме та ра да -
ље, у кан це ла ри ји, до че ка ла нас је
Ру жи ца Ан тић, пред сед ни ца ор га ни -
за ци је, ко ја има 480 чла но ва.

– У Пан че ву нас је 320, по пре ко
пе де сет у Ко ви ну и Ко ва чи ци, 26 у
Али бу на ру и три не сто ро у Опо ву. Због
епи де ми о ло шке си ту а ци је не до ла зи
нам у по след ње вре ме мно го чла но -
ва. Али свра ћа ју ка да се де ле кар те за
пре воз, пла ћа чла на ри на... На рав но,
че сто су ту и уче сни ци на ра ди о ни ца -
ма. До ла зе и ка да им не што тре ба,
пси хо ло шко-пе да го шка по др шка на
при мер. Има при лич но ста ри јих чла -
но ва и оних што да ле ко жи ве, па њих
ре ђе ви ђа мо – при ча Ру жи ца Ан тић.

Ак тив но сти су раз ли чи те: по сто ји
ра ди о ни ца за де ку паж, а чла но ви Са -
ве за уче и да ва ја ју, сли ка ју, ку ки ча -
ју... Ипак, нај ин те ре сант ни је зву чи
чи ње ни ца да је би ло при лич но по ла -
зни ка ча со ва пле са. Сек ци је фи нан -
си ра Град, али, ка жу, по ма же и на
дру ге на чи не.

– Има мо звуч не се ма фо ре не да ле -
ко од на ших про сто ри ја. Во ле ли би -
смо да се по ја ча ју бо је, од но сно све -
тла на њи ма, ка ко због сла бо ви дих,
та ко и због свих ста ри јих су гра ђа на.
По мо гле би нам и так тил не ста зе, ба -
рем од Са ве за до ау то бу ске ста ни це,
ка ко би они ко ји се кре ћу по мо ћу
шта па то лак ше чи ни ли. Ис ко ри сти -
ла бих при ли ку да за мо лим вла сни ке
про дав ни ца и уго сти тељ ских обје ка -
та да не по ста вља ју ре кла ме, огра де и
ба ште где им ни је ме сто. Ба ри је ре и
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Кон фу зи ја
све сти

У ау то бус су ушле две мла ђе
же не и се ле иза ме не. На мер -
но ни су по не ле ма ске и ско ро
пет на ест ми ну та су раз го ва ра -
ле о то ме ко ли ко је њи хо во но -
ше ње бе сми сле но и ка ко ће
„баш оне да нам по мог ну”. Обе
су здрав стве не рад ни це.

Не мо же да те не на те ра да
раз ми шљаш. Где је за пе ло?
Ве ћи на нас је си гур но до жи ве -
ла да чу је фра зе ка ко све за ви -
си пр вен стве но од нас са мих и
ка ко ће сит ни ко ра ци до не ти
про ме ну. У та квим си ту а ци ја -
ма че сто љу ди ка жу: „Ма, да, а
си стем? Ни шта не мо же без
си сте ма. Шта ако ја ура дим
све што мо гу, а ни шта се не
про ме ни?” По сле то ли ко ме -
се ци слу ша ња о ко ро на ви ру су,
и то ли ко пре ми ну лих и обо ле -
лих, па не ка ко за ле че них, и
да ље код љу ди по сто ји сум ња.
У шта? Да ли не што по сто ји?
За и ста? Све че шће се по ја вљу -
ју ве сти о они ма ко ји оштро
јав но за го ва ра ју да је све што
се де ша ва бе сми сле но. Пре не -
ки дан је пре ми нуо три де сет -
тро го ди шњи ин струк тор фит -
не са из Укра ји не ко ји је на
„Ин ста гра му” во дио кам па њу
да ко ро на не по сто ји...

За што нам са да си стем ни је
ва жан? Си стем ни су са мо по -
ли ти ча ри ко ји нам ни су сим -
па тич ни, већ и низ струч ња ка,
шко ло ва них да оба вља ју свој
по сао нај бо ље што уме ју. Мо -
же мо да има мо сва ка ква раз -
ми шља ња о то ме ка кве су њи -
хо ве из ја ве, за што са да ка жу
ова ко, па за тим она ко. Да ли
се ва ма де ша ва на ин ди ви ду -
ал ном ни воу да ура ди те не -
што, па у сле де ћем тре нут ку
схва ти те да је то би ло пот пу но
по гре шно? Или да не мо же те
да кон тро ли ше те не ке си ту а -
ци је за ко је сте би ли си гур ни
да су вам сви кон ци у ру ка ма?
Гре шке се де ша ва ју. По себ но
та мо где је укљу че но ми ли он
фак то ра. У овом слу ча ју љу ди.
Да ли је ствар но те шко ба рем
на та ком ма лом про сто ру но -
си ти ма ску? Не због стра ха,
већ ра зу ма.

*  * *
У По шти је же на ко ја је че -

ка ла у ре ду пљу ну ла у сво је пр -
сте ка ко би пре бро ја ла нов ча -
ни це. Сво јим пр сти ма да ла је
но вац слу жбе ни ци за шал те -
ром, а он да узе ла хе миј ску
олов ку ко јом се сви пот пи су је -
мо ка да пре у зи ма мо по шту. У
овом објек ту ни је би ло ни јед -
ног сред ства за дез ин фек ци ју.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН БЕ ЛОГ ШТА ПА

Фарма.

Ових дана, у центру града

Снимила: Драгана Кожан

ПО СМА ТРА ТИ СЛЕ ПЕ КРОЗ ЊИ ХО ВЕ ВЕ ШТИ НЕ

Довољно је једноставно
прићи и питати их да ли
им треба помоћ. Ништа
друго. Не треба никог
хватати за руку или бити
усиљен.

СР БИ ЈА БЕЗ БА РИ ЈЕ РА

У про гла су Са ве за сле пих Ср би је

пи ше:

„Ин ва лид ност ни је ствар из бо ра

и сва ка по др шка, од оне во за ча у

во зи ли ма јав ног пре во за, па до оне

по сло дав ца на рад ном ме сту за

сле пе не из мер но је зна чај на и по -

треб на. Апе лу је мо на све др жав не

ин сти ту ци је да гра ђа ни ма оште ће -

ног ви да у пот пу но сти омо гу ће

оства ривање свих пра ва ко ја им по

осно ву ин ва ли ди те та припа да ју, а

по себ но ком пен за ци о них пра ва, и

да, у скла ду с ре ал ним мо гућ но сти -

ма, учи не до дат не на по ре да се

ужи ва ње тих пра ва, пре свих до да -

так за по моћ и не гу дру гог ли ца,

уве ћа. По сма трај те нас кроз на ше

спо соб но сти, а не кроз ин ва ли ди тет

ко ји има мо и пру жи те нам шан су да

бу де мо јед на ки чла но ви за јед ни це у

ко јој жи ви мо. Ср би ја без ба ри је ра!”

Ружица Антић

Наши слепи и слабовиди суграђани у шетњи кроз центар Панчева
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Вести су лоше: са мо 21. ок то -
бра у Ср би ји је би ло 512 но во -
за ра же них ко ро ном. Да ли ово
зна чи да се Ср би ја бли жи но -
вом цр ном ре кор ду од по чет ка
епи де ми је и пи ку тре ћег та ла -
са, по што смо ово ли ко за ра же -
них има ли на вр хун цу дру гог
та ла са?

Ако се овај број упо ре ди с
по да ци ма из прет ход ног, јул -
ског та ла са ко ро на ви ру са, ка -
да смо до шли чак до 467 за ра -
же них за је дан дан, за кљу чак
се сам од се бе на ме ће.

Тре ба за то под се ти ти да смо
та да, на кон ван ред ног ста ња и
по ли циј ског ча са, је два до че -
ка ли да се опу сти мо и кре не -
мо у нор ма лан жи вот. Све је
на го ве шта ва ло да се си ту а ци ја
сми ру је, уки ну те су ри го ро зне
ме ре, би ло је ле то, ми сли ло се
да то пли је вре ме сме та ви ру -
су... а он да – бум!

А тај бум ни је до шао ни нео -
че ки ва но ни спо ро.

Зи ма с ви ру сом

Сре ди ном ју на број но во от -
кри ве них слу ча је ва да ни ма се
кре тао око 100. Он да смо 23.
ју на за бе ле жи ли 102, са мо два
да на ка сни је, да кле 24. ју на
143, па се по но во за два да на
„кри ва” ди гла на 193, 28. ју на
на чак 254, 3. ју ла скок на
359... И све та ко бр зи ном му -
ње до 467 но во за ра же них 
26. ју ла.

Са да су ове број ке сти гле
знат но ра ни је не го што је оче -
ки ва но. На и ме, пра ма ра ни -
јим на ја ва ма, сад би тек тре -
ба ло да оче ку је мо по ја ву тре -
ћег та ла са, али је очи глед но
да смо ми уве ли ко у ње му и

да се пу ном бр зи ном при бли -
жа ва мо пи ку.

Епи де ми о лог и члан Кри зног
шта ба за бор бу про тив ко ви да
19 др Бра ни слав Ти о до ро вић
пр во је тре ћи та лас на ја вљи -
вао за крај ок то бра и по че так
но вем бра, а са да ка же да пик

тог та ла са оче ку је у но вем бру
и де цем бру.

– У Евро пи епи де ми ја бук -
ти, по но во је у та ла су. Да ли
је то тре ћи та лас или дру ги
та лас ни је бит но. Ово је још
увек да ле ко од пи ка, пик ће
ве ро ват но би ти у но вем бру или
де цем бру – ка зао је Ти о до -
ровић.

Ка кве ће мо тек број ке има -
ти у пи ку, ако је са да ова ко!?

Под се ти мо и на то да до ма -
ћи струч ња ци на ја вљу ју да ће
овај, тре ћи та лас би ти нај ду жи
у од но су на прет ход на два и да
ће тра ја ти мо жда све до апри -
ла сле де ће го ди не.

Осим то га за бри ња ва ју ће и
оно што се де ша ва у Евро пи и
окру же њу, где сва ко днев но па -
да ју цр ни ре кор ди кад је у пи -
та њу ко ро на, а тре ба на по ме -
ну ти да ми ни смо пу сто, изо -
ло ва но остр во.

У Ср би ји је тре нут но на сна -
зи пре по ру ка но ше ња ма ске на
отво ре ном.

– Док год не до ђе вак ци на,
док не бу де мо си гур ни да ће
та вак ци на би ти успе шна, ми
не ма мо ве ли ки из бор. Још лек
ко ји ће да за у ста ви ко ро ну
није на ви ди ку – по ру чио је
Ти о до ро вић.

Ко се чу ва...

По ду да ра ња он да шње си ту а -
ци је и си ту а ци је у ко јој се са -
да на ла зи мо ни је мо гу ће иг -
но ри са ти и ни ко не же ли да
се јул по но ви, али су ма њи или
ве ћи от по ри епи де ми о ло шким
ме ра ма ко је тре ба да успо ре
пан де ми ју ви дљи ви на сва ком
ко ра ку.

Ка сно уве че, по сле уз не ми -
ру ју ћег по да тка ко ји је из не ла
Ана Бр на бић, огла сио се и епи -
де мио лог Пре драг Кон.

Он је на „Феј сбу ку” са оп штио
да нај но ви ја ис тра жи ва ња по -
ка зу ју да уко ли ко сви но се ма -
ску и др же дис тан цу, за шти та
од ко ро на ви ру са до сти же 99
од сто.

– Ме ња ње ста во ва пре ма ма -
ска ма по сле ди ца је нај но ви -
јих ис тра жи ва ња, а по себ но
не дво сми сле них раз ли ка у
успе шно сти су зби ја ња пан де -
ми је та мо где се ма ске ма сов -
но ко ри сте у од но су на зе мље
где се не ко ри сте. Став СЗО
на по чет ку пан де ми је био је
да има сми сла да ма ску ко ри -
сти са мо за ра же на осо ба ка ко
би спре чи ла пре нос ин фек ци -
је. Да нас се го во ри да уко ли -
ко сви но се ма ске и др же дис -
тан цу, за шти та је бли зу 99 од -
сто. Уко ли ко но си са мо је дан,
за шти та за ње га је око 30%
ако оста ли не но се – об ја снио
је Кон.

СИ ТУ А ЦИ ЈА ЈЕ ОЗБИЉ НА

КО РО НА ОПЕТ НА ПА ДА, СТА ВИ ТЕ МА СКЕ!

ДО НЕ ТА ВА ЖНА ПРЕ СУ ДА ПРО ТИВ ТУ РИ СТИЧ КИХ АГЕН ЦИ ЈА

Ко ни је узео ва у чер, мо же да тра жи но вац
Ту ри стич ка аген ци ја из Бе о -
гра да се оба ве зу је да пут ни ку
вра ти 130.000 ди на ра и за те -
зне ка ма те за пу то ва ње ко је
је от ка за но због пан де ми је ко -
ви да 19. Ова ко је украт ко гла -
си ла вест да је Пр ви основ ни
суд до нео пр во сте пе ну пре су -
ду ко ја на овај на чин оба ве -
зу је ор га ни за то ра пу то ва ња.
Суд је оце нио да Уред ба о за -
мен ским пу то ва њи ма, ко јом
је аген ци ја ма омо гу ће но да
пут ни ци ма по ну де ва у че ре ко -
је би тре ба ло да ис ко ри сте до
кра ја го ди не, не мо же има ти
ве ћу сна гу од од ре да ба За ко -
на о за шти ти по тро ша ча ко је
га ран ту ју пра во на по вра ћај
нов ца. Пре ма по да ци ма удру -
же ња „Ефек ти ва”, још сто ти -
нак ова квих слу ча је ва је на
су ду, а они оче ку ју да ће убу -
ду ће би ти та ква суд ска прак -
са да ће свим пут ни ци ма ко -
ји су прав ду по тра жи ли на
овај на чин но вац би ти вра -
ћен. Ина че, пра во на ова кву
суд ску за шти ту у овом тре -

нут ку има ју са мо они ко ји ни -
су при хва ти ли за мен ска пу -
то ва ња, док сви оста ли мо ра -
ју да са че ка ју да ис тек не рок
пред ви ђен Уред бом, а то је
крај сле де ће го ди не, ка да би,
у слу ча ју да пу то ва ње про пад -
не, тре ба ло да им бу де вра -
ћен но вац.

У Ср би ји је до по чет ка пан -
де ми је би ло упла ће но око
240.000 аран жма на и ве ћи на
је при хва ти ла по ну ду аген ци -
ја и од лу чи ла се за за мен ско
пу то ва ње. На овај на чин је
прак тич но оно са мо од ло же -
но, док је аген ци ја ма ко је су
оста ле пот пу но без по сла пру -
же на шан са да та ко ђе од ло же
сво је фи нан сиј ске оба ве зе пре -
ма пут ни ци ма.

Ни је ово био слу чај са мо са
Ср би јом. У Евро пи је на по -
чет ку пан де ми је у са мо два
ме се ца за бе ле жен ре кор дан
број жал би, а ве ћи на се од но -
си ла упра во на то да аген ци је,
али и авио-ком па ни је, из бе га -
ва ју да им вра те но вац.

„Ва у че ри ни су за бра ње ни и
Eвропска ко ми си ја ни је има -
ла ни шта про тив то га да их
пут нич ке аген ци је по тро ша -
чи ма ну де на до бро вољ ној ба -
зи. Уко ли ко пут ник не же ли

ва у чер, има пра во да од би је
та кву по ну ду и да у про пи са -
ном ро ку од 14 да на од от ка -
за пу то ва ња до би је но вац, и
то ком пле тан упла ће ни из -
нос”, на во ди се у обра зло же -

њу Европ ске ко ми си је. Мно ге
зе мље су ову пре по ру ку зло у -
по тре би ле и пре тво ри ле је у
про це ду ру у ко јој пут ни ци
прак тич но до нов ца не мо гу
да до ђу од мах, не го 180 да на
од пре стан ка пан де ми је.
Европ ска ко ми си ја је упо зо -
ри ла све зе мље да је то у су -
прот но сти са стро гим пра ви -
ли ма о по ступ ку по вра ћа ја
нов ца ко ји је на сна зи и то -
ком пан де ми је.

По угле ду на оста так Евро -
пе, Ср би ја је до не ла уред бу по
ко јој је омо гу ће но да сви гра -
ђа ни ко ји су упла ти ли ту ри -
стич ки аран жман до 15. мар -
та ове го ди не има ју мо гућ ност
да са аген ци ја ма до го во ре за -
мен ско пу то ва ње ко је мо гу да
ис ко ри сте нај ка сни је до 31.
де цем бра 2021. го ди не. Уко -
ли ко за мен ско пу то ва ње не бу -
де ре а ли зо ва но до по ме ну тог
да ту ма, гра ђа ни ће има ти
право на по вра ћај упла ће них
сред ста ва до 15. ја ну а ра 2022.
годи не. (Аг.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сата.
И овог ме -

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)
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ПРИ ЈА ВЕ

Зе мља у за куп у
јужном Ба на ту

Вр шач ки „Вирт” у сте ча ју
по ну дио је у за куп ви ше од
106 хек та ра на под руч ју ка -
та стар ских оп шти на Ва тин
и Вр шац. За куп је јед но го -
ди шњи, стар то ва ће 1. но вем -
бра, а ми ни мал но при хва -
тљи ва це на је 1,36 ми ли о на
ди на ра без ПДВ-а.

Ка ко се на во ди, пла ћа ње
за ку па је јед но крат но, а за -
ку пац по кри ва и тро шко ве
по ре за, вод ног до при но са,
по ља ри ну, на кна де за од вод -
ња ва ње и на вод ња ва ње и дру -
ге од но сне тро шко ве.

За ин те ре со ва ни мо гу под -
не ти пи са не по ну де до 28.
ок то бра. Р. П.

ИС ТРА ГА

Швер цо вао 130 ки ла
ма ри ху а не

Ви ше јав но ту жи ла штво у Пан -
че ву до не ло је на ред бу о спро -
во ђе њу ис тра ге про тив Ј. П.
(1980) из Љу бо ви је. Ње му се
ста вља на те рет да је 18. ок то -
бра око 5 са ти на гра нич ном
пре ла зу Ва тин из Србије у Ру -
му ни ју преносио ра ди да ље про -
да је 129,68 ки ло гра ма ма ри -
ху а не у 130 по је ди нач них па -
ке та, сакривених у специјалним
шупљинама у при ко ли ци ка -
ми о на. Осум њи че ни је код се -
бе у тор би ци др жао и 36 та бле -
та ле ка „бро ма зе пам”, на во ди
се у са оп ште њу.

После задржавања од 48 сати,
осумњиченом Ј. П. из Љубовије
одређен је притвор. Р. П.

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ

Злато за Барбару
У Бач кој Па лан ци у не де љу, 18.
ок то бра, одр жа но је Пр вен ство
Вој во ди не у па у ер лиф тин гу и
бенч-пре су, на ко ме је уче ство -
ва ло пре ко 40 так ми ча ра из свих
клу бо ва у на шој по кра ји ни.

Ју ни ор ка Бар ба ра То тар вај,
чла ни ца Клу ба ди за ча те го ва
Ди на мо, осво ји ла је злато у ка -
те го ри ји до 84 кг у бенч-пре су.
На овом пр вен ству глав ни су -
ди ја био је пред сед ник КДТ-а
Ди на мо Фи лип Влајић.

На ред но так ми че ње за ди за -
че те го ва из на шег гра да би ће
Пр вен ство Ср би је у олим пиј -
ском ди за њу те го ва, ко је ће се
одр жа ти 24. ок то бра у Ба чу.
Бо је Ди на ма бра ни ће Урош Да -
шић, Ми лош Обре но вић и Фи -
лип Вла јић. А. Ж.

„ЕКО САН ПЛУС”

По че ла 
де ра ти за ци ја

Дру штво за дез ин фек ци ју,
дез ин сек ци ју и де ра ти за ци -
ју „Еко сан плус” д. о. о. са -
оп шти ло је да је у че твр так,
22. ок то бра, на те ри то ри ји
гра да Пан че ва по че ла је се -
ња си сте мат ска де ра ти за ција.

У са оп ште њу се на во ди да
је де ра ти за ци ја бес плат на и
да ће струч не еки пе оби ћи
сва до ма ћин ства, као и по -
дру ме свих стам бе них згра -
да, те не хи ги јен ска на се ља
на те ри то ри ји гра да Пан че -
ва и до ма ћин ства у свим се -
ли ма. Упра во се ла су пр ва
на рас по ре ду за де ра ти за ци -
ју, а ова ак ци ја у че твр так је
по че ла у Гло го њу. Д. К.

АКО СЛА ВИ ТЕ СЛА ВУ, ПО ШТУЈ ТЕ ОВА ПРА ВИ ЛА

Сла ву је по жељ но сла ви ти у

кру гу по ро ди це.

• Уко ли ко се го сти ипак зо -

ву, по треб но је мак си мал -

но огра ни чи ти њи хов број.

• Не тре ба се љу би ти.

• Оба ве зно пра ње ру ку.

• Оба ве зна дез ин фек ци ја.

• Оба ве зна фи зич ка дис -

тан ца.

• Оба ве зно про ве тра ва ње

про сто ри ја.



Чел ни ци на шег гра да
и су сед не оп шти не
ре ши ли не спо ра зу ме

Ка ко је у из ја ви за „Пан че вац”
ре кла Дра га на Ку пре ша нин, за -
ме ни ца гра до на чел ни ка Пан -
че ва, на ини ци ја ти ву Алек сан -
дра Сте ва но ви ћа, пр вог чо ве ка
на шег гра да, одр жан је са ста -
нак с пред сед ни цом Оп шти не
Али бу нар Зо ра ном Бра тић ра -
ди про на ла же ња ре ше ња про -
бле ма у ве зи с бо рав ком де це
из Ба нат ског Но вог Се ла у вр -
ти ћу у Вла ди ми ров цу.

На са стан ку је ис ка за на
спрем ност обе ју ло кал них са -
мо у пра ва да се ова си ту а ци ја
ре ши и пред у зе ти су кон крет ни
ко ра ци у том ци љу. На кон кон -
сул та ци ја с Ми ни стар ством про -
све те и ПУ „По ле та рац” из Али -
бу на ра од лу че но је да де ца на -
ста ве да од ла зе у вр тић у по не -
де љак 12. ок то бра, на на чин као
што је то би ло и до сад. То значи

да је у скла ду с на ве де ним, а
пре све га на за до вољ ство ро ди -
те ља де це, али и ру ко вод ства
ло кал них са мо у пра ва – про блем
успе шно пре ва зи ђен.

Де та ље до го во ра ни смо са -
зна ли, али је оп ште по зна то и
да су и гра до на чел ник Сте ва -
но вић и ре сор на чла ни ца Ве -
ћа Та тја на Бо жић као при о -
ри те те у овом ман да ту на ве ли

по сте пе но скра ћи ва ње ли сте
че ка ња за упис у вр ти ће, све
док сви ро ди те љи де це с те ри -
то ри је Пан че ва не бу ду би ли у
мо гућ но сти да сво је на след -
ни ке упи шу у пред школ ске
уста но ве.

Да под се ти мо, пре не што ви -
ше од ме сец да на ПУ „По ле та -
рац” из Али бу на ра из ба цио је
из ло кал ног вр ти ћа у Вла ди -
ми ров цу три де се так ма ли ша -
на из Ба нат ског Но вог Се ла.
Де ца ста ро сти до пет го ди на
по ха ђа ла су овај вр тић ду же од
две го ди не и њи хов упис био је
пот пу но у скла ду с про пи са -
ном за кон ском про це ду ром.
Ујед но, за бра на до во ђе ња по -
то ма ка ро ди те ље је сна шла из -
не на да и ни су до би ли ни ка кво
зва нич но обра зло же ње. Пре ко
по ру ке у „Вај бер” гру пи у ко јој
вас пи та чи це ко му ни ци ра ју с
ро ди те љи ма ма ме и та те из Ба -
нат ског Но вог Се ла оба ве ште -
ни су да њи хо ви пу ле ни ни су
до бро до шли у вр тић.

Као раз лог је на ве ден но вац.
Тач ни је, Оп шти на Али бу нар
ни је има ла па ра да фи нан си ра
бо ра вак ма ли ша на из су сед не
оп шти не. Као што смо про шле
не де ље пи са ли, ни је про блем у
то ме што су сед на оп шти на не -
ма сред ста ва да пла ћа вр тић
ма ли ша ни ма из ком ши лу ка,
већ на чин на ко ји се ре ша ва
си ту а ци ја „глу вих те ле фо на” –
пре ко гр ба че де це и ро ди те ља.
За бра ни ти ма ли ша ни ма ула -
зак у вр тић и оста ви ти ро ди те -
ље да се са ми сна ла зе ка ко зна -
ју и уме ју, где и ко ме да оста ве
де цу док су они на по слу, би ло
је крај ње нео д го вор но.

Спо р не ства ри су, пре ма из ја -
ва ма пан че вач ких зва нич ни ка,
ре ше не. Та ко је и мо ра ло да буде.

Отво рен јав ни по зив
за су фи нан си ра ње
тро шко ва тип ског
кућ ног га сног
прикључ ка

Пла те у Град ској
упра ви од ми ни мал ца
до хи ља ду евра

Као што је „Пан че вац” не дав -
но пи сао, Град Пан че во на ста -
вља ак ци ју су фи нан си ра ња тро -
шко ва тип ског кућ ног га сног
при кључ ка ка ко би еко ло шка
си ту а ци ја у гра ду то ком греј не
се зо не би ла на ви шем ни воу.

Чла ни ца Град ског ве ћа за ду -
же на за за шти ту жи вот не сре -
ди не и одр жи ви раз вој Ка та ри -
на Ба њаи оба ве сти ла је гра ђа -
не о јав ном по зи ву за су фи нан -
си ра ње тро шко ва тип ског кућ -
ног га сног при кључ ка за 2020.
го ди ну и том при ли ком по се -
ти ла до ма ћин ство у ко је је уве -
ден гас по ра ни јем по зи ву.

Под сти цај од че ти ри
милио на

Ра ди по бољ ша ња ква ли те та ам -
би јен тал ног ва зду ха у гра ду
Пан че ву, Про гра мом бу џет ског
фон да за за шти ту жи вот не сре -
ди не гра да Пан че ва за 2020.
го ди ну пла ни ра на су под сти -
цај на сред ства за ко ри шће ње
га са као енер ген та у из но су од
4.000.000 ди на ра.

У овој го ди ни та сред ства ће
се ко ри сти ти као по моћ за при -
кљу че ње ин ди ви ду ал них до ма -
ћин ста ва на га сну мре жу од -
но сно за су фи нан си ра ње тро -
шко ва тип ског кућ ног га сног
при кључ ка у то ку 2020. го ди -
не, и то на тај на чин што ће
Град Пан че во ре фун ди ра ти део
сред ста ва утро ше них у те свр -
хе, у из но су од 30.000 ди на ра
по при кључ ку.

На јав ни по зив се мо гу при -
ја ви ти гра ђа ни, вла сни ци ин -
ди ви ду ал них обје ка та, с те ри -
то ри је МЗ Гор њи град, са Стре -
ли шта, Те сле и Ста рог Та ми -
ша, из Вој ло ви це и То по ле, као
и из де ло ва Ми се, Ко те жа и
цен тра. На рав но, у тим де ло -
ви ма гра да мо ра да по сто ји и
да је у упо тре би улич на га сна
ин фра струк ту ра, тј. мре жа, чи -
ји је вла сник ЈП „Ср би ја гас”,
ко ји је и ди стри бу тер га са. Гра -
ђа ни мо ра ју да пот пи шу уго -
вор о при кљу че њу објек та ко -
ри сни ка си сте ма на ди стри бу -
тив ну га сну мре жу са ЈП-ом
„Ср би ја гас” у то ку 2020. године,

те да има ју до каз о упла ти сред -
ста ва ЈП-у „Ср би ја гас” за ку -
по ви ну тип ског кућ ног га сног
при кључ ка.

За ин те ре со ва ни гра ђа ни ко -
ји ис пу ња ва ју на ве де не усло ве
мо гу се обра ти ти Гра ду Пан че -
ву за ре фун ди ра ње де ла сред -
ста ва утро ше них на ку по ви ну
тип ског кућ ног га сног при кључ -
ка, на кон че га ће Град Пан че -
во с њи ма за кљу чи ти уго вор и
на те ку ћи ра чун им упла ти ти
30.000 ди на ра.

Нео п ход но је при пре ми ти и
до ку мен та ци ју за ја вља ње на
јав ни по зив, ко ја са др жи: по -
пу њен зах тев за ре фун ди ра ње
де ла сред ста ва утро ше них на
ку по ви ну тип ског кућ ног га -
сног при кључ ка (обра зац тра -
же ног зах те ва мо же се пре у зе -
ти на сај ту Гра да или у Услу -
жном цен тру, Трг кра ља Пе тра
I 2–4), као и ко пи је уго во ра са
ЈП-ом „Ср би ја гас”, фак ту ре
изда те од стра не тог пред у зе -
ћа, при зна ни це ко јом се до ка -
зу је упла та за ку по ви ну типског

кућног га сног при кључ ка, лич -
не кар те под но си о ца и плат не
кар ти це за те ку ћи ра чун. До -
ку мен та тре ба под не ти пре ко
Услу жног цен тра гра да Пан че -
ва Се кре та ри ја ту за за шти ту
жи вот не сре ди не.

Ре фун ди ра ње сред ста ва за ин -
те ре со ва ним гра ђа ни ма вр шиће
се до утро шка нов ца на ме ње ног
за ову свр ху, пре ма ре до сле ду
под не тих зах те ва, а најка сни је
до 1. де цем бра ове го ди не. Особа
за кон такт је Би ља на Ђор дан,
те ле фон је 013/308-826, а имејл
biljana.djordan@pancevo.rs.

Град ски ин фор ма тор 
о број ка ма

Иза шао је град ски „Ин фор ма -
тор”. Пре ма ње му, не то пла те
пре ко 100.000 ди на ра у вла сти
Пан че ва при ма ју гра до на чел -
ник – са 110.000 ди на ра он има
нај ве ћу пла ту ме ђу иза бра ним
ли ци ма – за ме ник гра до на чел -
ни ка, пред сед ник Скуп шти не
гра да и чла но ви Град ског ве -
ћа. Та ко ђе, пла те на том ни воу
има ју ло кал ни ом буд сман и
ње гов за ме ник.

Ка да се ра ди о по ста вље ним
ли ци ма, пре ко сто хи ља да ди -
на ра не то пла те су на чел ни це
Град ске упра ве (115.000 ди на -
ра), ње ног по моћ ни ка и за ме -
ни ка (111.000 ди на ра), као и
град ског пра во бра ни о ца. Ва -
жно је на по ме ну ти да су то све
из но си не то пла та без ми ну лог
ра да, па ова ка те го ри ја мо же и
они ма ко ји има ју лич не до хот -
ке не што ни же од 100.000 до -
не ти пла ту ко ја пре ба цу је тај
окру гли из нос. У тој зо ни од
де ве де сет до сто хи ља да динара

су се кре тар Скуп шти не гра да
и ње гов за ме ник, те за ме ник
јав ног пра во бра ни о ца.

Ка ко пи ше у овом до ку мен -
ту, за ме ник пред сед ни ка Скуп -
шти не гра да уме сто пла те при -
ма 53.900 ди на ра, што се во ди
као на кна да јер ни је на стал -
ном ра ду. Оста ла за по сле на и
рас по ре ђе на ли ца у Град ској
упра ви има ју не то пла те од
68.100 ди на ра, ко ли ко при ма
са мо стал ни са вет ник, па на ни -
же, до ми ни мал ца.

„Ин фор ма тор” се ба ви и
укуп ном вред но шћу град ских
„сред ста ва за рад”, ко ја из но си
7,23 ми ли јар де ди на ра. Прет -
ход на вред ност тих сред ста ва
во ди се као на бав на, ко ја об у -
хва та ју зна чај ну вред ност имо -
ви не и би ла је 10 ми ли јар ди
ди на ра, а у ме ђу вре ме ну се по -
ја ви ло 2,86 ми ли јар ди ди на ра
от пи са не вред но сти.

Град ски до мо ви здра вља и ста -
рач ки до мо ви са да укуп но вре -
де 206,4 ми ли о на ди на ра, а стам -
бе ни про стор за из бе гли це 163,3
ми ли о на ди на ра. Оста ле стам -
бе не згра де са да има ју тр жи шну
вред ност од 138,6 ми ли о на ди -
на ра, а сви град ски објек ти за
по тре бе обра зо ва ња – 181,1 ми -
ли он ди на ра. „Оста ле по слов не
згра де”, ко ји ма се та ко ђе припи -
су је опис „сред ста ва за рад”, „те -
шке” су 430 ми ли о на ди на ра.

Пан че вач ки пу те ви, мо сто -
ви, над во жња ци и ту не ли вреде
560 ми ли о на ди на ра, не пу них
1,5 ми ли јар ди ди на ра вред ност
је ка на ли за ци је, а спорт ски и
ре кре а ци о ни објек ти зби р но,
као сред ство за рад, има ју вред -
ност од 281,4 ми ли о на ди на ра.
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ПРЕ ВА ЗИ ЂЕН ПРО БЛЕМ ИЗ МЕ ЂУ АЛИ БУ НА РА И ПАН ЧЕ ВА

Ма ли Но во се ља ни мо гу у вр тић у Вла ди ми ров цу

Прилично новости у згради Градске управе

Грађанима који
испуњавају услове
Град ће рефундирати
део новца утрошеног
на куповину типског
кућног гасног
прикључка – добиће
по 30.000 динара.

Има те ону чу ве ну Фор до ву ре че ни цу да „ни шта не
успе ва као успех”. Јер, успех је као спек такл. Ма са је
глад на успе ха и спек та кла. А успех у Ср би ји је ка да
уђе те у са мо по слу гу и има те па ра да ку пи те све што
вам је по треб но.

(Сли кар и му зи чар Ср ђан Мар ко вић, „Блиц”, 13.
окто бар)

* * *
Био сам ју че на ве чи том дер би ју, по сле ве ро ват но де -
се так или ви ше го ди на, и оти ћи ћу на сле де ћи кад бу -
дем имао 140 го ди на, да кле ни кад ви ше… Да се и на -
ви јач ки ле ги ти ми шем: „пар ти за но вац” сам от ка ко знам
за се бе и во лим тај клуб. Да кле, из јед не од ло жа је то -
ком це ле утак ми це не ко ли ко њих – и то, на мој ужас,
сре до веч них љу ди, вре ђа ло „Зве зди ног” гол ма на Ми -
ла на Бор ја на на нај при ми тив ни ји и нај не при ме ре ни -
ји мо гу ћи на чин: уз ви ку ју ћи нај ска ред ни је псов ке и
кле тве на ра чун ње го ве су пру ге и де це. Из мо је ви зу ре,
а ми слим и са ста но ви шта сва ког нор мал ног људ ског
ство ра, не по сто ји на ви јач ки циљ ко ји мо же оправ да -
ти та кву вр сту уз ви ка и ур ли ка, ни ти на ви јач ка страст,
ко ли ка год и ка ква год би ла, мо же би ти оправ да ње за
бе сти јал но вре ђа ње фа ми ли је игра ча про тив нич ког
клу ба. На рав но да они и слич ни њи ма ни су ре пер за
це ло дру штво и све на ви ја че, али је су цр ве на лам пи ца
озбиљ ног со ци јал ног обо ље ња ове за јед ни це ко ја, очи -
глед но, га ји, за ли ва и под гре ва мр жњу као ле ги ти ман
вид ста ва и ме ђу соб ног оп ште ња.

(Но ви нар Ран ко Пи вља нин, пор тал „Но ва.рс ”, 19.
ок то бар)

* * *
Ја сам вас пи та ван као чо век, пре све га, а ро ђен сам и
од ра стао у Ју го сла ви ји. Мно го је ток сич но ми сли ти о
то ме ко си, шта си, ка ко те од ре ђу је ме сто ро ђе ња. То
ме је уз бу ђи ва ло де ве де се тих, а по сле сам схва тио да
се то об на вља, да тру је и да љу ди уоп ште ни су све сни
шта ра де. Про из во де ге не ра ци је оште ће них мла дих
љу ди и то је та кав зло чин да ја не мам ре чи. То је то ли -
ка нео се тљи вост, то ли ка без об зир ност, уса ђи ва ње оних
нај го рих, нај ру жни јих, нај од врат ни јих осе ћа ња и на -
ви ка у ср ца мла дих би ћа, да је то стра шно. Ме ни је као
чо ве ку емо тив но би ло стра шно да гле дам сво то лу до -
ва ње ко је је кре ну ло де ве де се тих. Шо кант но ми је би -
ло ка да сам убр зо схва тио да уоп ште не мам мно го
исто ми шље ни ка ко ји би осу ђи ва ли то зло ко је се ва ља -
ло ули ца ма. Да се не за но сим. И сва ки пут се из не на -
дим кад чу јем не ког пле ме ни тог чо ве ка ко ји јав но ка -
же оно што и ја ми слим, па се го то во чу дим што ви -
дим да има љу ди. По ра зно је што знаш с ка квом без о -
се ћај но шћу су љу ди ра ди ли не ке ужа сне ства ри и ка ко
су уни шта ва ли љу де ко ји би им се ус про ти ви ли у име
ми ра и пра ва на из бор.

(Глу мац Слав ко Шти мац, пор тал „Но ва.рс ”, 15.
октобар)

* * *

* * *
Сва ки зло чин има сво је име и пре зи ме. По треб но је
от кри ти га. Пре тво ри ти зло чин у име и пре зи ме. То је
по че так пу та на чи јем кра ју је ка тар за. А ми смо од ка -
тар зе да ле ко. Упра во за то што во ли мо сво је зло чи не.
По ме не те ли Сре бре ни цу или Са ра је во, до би ће те осу -
ду и пре зир око ли не, са мо због по ми ња ња. И ка но на ду
пи та ња ти па: за што они сво је не при зна ју…, кад они,
он да ће мо и ми… И та ко зло чи ни че ка ју ту ђе по ка ја -
ње. Да на ши су се ди при зна ју сво је, па ће мо тек он да
ми да при зна мо да је не ко мо жда пао и од на ше ру ке…
Вре ме увек све по ка же, али и на пла ти. Страх ме је те
на пла те. И за то пред ста ва ма го во рим – гле дај те шта
се до га ђа ло, ка ко се за вр ши ло, гле дај те до че га до во ди
мр жња пре ма не ком на ро ду, кул ту ри и за сле пљу ју ћа
нео бјек тив на љу бав пре ма сво јој на ци ји. До ве ли ке и
не по пра вљи ве ка та стро фе.

(Ре ди тељ Бо рис Ли је ше вић, „Да нас”, 20. ок то бар)

* * *
У при ро ди сва ког ми сле ћег чо ве ка је да се по бу ни
про тив не прав де. То је пи та ње вас пи та ња и ка рак те ра.
Жа ло сно је ко ли ко смо ми као на род из ло же ни пре ва -
ра ма и по ни же њу, а и по ред то га ве ћи на би ра ћу та ње
као оп ци ју. Ка да би се ка жња ва ло ћу та ње, ја ми слим
да би две тре ћи не на шег ста нов ни штва за вр ши ло у за -
тво ру. Мно ги од тог ћу та ња, на жа лост, про фи ти ра ју.
Ови про сто ри пам те и рат не и ан ти рат не про фи те ре,
али про фи те ре ћу то ло ге у ово ли ком бро ју ни ко не
пам ти. Они би мо ра ли због свог нео прав да ног ћу та ња
ма кар екс тра про фит да пла те.

(Но ви нар Ср ђан Шко ро, пор тал „Но ва.рс ”, 15.
октобар)

КОНЦЕПТ АК ТИВ НО СТИ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

ГА СИ ФИ КА ЦИ ЈОМ ДО 
ЧИ СТИ ЈЕГ ВА ЗДУ ХА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Драгана Купрешанин
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СМА ЊЕ ЊЕ ШКО ЛА РИ НА

Ми ни стар ство про све те
ни је над ле жно

По во дом пе ти ци је гру пе сту де на -
та да се шко ла ри не на фа кул те ти -
ма сма ње за 30 од сто због по сле -
ди ца пан де ми је ко ви да 19, а ко ја
је упу ће на Ми ни стар ству про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, у
Ми ни стар ству ис ти чу да су у апри -
лу ове го ди не пре по ру чи ли фа кул -
те ти ма да раз мо тре пи та ње сма -
ње ња шко ла ри на у скла ду са сво -
јим мо гућ но сти ма. За из нос шко -
ла ри на на фа кул те ти ма над ле жне
су са ме ви со ко школ ске уста но ве и
о то ме од лу ку не мо же да до не се
Ми ни стар ство про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја, јер би то пред -
ста вља ло кр ше ње ау то но ми је ви -
со ко школ ских уста но ва.

Пре по ру ка над ле жних је да сту -
ден ти ко ји су пот пи са ли пе ти ци ју
сво је зах те ве усме ре ка са ве ти ма
ви со ко школ ских уста но ва и да пре -
ко сво јих ле гал но иза бра них сту -
дент ских пред став ни ка по стиг ну
до го вор са упра ва ма уста но ва о мо -
гу ћем сма ње њу шко ла ри на.

ПРОБ НА МА ТУ РА

По ка зна ве жба 
за тре ћа ке

Уче ни ци из ви ше од сто сред њих
шко ла ши ром Ср би је има ће кра -
јем ок то бра при ли ку да ви де ка ко
ће из гле да ти др жав на ма ту ра, кроз
пи лот-про је кат за вр шног ис пи та.

Но ви мо дел за вр шних ис пи та
би ће уве ден од школ ске 2021/2022.
„Проб на ма ту ра” одр жа ће се у 50
гим на зи ја, 48 сред њих струч них
шко ла и три сред ње умет нич ке
шко ле, а про ве ра ва ће се ква ли тет
ис пит них за да та ка и ре а ли за ци ја
са ме про це ду ре. Циљ је да се на
вре ме уо че и от кло не евен ту ал ни
про пу сти и не до ста ци, али и да се
уче ни ци упо зна ју с на чи ном про -
ве ре зна ња и ис пит ним за да ци ма.

Проб ни ис пит би ће одр жан од
27. до 30. ок то бра у сто јед ној сред -
њој шко ли у Ср би ји. Tест ће ра ди -
ти уче ни ци тре ће го ди не сред ње
шко ле, а би ће об у хва ће но укуп но
око 5.000 уче ни ка.

ПО РЕЗ НА ДОНА ЦИ ЈУ ХРА НЕ!

Уки ни мо бе сми слен
намет

Не дав но об ја вље но ис тра жи ва ње
по ка за ло је да, пре ма по да ци ма из
2018. го ди не, го то во 500.000 љу ди
у Ср би ји ни је мо гло да за до во љи
основ не жи вот не по тре бе. Са да је
си ту а ци ја ку ди ка мо го ра услед пан -
де ми је ко ви да 19, па је по кре ну та
ини ци ја ти ва да се у Ср би ји ур гент -
но уре ди  обла сти до ни ра ња хра -
не. Ини ци ја тор је Фо рум за од го -
вор но по сло ва ње.

Ре зул та ти ана ли зе ука зу ју да би
се у Ср би ји уки да њем ПДВ-а до -
на ци је хра не по ве ћа ле за бли зу 160
ми ли о на ди на ра и укуп но би изно -
си ле го то во 700 ми ли о на ди на ра
на го ди шњем ни воу, што би мо гло
да обез бе ди ви ше од 1,2 ми ли о на
до дат них обро ка у на род ним ку -
хи ња ма го ди шње.

Та ко ђе, ре зул та ти ис тра жи ва ња
по ка за ли су да 90 од сто ком па ни ја
ис ти че да би ко ли чи на уни ште не
или ба че не хра не би ла мно го ма ња
ка да би се на пра ви ла раз ли ка у ко -
ри шће њу хра не са озна ком „упо -
тре бљи во до” и „нај бо ље упо тре би -
ти до”. За ни мљи во је да се ПДВ не
пла ћа на до на ци је хра не у два де сет
зе ма ља чла ни ца Европ ске уни је.

Национална кампања
за популаризацију
„Дина” картице

Нема трошкова
трансакције

НИС je, у сарадњи с Банком „Поштан-
ска штедионица”, увео могућност по-
дизања готовине уз „Дина” картицу
на свим бензинским станицама „НИС
Петрола” и „Гаспрома”. Овом услу-
гом се руско-српски нафтни гигант
придружио акцији Народне банке Ср-
бије чији је циљ популаризација упо-
требе „Дина” картице. Грађани који
су клијенти „Поштанске штедиони-
це” од сада могу, поред плаћања услу-
га на било којој бензинској станици
НИС-а, и да подигну готовину без тро-
шкова за корисника картице, трговца
и банку, у висини до 5.000 динара.

Јоргованка Табаковић, гувернер На-
родне банке Србије, тим поводом је
изјавила да је услуга плаћања уз по-
дизање готовине у „Di na Card” систем
уведена у септембру 2017. године, а
први члан система који је понудио
сервис „Подигни динаре” за „Di na -
Card” картице јесте Банка „Поштан-
ска штедионица”, с којом Народна
банка Србије има успостављену дуго-
годишњу успешну сарадњу на пољу
развоја производа домаће „Дина” кар-
тице. Према њеним речима, ова бан-
ка је и највећи издавалац домаће кар-
тице, а нова услуга која се реализује у
сарадњи с компанијом НИС предста-
вља значајну подршку у популариза-
цији националне картице. Она је

истакла да је увођење наведене услуге
за кориснике „Дина” картице само још
једна у низу активности које Народна
банка Србије интензивно спроводи с
циљем развоја безготовинских плаћа-
ња и смањења трошкова процесирања
трансакција. Додала је да је, поред
очигледних користи за потрошаче, ова
услуга атрактивна и за трговце, јер
смањује време и трошкове потребне
за управљање готовином, док истовре-
мено може знатно увећати конкурент-
ност трговаца, јер представља могућ-
ност за привлачење додатног броја по-
трошача у продајни објекат.

Важан корак

Генерални директор НИС-а Кирил
Тјурдењев истакао је да увођењем ове

услуге НИС још једном потврђује сво-
ју лидерску позицију када је реч о
унапређењу корисничког сервиса у
малопродајном сегменту.

– Лидерска позиција НИС-а на тр-
жишту нафтних деривата је и обаве-
за да будемо све бољи и бољи. Наш
циљ је веома задовољан потрошач, а
свако унапређење отвара нове могућ-
ности. Ово је врло важан корак ка
том циљу. Иновација услуга уз „Ди-
на” платну картицу за нас има посе-
бан значај, јер радимо с домаћим
партнерима и афирмишемо домаће
брендове. С Народном банком и
„Поштанском штедионицом” чини-
мо добар тим, а добри тимови оства-
рују одличне резултате – изјавио је
Тјурдењев.

Бојан Кекић, председник Извр-
шног одбора Банке „Поштанска ште-
дионица”, указао је на значај нове
услуге за НИС-ове потрошаче, кори-
снике „Дина” платне картице, и ис-
такао да је то иновација која ће ство-
рити нове вредности и нов квалите-
та услуга. Како је рекао, верује да ће
врло брзо, захваљујући НБС-у, успе-
ти да се имплементира IPS QR код
на свим бензинским станицама и да
ће грађани моћи да плаћају на нај-
савременији начин, путем мобилних
телефона.

Иновација и нове вредности

Услуга подизања готовине уз „Дина”
картицу представља нови ниво погод-
ности за кориснике ове националне
платне картице издате од било које
банке у Србији јер, поред могућности
да брзо, ефикасно и сигурно присту-
пе готовини, сада могу да подигну
новац без одласка на банкомат или
до најближе експозитуре банке. До-
датно, захваљујући широко распостра-
њеној мрежи малопродајних објека-
та НИС-а који су на располагању по-
трошачима на свим важним путним
правцима у Србији, корисници „Ди-
на” картице који живе у срединима
где не постоји развијена мрежа бан-
комата могу брзо и једноставно да
подигну готовину са свог банковног
рачуна на најближој НИС-овој бен-
зинској пумпи. Не постоји минима-
лан износ за куповину, као ни нови
или скривени трошкови. Како кажу у
НИС-у, за додатне детаље о услузи
исплате готовине корисник се увек
може обратити својој банци.

НОВА УСЛУГА НА БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА НИС-а

Подигните кеш било где у Србији

У вре ме ста би ли за ци је реч
во ди це на, а не ква ли тет

Пла сти ка ко ја до но си не ку
ко рист

Све је ле гал но: ни је сва ка
пре ва ра лаж!

Јед но од си ја сет злат них пра ви ла успе -
шног по сло ва ња је сте обез бе ђи ва ње
ло јал них ко ри сни ка. У пре во ду то зна -
чи да пе кар мо ра да има до бар хлеб
ко ји ће му ште ри је сва ко днев но ку по -
ва ти у ко ли чи ни ко ја ће ис пла ти ти
тро шко ве про из вод ње и до не ти пе ка -
ру за ра ду. По пра ви лу, тре ба ло би да
се ло јал ност, или дру гим ре чи ма „ку -
пи ћу код пе ка ра Ла зе, а не код пе ка -
ра Пе ре”, сти че ква ли те том, а не це -
ном, али по што већ де це ни ја ма жи -
ви мо у вре ме ну ста би ли зи ци је, ве ћи -
на гра ђа на Ср би је ло јал на је они ма
чи ја је ро ба јеф ти ни ја.

С до ла ском ве ли ких тр го вин ских
ла на ца у на шу зе мљу раз вио се и мар -
ке тин шки тренд до де ле тзв. кар ти ца
ло јал но сти по мо ћу ко јих кли јен ти
оства ру ју раз ли чи те бо ну се при ли ком
ку по ви не. Реч је о но во та ри ји чи ји је
циљ да ис так не „ода бра не” у од но су
на кон ку рен ци ју и да обез бе ди чвр -
сто ус по ста вља ње до тич ног брен да на
тр жи шту. По пуст од 10 до 20 од сто,
или при ку пље ни бо до ви ко ји се бе ле -
же на кон ту вла сни ка „ло јал них” кар -
ти ца, пре ма ре чи ма стру ке, има ју уло -
гу да из гра де или оја ча ју од нос и по -
ве ре ње из ме ђу куп ца и нпр. тр го вин -
ских ла на ца. Из По кре та за за шти ту
по тро ша ча по ру чу ју да је све ле гал но
и да су ло ја ли ти кар ти це не што што
ни ко ме не би тре ба ло да сме та. Ка ко
ка жу, реч је о мар ке тин шкој ак тив -
но сти по мо ћу ко је по сло дав ци под -
сти чу ку по ви ну у сво јим про дај ним
објек ти ма.

Ско ро сва ки наш су гра ђа нин бар
јед ном је био у при ли ци да му про -
дав ци за ка сом за тра же спе ци јал не
кар ти це ко је до но се бо ну се. Го то во да
не ма тр го вин ског лан ца ко ји сво јим
куп ци ма не ну ди пла сти ку ко јом се
оства ру ју по пу сти. Не за ви сно од об -
ли ка у ко ме се ја вља ју, ови про гра ми
су на пра вље ни с јед ним ци љем – да

по ве ћа ју број по нов них ку по ви на у
сек то ри ма с ве ли ком кон ку рен ци јом.
Про дав ни це, ка фе те ри је, књи жа ре,
пет-шо по ви, али и авио-ком па ни је го -
то во да се утр ку ју ко ће сво јим куп ци -
ма да ти атрак тив ни ју по ну ду упра во
кроз ло ја ли ти кар ти це. Али по ста вља
се пи та ње ко ли ке по год но сти за и ста
до би ја ју њи хо ви ко ри сни ци.

Бо до ва ње вер но сти

Кар ти ца с по пу стом за ку по ви ну у су -
пер мар ке ту, пре ма ре чи ма стру ке,

нај и спла ти ви ја је ло јал ност и сва ки
пут ка да се она про ву че при ли ком
пла ћа ња ро бе са ку пи се од ре ђе ни број
бо до ва. У по је ди ним про дав ни ца ма
оне се до би ја ју на кон оства ре не јед не
ку по ви не и ни је мо гу ће ко ри сти ти их
као сред ство пла ћа ња.

Да кле, по пуст се оства ру је у за ви -
сно сти од са ку пље них бо до ва. Да ли
су у пи та њу бо до ви или нов ча на сред -
ства, раз ли ку је се од тр гов ца до тр -
гов ца. Не ка да је тај по пуст по при ли -
чан (мо же да се кре ће од 15 па до чак
50 од сто укуп не це не ар ти кла) и до -
би ја се од мах, док се код не ких кар -
ти ца ме се ци ма и го ди на ма мо ра ју са -
ку пља ти бо до ви да би се на кра ју
оства рио ми ни ма лан по пуст.

На при мер, кар ти ца јед ног по зна -
тог тр го вин ског лан ца спорт ске опре -
ме омо гу ћа ва му ште ри ји да на кон

купо ви не ар ти кла осво ји је дан бод на
сва ких по тро ше них 100 ди на ра. Бо -
до ви се са ку пља ју то ком јед ног об ра -
чун ског пе ри о да и по ње го вом ис те ку
се по ни шта ва ју. Об ра чун ски пе ри о ди
су од 1. мар та до 31. ав гу ста и од 1.
сеп тем бра до 28. (29) фе бру а ра. У за -
ви сно сти од по тро шње у јед ном об ра -
чун ском пе ри о ду, кли јент мо же да
до би је и ме га бо нус, тј. по пуст на на -
ред ну ку по ви ну уз ло ја ли ти кар ти цу
у из но си ма од 500, 1.000, 2.000, 3.000
или 5.000 ди на ра.

Исти је прин цип и у ве ћи ни тр го -
вин ских ла на ца пре хра не – по е ни ко -
је се ску пља ју пу тем кар ти це за ме њу -
ју се пра вим нов цем. На сва ких по -
тро ше них 100 ди на ра за ар ти кле ко ји
ни су на не кој од ре дов них или ван -
ред них ак ци ја и ни су ци га ре те до би ја
се је дан по ен. Да кле, на про из вод ко -
ји ко шта 1.000 ди на ра ку пац је у плу -
су 10 ди на ра. По ред то га, вла сник
кар ти це има по пуст и на ро бу ко ја је
на ак ци ји – ова по год ност за ви си од
са мог про из во ђа ча или уво зни ка. На
„пам перс” пе ле на ма мо же да се уште -
ди 300 ди на ра, али се тре ба ин фор -
ми са ти на сај ту ка да ова це нов на по -
год ност на сту па. Они ко ји ку пу ју без
кар ти це не ма ју ову мо гућ ност.

На овом по љу ве о ма су ак тив не
фир ме ко је се ба ве про да јом нафт -
них де ри ва та. Та ко не ке ну де да се за

сва ки ку пље ни ли тар го ри ва до би ја
до пет бо до ва или по је дан бод на
сва ких 100 ди на ра по тро ше них у про -
дав ни ци, ре сто ра ну и у ау то-пе ри о -
ни ци. Ре дов ним си па њем го ри ва, одр -
жа ва њем ау то мо би ла, али и ку по ви -
ном раз ли чи тих про из во да на пум па -
ма јед но став но се до сти же праг од
200 бо до ва за на гра ђи ва ње у об ра чун -
ском пе ри о ду. При ку пље ни бо до ви
мо гу да се ис ко ри сте за ума ње ње ра -
чу на при ли ком не ке од на ред них ку -
по ви на на бен зин ској ста ни ци или
код дру гих парт не ра уче сни ка у
програ му.

Да кле, ако ку пиш 10 ли та ра го ри -
ва, оства ру јеш пра во на 10 бо до ва.
Код на ци о нал ног опе ра те ра нафт ним
де ри ва ти ма за 2.000 ди на ра до би јаш
48 по е на или 48 ди на ра, ако ку пиш
ква ли тет ни је го ри во. Ра чу ни цом до -
би јаш да за ли тар го ри ва мо раш да
по тро шиш око 8.000 ди на ра, тач ни је
мо раш да ку пиш 50 и ку сур ли та ра
да би до био је дан ли тар бес пла тан.

По сто је и ло ја ли ти про гра ми при -
ват них здрав стве них уста но ва ко ји
омо гу ћа ва ју да се оства ри по пуст од
10 до 50 од сто на нео гра ни че ни број
по се та, а сам по пуст се об ра чу на ва на
це ло ку пан из нос здрав стве не услу ге.

Ко зна – зна!

Би ло ка ко би ло, тр гов ци, уго сти те љи,
упра ви те љи (ме на џе ри) тру де се на
раз не на чи не да по спе ше про да ју ар -
ти ка ла, а „ло јал не” кар ти це не оба ве -
зу ју ни ког ни на шта и о пра вој ло јал -
но сти те шко је го во ри ти.

Ло јал ност се огле да у то ме ко ли ко
ће па ра оста ти у нов ча ни ку и мо жда
је пра ви при мер при до би ја ња кли -
јен те ле слу чај из су сед не нам Хр ват -
ске, где је је дан од нај ве ћих та мо -
шњих тр го вач ких ла на ца про шлог че -
тврт ка дра стич но сни зио це не за више
од хи ља ду ма ло про дај них про из во -
да, од ко јих су не ки са да јеф ти ни ји и
ви ше од пе де сет од сто. Ова кам па ња
при до би ја ња ло јал но сти ку па ца ко -
шта ће 10 ми ли о на евра го ди шње и
ре а ли зу је се у са рад њи с ви ше од 140
до ба вља ча. Да кле, тро шак се де ли и,
ка ко ка жу су се ди, реч је о „по ку ша ју
од го во ра на те шку еко ном ску си ту а -
ци ју у зе мљи узро ко ва ну пан де ми јом
ко ро на ви ру са”.

Е, то је ло ја ли ти про грам!

ШТА СУ ЛО ЈА ЛИ ТИ ПРО ГРА МИ И ИМА ЛИ КО РИ СТИ ОД ЊИХ!?

ДЕ БЉИ НА НОВ ЧА НИ КА 
ОД РЕ ЂУ ЈЕ ПРИ ВР ЖЕ НОСТ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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Лич ни си стем 
за на ви га ци ју

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, де ша ва нам се да
се у не ком тре нут ку „трг не -
мо” као из не ког сна и схва -
ти мо да смо, ула жу ћи вре ме,
но вац и труд да не где стиг не -
мо, оста ли у до бро ута ба ном,
уза ном ро ву ко ји на зи ва мо
сво јим жи во том.

Уну тра шњи глас, нај пре ци -
зни ји ком пас ика да кон стру -
и сан, не по гре ши во нас на во -
ди да пра ти мо смер ко ји од -
ре ђу ју на ше ми сли, уве ре ња
и ак ци је. Сви по де ша -
ва мо „ком пас” ми сли -
ма, на осно ву ко јих
пра ви мо уну тра шње
ски це пу те ва ко је би
тре ба ло да пре ђе мо
ка ко би смо до сти гли
циљ што ис пу ња ва
на ша нај ве ћа оче -
ки ва ња. И баш ту
не где „за ле пи се”
игла ком па са, јер
смо убе ђе ни да ра ди -
мо у сво ју ко рист. У
ства ри, са мо смо ве -
што по де ше ни да се
укла па мо у оче ки ва -
ња ко ја дру ги има ју
од нас. Мно га од тих
оче ки ва ња су по ста -
вље на из љу ба ви пре -
ма на ма још кад смо
би ли ја ко ма ли и та -
ко смо по сте пе но
на у чи ли да за лич ни
успех про гла ша ва мо укла па -
ње у ту ђа ми шље ња. Нај ду -
бља уве ре ња на осно ву ко јих
се игла ком па са (не) по ме ра
пред ста вља ју од ред ни цу на -
шег жи вот ног по стиг ну ћа. Ако
смо се „про бу ди ли” из јед но -
лич ног шу ма сва ко дне ви це
схва тив ши да смо за лу та ли у
про фе си ју, ве зу, брак, бо лест,

не за до вољ ство..., до бро је. Са -
мо буд ни мо же мо да на ште -
лу је мо свој уну тра шњи ком -
пас по се би, а не по дру ги ма.
Све док се не од у пре мо сва -
ко днев ној ру ти ни, оста ће мо
за гла вље ни у вре ме ну за ко је
нам се чи ни да је ста ло не где
на гра ни ци што одва ја на ше
сно ве од ту ђих. За трај ни оста -
нак на стра ни лич них та ле -
на та, вред но сти, са мо по што -
ва ња и успе ха по треб но је
пла ти ти су ро ву „ца ри ну” раз -
о ча ра ња, опра шта ња и са свим
дру га чи јих од лу ка ка хра бро -
сти да се ко нач но при хва ти -
мо и (по но во) за во ли мо баш
та кви ка кви смо у овом тре -
нут ку, јер смо СА ДА нај бо ља
вер зи ја се бе.

Же ље ни смер ни је ла ко за -
др жа ти и пре ци зна игла на -
шег уну тра шњег во ди ча тре -
ба да бу де под стал ним над -
зо ром на ших осе ћа ња, а не
ми сли. Зна ће мо да смо на
пра вом пу ту јер про на ла зи -
мо пу то ка зе ко је пра ти мо с
ла ко ћом. Уче ње но вих ве шти -
на не пред ста вља нам на пор,

већ за до вољ ство. Осе ћа -
мо уса гла ше ност са сва -

ком од лу ком ко ју до -
не се мо у ве зи са жи -
во том и уло га ма ко је

смо спрем ни да пре у зме -
мо. Страх усту па ме -

сто деч јој ра до -
зна ло сти што
се ве што по и -
гра ва ци ље ви -

ма пра ве ћи их
до сти жним и ла ко

укло пи вим у пре див -
ни фрак тал ко ји пра -

ви мо од сво јих дана.
Ка да жи вот ни ком -

пас на ште лу је мо на уче -
ње, љу бав и за хвал ност, је -

ди но о че му тре ба да
во ди мо ра чу на је
ужи ва ње у кре и ра њу
жи вот ног пу та ко ји

од го ва ра не по но вљи вој је дин -
стве но сти на шег би ћа. Та да
ће мо с ла ко ћом чу ти уну тра -
шњи глас на шег жи вот ног
ком па са и с пу ним по ве ре -
њем пра ти ти емо ци је ко је нас
усме ра ва ју на кре и ра ње да на
по ме ри свог нај бо љег ЈА.

Шта вас (не) по кре ће –
мисли или осе ћа ња, од лу ка
је, као и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

KАKО СЕ ИЗ БО РИ ТИ СА ЖУЧ НИМ KАМЕНЦИМА?

ОД ТИ ХОГ САПУТНИKА ДО 
СМРТ НОГ НЕ ПРИ ЈА ТЕ ЉА

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

По ред то га што је уку сан, сок од

бун де ве је и ве о ма здрав. Бун де -

ва је ан ти ок си дант, па је као та -

ква по жељ на у ис хра ни, јер по -

ма же ор га ни зму да се чи сти, од -

но сно де ток си ку је.

Бо га та је влак ни ма, па по -

вољ но ути че и на на шу црев ну

фло ру, а ви сок са др жај бе та-ка -

ро те на чи ни је од лич ним ле ком

за наш вид. Та ко ђе, по зна то је да

бун де ва до бро ути че на ре про дук тив не ор га не. Си руп од бун де ве

при пре ма се ве о ма јед но став но, а укус је ствар но од ли чан.

Са стој ци: три ки ло гра ма очи шће не бун де ве, два ли тра во де,

500 г ше ће ра и сок од три ли му на. Бун де ву исе ци те на ма ње коц -

ке, си пај те је у шер пу и пре лиј те во дом та ко да ко ма ди бу ду пре -

кри ве ни. Kувајте на уме ре ној тем пе ра ту ри 10 ми ну та од тре нут ка

кљу ча ња. Скло ни те с рин гле.

У дру гој шер пи по ме шај те два ли тра во де и 500 г ше ће ра, па

ку вај те на уме ре ној тем пе ра ту ри, од тре нут ка кљу ча ња пет на е -

стак ми ну та, да се на пра ви си руп. Скло ни те с рин гле.

Kувану бун де ву оце ди те од во де, па је из гње чи те по мо ћу штап -

ног мик се ра или блен де ра. Мо же те је и гње чи ли цом пре тво ри ти

у ка шу. У ме ђу вре ме ну се си руп про хла дио, па у ње га до дај те ка -

шу од бун де ве и све же це ђе ни сок од ли му на. До бро про ме шај те

да се са стој ци сје ди не. Го тов сок си пај те у сте ри ли са не фла ше,

па до бро за тво ри те и оста ви те да се хла ди на днев ној тем пе ра ту -

ри. Тек по што се пот пу но охла ди, од ло жи те у фри жи дер или

шпајз, од но сно на не ко там ни је и хлад ни је ме сто, ка ко се не би

по ква рио. Јед ном отво ре ну фла шу др жи те у фри жи де ру. Си руп се

раз ре ђу је во дом.

Ле ко ви ти си руп
од бун де ве

Пра вил на ис хра на је са став ни
део те ра пи је ка ме на у жу чи и
жуч ним ка на ли ма. „Ти хи ка -
мен” не зах те ва ле че ње, али
ко ли ке, муч ни на и по вра ћа ње
знак су да је вре ме за хо ле ци -
стек то ми ју – укла ња ње жуч не
ке се.

Пре но што до ђе вре ме за
опе ра ци ју, по тра жи те по моћ у
при ро ди: по је ди не биљ ке мо гу
учи ни ти да до су сре та с хи рур -
гом и не до ђе.

Жуч ни ка мен ци (хо ле ли ти ја -
за) да нас пред ста вља ју нај че -
шће обо ље ње жуч не ке се и ујед -
но јед ну од нај че шћих бо ле сти
ди ге стив ног си сте ма. Kаменци
се ја вља ју код око 20% од ра -
слог ста нов ни штва, по го то во у
Евро пи и САД. За ни мљи во је
да ско ро 80% тих осо ба и не
зна да има ка мен у жу чи, јер
не ма ју ни ка кве симп то ме. Kод
њих се кал ку ло зе от кри ју слу -
чај но, углав ном при ли ком ул -
тра звуч ног пре гле да.

Уко ли ко ка мен чи ћи не пра -
ве про бле ме, ле че ње ни је нео -
п ход но, а „те ра пи ја” се сво ди
на по се бан ре жим ис хра не и
пра ће ње па ци јен та. У слу ча ју
би ли јар них ко ли ка и дру гих
ком пли ка ци ја, по ред ко рек ци -
је ис хра не, уво ди се и ме ди ка -
мен то зно ле че ње, а по по тре би
се спро во ди и опе ра ци ја.

Че му слу жи жуч

Жуч на ке си ца је ми шић но-слу -
зо ко жни ор ган кру шко ли ког
об ли ка, ве ли чи не од осам до
је да на ест цен ти ме та ра, ко ји
слу жи као ре зер во ар за жуч.
Сме ште на је на до њој стра ни
је тре и с је тром и два на е сто -
па лач ним цре вом по ве за на је
жуч ним ка на ли ма (би ли јар ни
си стем).

Је тра не пре кид но лу чи жуч
и код од ра слих осо ба из лу чи
се око 1.000 мл ове теч но сти
за 24 са та. Иа ко се ства ра кон -
ти ну и ра но, жуч нам је по треб -
на са мо ка да ва ри мо хра ну, јер
она емул ги ра ма сти и пот по -
ма же ре сорп ци ју ви та ми на ра -
створ љи вих у ма сти ма као што
су Д, Е, K и А. Док не по ста не
нео п ход на у про це су ва ре ња,
жуч се скла ди шти у жуч ној ке -
си, чи ји је ка па ци тет 20–100

мл. На кон обро ка жуч на ке са
се кон тра ху је (гр чи) и жуч од -
ла зи у два на е сто па лач но цре -
во. На кон то га жуч на ке са се

опу шта и по но во по чи ње да
скла ди шти жуч.

Kако на ста је ка мен

Kамен у жу чи на ста је ка да
теч ност из жуч не ке си це очвр -
сне и пре тво ри се у ко ма ди ће
слич не ка ме ну. Од лу чу ју ћи
ути цај на ту по ја ву има ју по -
ре ме ћа ји у са ста ву жу чи: ако
теч ност са др жи пре ви ше хо -
ле сте ро ла, жуч них со -
ли или би ли ру би на,
она мо же да се
стврд не. Ве ли чи -
на и број ка ме на -
ца ва ри ра ју: мо же
по сто ја ти са мо је -
дан, али и мно го
сит них камен чи -
ћа; мо гу бити сит -
ни по пут зр на пе -
ска, али и изузет -
но круп ни на лик
пинг понг лоп ти ци.

Ако ка мен до спе у не ки од
жуч них ка на ла, он мо же за у -
ста ви ти нор ма лан про ток жу -
чи, што узро ку је озбиљ не те -
го бе и ком пли ка ци је, од ко јих
је нај че шћа упа ла жуч не ке се
(хо ле ци сти тис). Kод за пу ште -
них, не ле че них об ли ка бо ле -
сти ја вља ју се оште ће ња жуч -
не ке се, је тре или пан кре а са,

као и сеп са, а све то мо же
довести и до фа тал ног ис хо -
да.

Тре ба има ти у ви ду да је кан -
цер жуч не ке се у чак 70% слу -
ча је ва удру жен с при су ством
ка ме на ца, па је то раз лог ви ше
да се овај про блем не схва ти
ола ко и да се са ве ти ле ка ра
при ме не бла го вре ме но.

Не при јат ни симп то ми

На гло рас те за ње жуч не ке се
услед при су ства ка ме на или
мо ме нат ка да ка мен до спе у
жуч ни вод узро ку ју јак бол у
гор њем де лу сто ма ка и под де -
сним ре бар ним лу ком, са ши -
ре њем у де сну стра ну и по за ди
у ле ђа. Ти бо ло ви се зо ву ко ли -
ке и мо гу по тра ја ти и по не ко -
ли ко са ти, а за њих је ка рак те -
ри стич но да по сте пе но ра сту и
опа да ју. Углав ном су пра ће ни
муч ни ном или по вра ћа њем хра -

не или жу чи.

Ово су симп то ми пра вог жуч -
ног на па да, а осим то га се мо -
гу ја ви ти и на ду тост аб до ме на,
не под но ше ње ма сне хра не, бол -
ни гр че ви цре ва, под ри ги ва ње,
га со ви и про бав не смет ње. На -
па ди че сто на ста ју по сле ма -
сних обро ка.

Ако ка мен за тво ри жуч ни ка -
нал, ја вља се жу ти ца. Че сто за -
че пље ње иза зи ва упа лу, на коју
нам ука зу ју по ви ше на тем -
перату ра и гро зни ца. Ипак,

зачепље ње ка на ла је нај че шће
при вре ме но и не до во ди до
инфек ци је.

Тре ба на гла си ти да се ве ћи -
на симп то ма ко ји се мо гу ја ви -
ти у слу ча ју при су ства ка ме на
у жу чи ја вља и код број них дру -
гих обо ље ња, као што су упа ла
сле пог цре ва или пан кре а са,
чир, хи ја тус хер ни ја, хе па ти -
тис, ср ча ни на пад, син дром на -
дра же них цре ва и дру ге, па је
сто га ва жна пра вил на ди јаг но -
сти ка. Нај бо ља ме то да ди -
јагности ке у овом слу ча ју је
ултра звук.

Ка ко ле чи ти, а ка ко 
спре чи ти

Те ра пи ја ко ја се нај че шће при -
ме њу је је хо ле ци стек то ми ја, то
јест хи рур шко укла ња ње жуч -
не ке се. Опе ра ци ја мо же би ти
кла сич на, то јест отво ре на, или
ла па ро скоп ска, ко ја је ма ње
ин ва зив на и под ра зу ме ва кра -
ћи опо ра вак. Па ци јен ти до бро
под но се оба за хва та и на кон
укла ња ња жуч не ке се не ма ју
про бле ма с ва ре њем хра не.

Пре по ру чу је се да се у акут -
ној фа зи бо ле сти из бе га ва хра -
на све док бо ло ви не утих ну.
На кон сми ри ва ња симп то ма,
као и на кон хо ле ци стек то ми -
је, уво ди се теч на ди је та, ко ја
об у хва та бла ге биљ не ча је ве,
би стру су пу од ме са и по вр ћа и
све же це ђе не со ко ве раз ре ђе не
во дом.

На кон не ко ли ко да на по ступ -
но се уво де и дру ге на мир ни це
ко је се ла ко ва ре и до бро под -
но се: дво пек, мед, мар ме ла да,

не ма стан кекс, пу динг, ри жа,
гриз, па лен та, те сте ни на, ба ре -
ни кром пир и кром пир-пи ре и
дру го. Kада се ста ње ста би ли -
зу је, мо же да се за поч не би ли -
јар на (жуч на) ди је та.

Не ки ка мен ци ни ка да не
узро ку ју про бле ме, док не ки
по вре ме но иза зи ва ју те го бе и
мо ра ју се пра ти ти, јер по сто је
шан се да јед ног да на по ста ну
„зре ли” за опе ра ци ју. Ме ђу тим,
до бра вест гла си да је ве ли ком
бро ју љу ди по шло за ру ком да
по мо ћу при род них ле ко ва, ча -
је ва, тинк ту ра, си ру па и обло -
га из ба це или раз ло же ка ме -
ње, та ко да до опе ра ци је ни ка -
да ни је до шло. По себ но се пре -
по ру чу ју те ра пи ја со ком од цр -
не рот кве, си руп од цве кле, ча -
је ви од ма слач ка, сми ља, ки -
чи це или на не, со ко ви од ки -
се лог ку пу са и од пер шу на, као
и обло ге с ри ци ну со вим уљем.

ЖУЧ НА ДИ ЈЕ ТА

Тре ба ло би да осо бе ко је па -

те од ка ме на у жу чи, као и

оне ко ји ма је од стра ње на

жуч на ке са ова кав на чин ис -

хра не спро во де то ком чи та -

вог жи во та. Ди је та се за сни -

ва на сма ње ном уно су ма -

сти: 40–60 г днев но по де ље -

но у ви ше обро ка. Ве ћа ко -

ли чи на ма сти у обро ку мо же

оста ти не сва ре на, што узро -

ку је на ду тост, про лив и дру -

ге про бав не смет ње.

Пре по ру чу је се ла ко про -

ба вљи ва ку ва на или ба ре на

хра на, ко ја ни је пре вру ћа

или пре хлад на. Узи мај те

пет-шест ма њих обро ка с

раз ма ком од два-три са та.

Би рај те ква ли тет не из во ре

ма сти: ма сли но во уље и уље

ла на, ко зје мле ко и сир и ко -

ко со во уље.

Из бе га вај те го то ве и по лу -

го то ве про из во де, раз не пе -

кар ске про из во де, ма сно ме -

со и ме сне пре ра ђе ви не, твр -

де си ре ве и де сер те, јер се у

њи ма на ла зе скри ве ни из во -

ри ма сти. Осно ву ис хра не

тре ба да чи не на мир ни це

биљ ног по ре кла: во ће, по вр -

ће и ин те грал не жи та ри це,

ко је мо ра ју да бу ду укљу че не

у сва три глав на обро ка.

Во ће је ди те ку ва но без

коре и из бе га вај те ду ње,

диње, лу бе ни це, ора хе, ле -

шни ке и ба де ме. Пре по ру чу -

ју се воћ ни пи реи, џем и

мар ме ла да, као и со ко ви од

све жег во ћа и ком по ти. Из -

бе га вај те по вр ће ко је на ди -

ма: цр ни и бе ли лук, ку пу -

сња че, па суљ, гра шак, пра -

зи лук, рот кве, па при ку, кра -

став це. Не ће вам при ја ти ни

сенф, рен, сир ће и оштри за -

чи ни (ве ге та, фе фе ро ни, ци -

мет, би бер, але ва па при ка).

Од за чи на ко ри сти те ли му -

нов сок, пер шун, ло вор и

дру го ме ди те ран ско би ље.

Пиј те нај ма ње 1,5 ли та ра

во де днев но и не за бо ра ви те

на бар 30 ми ну та уме ре не

фи зич ке ак тив но сти. Не кон -

зу ми рај те пре ја ку ка фу и ча -

је ве, као ни ал ко хол и га зи -

ра на пи ћа.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

МО ЖЕ МО ЛИ БЕЗ ЖУЧ НЕ КЕ СЕ

Чо век мо же да жи ви без

жуч не ке се. На кон ње ног

укла ња ња жуч ка на ли ма

сти же ди рект но у два на е -

сто па лач но цре во уме сто да

се скла ди шти у жуч ној ке си.

То углав ном не до но си ни ка -

кве смет ње, ма да се код не -

ких љу ди мо же ја ви ти ди ја -

ре ја. Не по сто ја ње жуч не ке -

се чест је узрок по ви ше ног

ни воа хо ле сте ро ла у кр ви,

па по вре ме но тре ба пре кон -

тро ли са ти крв ну сли ку.

ФАК ТО РИ РИ ЗИ КА

Осим по ре ме ћа ја у са ста ву

жу чи, на по ја ву жуч ног ка -

мен ца ути чу и дру ги, не

увек ја сни узро ци, као што

су:

• жи вот но до ба (шан се

се по ве ћа ва ју на кон че тр -

де се те);

• пол (че шћи су код же -

на, по го то во код оних ко је

су ра ђа ле и оних ко је узи -

ма ју орал ну кон тра цеп ци ју

или те ра пи ју ко јом се на -

до ме шћу је естро ген);

• го ја зност, на гло мр ша -

вље ње или пост;

• ше ћер на бо лест;

• ге нет ски фак то ри (ка -

мен ци се ја вља ју дво стру -

ко че шће код осо ба чи ји

ро ђак из пр вог ко ле на има

тај про блем).

Јетра са жучном
кесицом



Од ла зак ле та и све уче ста ли ји
тмур ни је се њи да ни, по ред то -
га што због про ме не вре ме на
ути чу на на ше фи зич ко ста ње,
па и на пси хич ко здра вље, до -
но се нам и раз не дру ге не во -
ље. Иа ко не нај ве ћа, сва ка ко
јед на од нај гро зо мор ни јих је
по ја ва раз не га ма ди.

Са свим је си гур но да ни ко
не во ли да му се по ку ћи и око -
ли ни мо та ју гло да ри, пре свих
па цо ви, као ни ми ше ви, а у по -
след ње вре ме мно ге су ири ти -
ра ли ро је ви на из глед без о па -
сних ле те ћих мра ва, али ка да
је реч о ин сек ти ма, нај ин ва -
зив ни је су си гур но смр ди бу бе.

О по ја ви раз не до сад не, чак и
по људ ско здра вље ни ма ло бе -
за зле не га ма ди, у на шем гра ду
су ве ро ват но нај по зва ни ји да
го во ре струч ња ци из Ве те ри -
нар ског спе ци ја ли стич ког ин -
сти ту та Пан че во. Ди рек тор ка
те уста но ве Сла ви ца Ку ша Је -
ле си је вић са ве ту је сви ма ко ји
има ју про бле ма с ра зним гло -
да ри ма, ин сек ти ма  и дру гим
не зва ним го сти ма да са ра ђу ју
с ли цен ци ра ном ДДД слу жбом,
а то на ро чи то ва жи за од га ји -
ва че до ма ћих жи во ти ња.

– У пре во ду, они мо ра ју ре -
дов но да ра де де ра ти за ци ју,
дез ин фек ци ју и дез ин сек ци ју
у сво јим  објек ти ма, да по ста -
ве за штит не мре же на све ула -
зе, да хра ну за до ма ће жи во ти -
ње др же на ме сту ко је ни је

влажно и ко је ни је до ступ но
гло да ри ма и ин сек ти ма, као и
да одр жа ва ју хи ги је ну у објек -
ти ма где се жи во ти ње на ла зе –
ка же ди рек тор ка.

Она је о сва кој од по ме ну -
тих вр ста ука за ла на оно нај -
бит ни је на шта би су гра ђа ни
мо ра ли да обра те па жњу.

Уве ћан број па цо ва 

У зим ском при о ду, ка да се
убе ру усе ви с њи ва, гло да ри
тра же но ве из во ре хра не, на -
се ља ва ју ћи нај че шће скла ди -
шта сточ не хра не и објек те у
ко ји ма се уз га ја ју до ма ће жи -
во ти ње. По сто ји јед но ин те -
ре сант но за па жа ње да је због
по сле ди ца ко ро на ви ру са до -
шло до по ве ћа не ак тив но сти
па цо ва. Они су бу квал но из -
ми ле ли из скло ни шта због гла -
ди ко ја је на ста ла услед скра -
ће ног ра да ре сто ра на и ка фи -
ћа и сма ње ног бро ја љу ди на
ули ца ма ко ји оста вља ју от пат -
ке хра не за со бом. По ред то -
га, бу ду ћи да су у то ку ра до ви
на уре ђе њу Ње го ше ве ули це
и бив шег за тво ра, гра дом ко -
ла при ча да се упла ше ни гло -
да ри пре ме шта ју у дру ге де -
ло ве градa. То на ро чи то ва жи
за па цо ве, чи је је прекoмерно
при су ство уо че но на ви ше
окол них ло ка ци ја, па и на сте -
пе ни шти ма по је ди них стам -
бе них згра да.

Ка да је реч о бо ле сти ма ко -
је пре но се па цо ви и ми ше ви,

пре све га на дру ге жи во ти ње,
оне се мо гу по де ли ти пре ма
узроч ни ци ма на ви ше вр ста.
Од бак те риј ских ин фек ци ја
нај зна чај ни је су ту ла ре ми ја,
ко ли-ба ци ло за, бру це ло за,
тубер ку ло за, леп то спи ро за,
салмо не ло за и кју гро зни ца; у
ви ру сне, по ред оста лих, спа -
да ју бе сни ло, сли нав ка и шап,
а од гљи вич них се из два ја ју
раз ли чи ти ви до ви дер ма то ми -
ко за. Ме ђу па ра зит ским бо ле -
сти ма нај по зна ти ја и нај зна -
чај ни ја је три хи не ло за.

Пре ма ре чи ма струч ња ка с
Ве те ри нар ског ин сти ту та, по -
ме ну ти узроч ни ци бо ле сти ши -
ре се пре ко из лу че ви на гло да -
ра, чи ме се за га ђу ју хра на и
про стор, пре ко бу ва и кр пе ља
ко ји па ра зи ти ра ју на њи ма, као
и ди рект ним кон так том.

Смр ди бу бе без о па сне, 
али ири тант не

До сад не ко мар це, ко ји су ха -
ра ли то ком ле та, с је се ни су
за ме ни ле го то во под јед на ко
ири тант не смр ди бу бе. То су

инсек ти ко ји, ка ко до ђе хлад -
ни је вре ме, бу ду ћи да су ве о ма
осе тљи ви на ни ске тем пе ра ту -
ре, кре ну ма сов но да ула зе у
ста но ве ка ко би по тра жи ли
мрач но и то пло ме сто где мо -
гу да се за ву ку. Нај ви ше их
има бли зу пар ко ва, др ве ћа и
зе ле ни ла, а у по след њих пар
го ди на при ме ћен је све ве ћи
број смр ди бу ба у ово до ба го -
ди не, па је све че шће пи та ње
да ли се сма њио број њи хо вих
при род них не при ја те ља: пти -
ца, гу ште ра и оса.

Ина че, оне се хра не со ко ви -
ма би ља ка, на но се ћи ве ли ке
ште те во ћу, по вр ћу и усе ви ма
на њи ва ма. Због спе ци фич ног
на чи на ис хра не ни су опа сне за
љу де, а струч ња ци ка жу да ни
суп стан ца ко ју лу че, иа ко не -
при јат но ми ри ше, не пред ста -
вља прет њу по жи ва би ћа, већ
да смр ди бу ба ма слу жи за од -
бра ну од пти ца. Ипак, код па са
или ма ча ка ове бу бе мо гу да
бу ду опа сне ако их про гу та ју
или са жва ћу. Не ће их отро ва ти
или усмр ти ти, али смр дљи ви
се крет из њи хо вих жле зда мо -
же да до ве де до ири та ци је га -
стро ин те сти нал ног трак та, по -
вра ћа ња и пре ко мер не са ли ва -
ци је. Дру ге ком пли ка ци је ко је
се мо гу ја ви ти код по ме ну тих
љу би ма ца због се кре та смр ди -
бу ба је су ири та ци ја слу зни це
уса на, де сни, је зи ка и уну тра -
шњо сти обра за – ис ти че ди рек -
тор ка Ве те ри нар ског ин сти тута.

Ле те ћи мра ви

Про те клих не де ља мно ги су -
гра ђа ни ни су мо гли да се од -
бра не од до сад не ви ђе но број -
них ро је ва ин се ка та, а ис по -
ста ви ло се да се ра ди о ле те -
ћим мра ви ма.

Они не пред ста вља ју ди рект -
ну опа сност за љу де и не ује да -
ју, из у зев евен ту ал но ако се
бра не, иа ко ни та да њи хов угриз
ни је бо лан. На ди ру у ко ло ни -
ја ма, у ко ји ма су за пра во ма -
ти це и муж ја ци, ко ји из ла зе из
мрави ња ка ка ко би се па ри ли,

и то кра јем ле та и по чет ком
је се ни, ка да је мир ни је вре ме
и нај че шће не ко ли ко да на на -
кон ки ше.

– Ове ин сек те не при вла чи
све тлост, већ слат ка хра на и
вла жна ме ста. Kао ин ди рект -
ни век то ри мо гу да пре но се ин -
фек ци је  пу тем из ме та и ури -
на, као и кр вљу, и та ко се ју за -
ра зни ма те ри јал, ко ји мо же до -
спе ти у хра ну, во ду, па и у пред -
ме те ко је ко ри сте жи во ти ње,
до во де ћи до ин фек ци је. Сто га
је по треб но да се објек ти у
којима су до ма ће жи во ти ње

редов но одр жа ва ју и чи сте, а
хра на др жи на су вом ме сту у
за тво ре ним џа ко ви ма или у
про сто ру где по сто је мреже на
отво ри ма – ис ти че ди рек тор ка.

Она на ро чи то под вла чи да
је пре упо тре бе ме са ве о ма ва -
жно ура ди ти нео п ход не ана ли -
зе у ла бо ра то ри ји Ве те ри нар -
ског спе ци ја ли стич ког ин сти -
ту та Пан че во, ко ји има акре -
ди то ван Сек тор за ла бо ра то -
риј ска ис пи ти ва ња, на осно ву
че га се мо гу до би ти пре ци зни
ла бо ра то риј ски извешта ји.

Ј. Филиповић
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Ка да је реч о на чи ни ма

укла ња ња смр ди бу ба, га -

же ње ни је нај бо ља оп ци ја,

јер оне у од бра ни ис пу шта ју

не у год не ми ри се, па се за -

то, по ред за тва ра ња про зо -

ра и ре дов ног про ве тра ва -

ња, пре по ру чу ју и пре па ра -

ти ко ји их те ра ју.

Је дан од ефи ка сни јих је

онај ко ји се пра ви та ко што

се 20 гра ма љу са ка лу ка

пре ли је ли тром вру ће во де

и оста ви пет да на да од сто -

ји. На кон то га тре ба про це -

ди ти и до би је ну теч ност

кори сти ти за тре ти ра ње

биљака. Kод по ве ћа не ко -

ли чи не смр ди бу ба биљ ке

тре ба пр ска ти сва ки дан (до

три пу та днев но) у пе ри о ду

од пет да на.

У дру гом слу ча ју тре ба

усит ни ти 100 гра ма чи ли

па при чи ца, ко је се по том

та ко ђе пре ли ју ли тром во де

и ку ва ју сат вре ме на на ла -

га ној ва три у по кло пље ној

по су ди, па оста ви ти два да -

на, а на кон то га про це ди ти.

За тре ти ра ње узе ти 100 ми -

ли ли та ра до би је не теч но сти

и раз ре ди ти са 10 ли та ра

во де.

Пре па ра ти за те ра ње смр ди бу ба

По че так је се ни је вре ме ка -

да се смр ди бу бе спре ма ју

за „зим ски сан”, а мно го

њих за вр ши у ку ћа ма, јер

про ла зе и кроз нај ма ње ру -

пи це на про зо ри ма или се

за вла че у веш ко ји се су ши

на по љу. Не ма ју мно го при -

род них не при ја те ља, а уни -

шта ва ње хе миј ским сред -

стви ма ни је до вољ но ефи -

ка сно јер оне мар ки ра ју те -

ри то ри ју, па на ме сто уни -

ште них вр ло бр зо до ла зе

но ве је дин ке.

Смр ди бу бе су се у Евро пи

ма сов но по ја ви ле пре де се -

так го ди на, а две вр сте ко је

су не дав но сти гле у на ше

кра је ве пра ве ве ли ку ште ту

– бра он мра мо ра ста из

Kине и зе ле на из Ети о пи је.

По себ но су број не у Вој во -

ди ни, у Бе о гра ду и окру же -

њу. Ове биљ не сте ни це не

на па да ју љу де, али мо гу да

опу сто ше за са де па ра дај за,

па при ке, гро жђа или со је,

чи је су пло до ве не дав но

уни шти ле у око ли ни Но вог

Са да. Ову кул ту ру на па да ју

обе по ме ну те вр сте, али зе -

ле не ви ше иду на по вр ће, а

ки не ске на во ће.

Та мо где смр ди бу ба сле -

ти и иси са сок, оста је фле -

ка, а плод про ме ни сво ју

струк ту ру и, у не ким слу ча -

је ви ма, не мо же ни да се

кон зу ми ра.

Нај го ре су ки не ске и ети оп ске

ВРЕ МЕ КА ДА НАМ ГЛО ДА РИ И ИН СЕК ТИ ЗА ДА ЈУ ГЛА ВО БО ЉЕ

КА КО СЕ ОД БРА НИ ТИ ОД НА ЈЕ ЗДЕ ГА МА ДИ

Изгледа да се и пацови ослобађају старог затвора
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Ра чу ни за елек трич ну енер ги ју су став -
ка ко ја сви ма за да је му ке, a до ла зак
хлад них да на по пра ви лу зна чи да ће
из но си на њи ма би ти још ви ши.

Нај ве ће гла во бо ље има ће сва ка ко
они ко ји се гре ју на стру ју, али раз ли ку
у ви си ни ра чу на у од но су на лет њи пе -
ри од ових да на при ме ћу је мо сви. Обја -
шње ње је јед но став но: ло ше вре ме, а
са да и ко ро на ви рус ути чу на то да више
вре ме на про во ди мо код ку ће, па нам
је са мим тим и по тро шња елек трич не
енер ги је у до ма ћин ству ве ћа. Ипак, чи -
ње ни ца је да је до вољ но да са мо ма ло
ви ше по ве де мо ра чу на о по тро шњи и
да та ко на пра ви мо зна чај ну уште ду.

Ни је но вост да на ви си ну ра чу на ко ји
нам сти же из „Елек тро вој во ди не” мо -
же мо ути ца ти та ко што ће мо се по тру -
ди ти да уште ди мо ко ји ки ло ват. Ме -
ђу тим, на дра го це не са ве те на ту те му
углав ном за бо ра ви мо баш у тре нут ку
кад тре ба да их при ме ни мо, па се ла ко
де си да ура ди мо оно што нам ни ка ко
не иде у ко рист. Ште ту та да тр пи са мо
наш нов ча ник. До ла зак хлад них да на
пра во је вре ме да по раз ми сли мо о
штед њи и осми сли мо до бар план ко ји
ће мо овог пу та и спро ве сти у де ло.

Упра во ЕПС на свом сај ту ну ди чи -
тав сет ко ри сних са ве та о то ме ка ко
да ра ци о нал но ко ри сти те елек трич ну
енер ги ју и ка ко да, уз нај ма њи мо гу -
ћи утро шак, оства ри те нај ве ћу ко рист
за до ма ћин ство. Ево нај ва жни јих.

Па жљи во би рај те уре ђај

Ка да ку пу је те не ки уре ђај за до ма -
ћин ство, обра ти те па жњу на озна ку
енер гет ског раз ре да и про сеч ну по -
тро шњу стру је при ње го вом ко ри шће -
њу. Ска ла енер гет ских раз ре да ис ка -
за на је сло ви ма: А, Б, Ц, Д, Е, Ф и Г.

Енер гет ски нај е фи ка сни ји апа ра ти
и уре ђа ји, с нај ма њом про сеч ном по -
тро шњом, је су они са озна ка ма: ААА,
АА, А и Б. Па ме тан из бор је и ку по -
ви на уре ђа ја са озна ком „енер гет ска
зве зди ца” („energy star”), бу ду ћи да
они при па да ју гру пи с нај ма њом по -
тро шњом елек трич не енер ги је.

Фри жи дер

Фри жи дер нај е фи ка сни је ра ди ако је
тем пе ра ту ра по де ше на из ме ђу три и

пет сте пе ни. Не др жи те вра та фри -
жи де ра ду го отво ре на и не ста вљај те
ни шта то пло у ње га. По су де с хра ном
увек по кло пи те, јер ће те та ко сма њи -
ти ко ли чи ну вла ге ко ја се ства ра на
уну тра шњим зи до ви ма фри жи де ра и
ло ше ути че на ње го ву ефи ка сност. Из
истог раз ло га обри ши те во де не ка пи
с фла ша и по су да пре не го што их
ста ви те у фри жи дер.

Не по ста вљај те рас хлад ни уре ђај
по ред из во ра то пло те, јер ће му у том
слу ча ју тре ба ти мно го ви ше вре ме на
да по стиг не рад ну тем пе ра ту ру. Про -
ве ра вај те да ли вра та фри жи де ра добро
дих ту ју и ре дов но укла њај те на сла ге

ле да – та ко ште ди те енер ги ју и про -
ду жа ва те век тра ја ња уре ђа ја.

Веш-ма ши на

Ка да пе ре те веш, опре де ли те се за
про грам с ни жим тем пе ра ту ра ма, а
не ка вам у то ме по мог ну сред ства за
пра ње ко ја су ефи ка сна и у не што
хлад ни јој во ди.

Имај те у ви ду да је ис пла ти ви је пра -
ње јед ног пу ног буб ња не го два ју по лу -
пра зних. Ре дов но чи сти те фил тер веш-
-ма ши не и ни ка да је не пре пу ња вај те.
Пред ност дај те ма ши на ма са еко но -
мич ним про гра мом пра ња и во ди те
ра чу на о то ме да бр зи на цен три фу ге
не бу де ма ња од 500 обр та ја у ми ну ти.

Бој лер

Да би сте има ли до вољ но то пле во де у
бој ле ру, а да не тро ши те мно го стру је,
по де си те га на тем пе ра ту ру из ме ђу 50
и 60 сте пе ни. Би ло би до бро да бој лер
укљу чу је те но ћу, ка да је елек трич на
енер ги ја че ти ри пу та јеф ти ни ја.

Ис кљу чи те бој лер ка да на пу шта те
стан на ду же од јед ног да на. Ан га жуј -
те мај сто ра да очи сти ка ме нац на гре -
ја чу, јер он по ве ћа ва по тро шњу стру -
је и иза зи ва ква ро ве. Ре дов но про ве -
ра вај те ис прав ност сла ви на за то плу
во ду, јер цу ре ње во де тро ши енер ги ју
за до гре ва ње у бој ле ру.

Ово је ва жно зна ти: про точ ни бој -
ле ри ве ли ке сна ге, ко ји од јед ном оп -
те ре те ва шу кућ ну ин ста ла ци ју и елек -
тро е нер гет ски си стем, ве ли ка су опа -
сност и за ваш ра чун! Уко ли ко сте у
мо гућ но сти, про точ ни бој лер за ме ни -
те „кла сич ним”, ко ји аку му ли ра то -
плу во ду ко ју сте гре ја ли но ћу.

Шпо рет

Да не би сте ра си па ли енер ги ју, рин -
глу на шпо ре ту ко ри сти те пре ма ве -
ли чи ни по су де у ко јој ку ва те. Ста -
вљај те по кло пац на шер пу у ко јој се
при пре ма је ло, јер се тро ши ма ње
елек трич не енер ги је, је ло се спре ма
знат но бр же и сма њу је се кон ден за -
ци ја па ре у ку хи њи. Рин глу ис кљу чи -
те пре кра ја ку ва ња, јер она аку му ли -
ра из ве сну ко ли чи ну енер ги је ко ју та -
ко ђе мо же те ис ко ри сти ти.

Не отва рај те че сто вра та рер не, јер
се при сва ком отва ра њу тем пе ра ту ра
у рер ни сни жа ва за око 15 сте пе ни.

Ра све та

Си ја ли це по је ди нач но ни су ве ли ки
по тро ша чи, али ка да их упа ли те све у
исто вре ме, тро ши те мно го стру је.

У ЕПС-у пре по ру чу ју LED си ја ли це,
јер су оне ма њи по тро ша чи, а да ју
мно го ви ше све тло сти и до бро под но -
се ва ри ја ци је у на по ну. У про се ку се
јед на LED си ја ли ца, са мо кроз уште ду
енер ги је, ис пла ти за око го ди ну да на.

Гре ја ње

Уко ли ко не ма те дру гу оп ци ју гре ја ња
осим гре ја ња на стру ју, он да иза бе ри -
те ТА пећ, јер ће вас нај ма ње ко штати.

Ње на основ на пред ност је у то ме
што аку му ли ра то пло ту у јеф ти ној та -
ри фи (но ћу), а еми ту је то пло ту то -
ком чи та вог да на. Ипак, знај те да то -
ком зи ме јед на ТА пећ, чак и ка да је
ра ци о нал но ко ри сти те, по тро ши око
60% укуп не елек трич не енер ги је јед -
ног до ма ћин ства.

Да нас је си гур но да не слу ша мо сви
ка мер ну, сим фо ниј ску, кон церт ну, опер -
ску, јед ном реч ју кла сич ну, то јест
„озбиљ ну” му зи ку. Љу ди у ве ћи ни случа -
је ва, док се опу шта ју или ра де у ку ћи,
слу ша ју са вре ме ну, по пу лар ну му зи ку.

Ипак, ме ста ко ја су мај сто ри по пут
Бе то ве на, Мо цар та, Шо пе на, Брам са и
дру гих „за пе ча ти ли” у исто ри ји му зи ке
не мо гу се ни по ре ди ти с дру гим умет -
нич ким прав ци ма, а ка мо ли за ме ни ти
њи ма. Пи та ли смо су гра ђа не да ли и у
ко јим окол но сти ма слу ша ју кла си ку.

ЂИ НА ША РАЦ, би бли о те кар ка:
– Кла сич ну му зи ку во лим и слу шам

с об зи ром на то да и са ма сви рам кла -
вир. При су ству јем и кон цер ти ма ка да
се они ор га ни зу ју у на шем гра ду и ка -
да се ука же мо гућ ност. Оми ље но де ло
ми је „Кон церт за кла вир и ор ке стар у
б-мо лу” Пе тра Иљи ча Чај ков ског.

ЈЕ ЛЕ НА БОГ ДА НОВ, 
ад ми ни стра тив на рад ни ца:

– Не слу шам му зи ку че сто, али 
када же лим да се опу стим, слу шам
класич не ме ло ди је. Баш и не мам

обичај да пу стим не што дру го. Во лим
ско ро сва де ла кла сич не му зи ке, осим
Ба хо вих ре ци мо. Он, на рав но, је сте
је дан од ве ћих ком по зи то ра, али ми
не при ја. Де лу је ми не ка ко мрач но,
дра ма тич но.

ДА ВИД КУ ЧЕ ВИЋ, сту дент:
– Пр вен стве но слу шам Шо пе на, по -

не кад Мо цар та, али осим Фре де ри ка
Шо пе на ни шта дру го не бих ре као да
во лим. Овај умет ник је јед ном за се -
бе ре као да је оби чан чо век и да са мо
по ку ша ва да пре не се емо ци ју. Ту ту гу
и те жак жи вот ко ји је имао Шо пен је
ус пео да по де ли на је дан ја ко ди ван
на чин кроз му зи ку. Ја ко бо лан стил
има, за раз ли ку од Мо цар та или Бе -
то ве на, чи ја је му зи ка има ла циљ да
за ба ви и ора спо ло жи. Шо пен је, она -
ко, што би се ре кло, „уда рио у ду шу”
(смех). По ред овог жан ра, слу шам
реп, џез, блуз...

ЛУ КА МА ЂА РАЦ, док тор ме ди ци не:
– Не сви ђа ми се кла сич на му зи ка

за то што је успа вљу ју ћа. Во лим да
слу шам рок, поп и ин стру мен тал. По

мом ми шље њу, до бра му зи ка је она
ко ја иза зи ва не ке емо ци је у те би.

МИ ЛЕ НА ЈО ВИ ШИЋ, 
про фе сор ка би о ло ги је:

– Рет ко слу шам кла си ку, али ипак
во лим да чу јем из во ђа че ко ји је ужи во
пред ста вља ју. До са да су нај бо љи ути -
сак на ме не оста ви ли ма стер-клас сту -
ден та Ог ње на По по ви ћа у Ба нат ском
Но вом Се лу, шоу Ја дран ке Јо ва но вић
у Пан че ву, „Ноћ му зи ке” Сим фо ниј -
ског ор ке стра РТС-а на „Та шмај да ну”
и кон церт Ан дреа Рjуa у Бе о гра ду.
Ипак мно го че шће слу шам не што твр -
ђи звук, као што су го тик ме тал, гранџ,
ал тер на тив ни рок и ме тал, и то пре те -
жно стра не бен до ве, јер је до ма ћа сце -
на у овим жан ро ви ма си ро ма шна. Мо -
гу до бро да се про ве дем уз ква ли те тан
до ма ћи и стра ни поп-рок ужи во.

ДРА ГАН КР СТИЋ, пен зи о нер:
– До бра му зи ка је ро кен рол, а ло ша

му зи ка је но во ком по но ва на на род на.
И ту не ма ди ле ме. За то ја слу шам рок.
Али во лим и озбиљ ну му зи ку.

Је ле на Ка та на

Л. МАЂАРАЦД. КУЧЕВИЋ М. ЈОВИШИЋ Д. КРСТИЋЈ. БОГДАНОВЂ. ШАРАЦ

НАША АНКЕТА

СМА ЊИ ТЕ ПО ТРО ШЊУ И УШТЕ ДИ ТЕ НО ВАЦ

ТРИ КО ВИ КО ЈИ СНИ ЖА ВА ЈУ 
РА ЧУН ЗА СТРУ ЈУ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у по не де љак, 26. ок -
то бра, од 9 до 13.30, без стру је ће
оста ти део Ули це ца ра Ду ша на од
П. Пре ра до ви ћа до М. Kраљевића
(не пар на стра на) и део Ули це Вла -
ди ми ра Же сти ћа од М. Kраљевића
до М. Тре бињ ца.

У уто рак, од 8.30 до 10.30, стру је
не ће има ти део Ули це Јо а ки ма Ву ји -
ћа од В. Вла хо ви ћа до С. Срем ца, део
Ули це Сте ва на Срем ца од бро ја 70
до 96 (од С. Стан ко ви ћа до Ј. Вујића),

објек ти у Ули ци Иве Ан дри ћа 56, Ра -
ва нич ка и 6. но ва и део Ули це K.
Триф ко ви ћа од С. Хри сти ћа до С.
Срем ца.

Истог да на, од 11 до 13 са ти, стру -
је не ће има ти Ули ца Вељ ка Вла хо -
ви ћа 13, 15, 17 и 19, Цви ји ће ва 9,
тра фи ка, ки оск и пе ка ра „Та ра” на
углу В. Вла хо ви ћа и Цви ји ће ве.

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 по не де љак и уто рак
делови Пан че ва без стру је

Ко ја су пра ви ла на град не
игре „Узми ра чун и по бе ди”?

Кош, ал’ за ма ло!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У Пан че ву очи глед но жи ве љу ди
ко ји са ња ју о то ме да бу ду слав ни
ко шар ка ши. Од оства ре ња тог сна
де ли их тек не ко ли ко ко ра чи ћа: фа -
ли им не ки кош, не до ста је им лоп -
та, не ма ју те рен, а мањ ка им и вре -
ме на за тре нинг. Но они се ипак
сна ла зе: уме сто лоп те по не су ке су
са ђу бре том, уме сто те ре на и ко ша
по слу жи кон теј нер... Је ди но се не -
до ста так тре нин га, али и та лен та и
до брог ви да мо же ја сно уо чи ти!

Уме сто у би ло ком од чак че ти ри
кон теј не ра, ова ке са је за вр ши ла на
зе мљи.

И да зло бу де ве ће, на њу ши ли су
је пси. Са мо пет на е стак ми ну та пре
овог вла снич ког ле по та на раз вла чи -
ле су је и две лу та ли це. И ето за ра зе
у на ја ви. Не тре ба ју на ма ни ко ро на
ни грип ни би ло ка ква дру га при -
род на по шаст. За на ше раз бо ле ва ње
по ста ра ће се не су ђе ни пан че вач ки
ко шар ка шки тим.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ СЛУ ША ТЕ КЛА СИЧ НУ МУ ЗИ КУ?

Кла си ку во ли онај ко раз у ме

Као што је ми ни стар фи нан си ја Си -
ни ша Ма ли на ја вио про шлог ме се -
ца, на град на игра „Узми ра чун и по -
бе ди 2020” и зва нич но је по че ла. Ко -
нач но су об ја вље на и де таљ на пра -
ви ла на кон што је Вла да Ре пу бли ке
Ср би је усво ји ла за кљу чак ко јим је
од ре ђе но да сви пу но лет ни гра ђа ни
на ше зе мље од 15. ок то бра мо гу да
ша љу фи скал не ра чу не и по твр де о
пла ћа њу кар ти цом (сли по ве) ка ко
би уче ство ва ли у но вом кру гу најпопу -
лар ни је на град не игре у на шој земљи.

Kао и прет ход на два пу та, на град -
на игра се ор га ни зу је с ци љем су зби -
ја ња си ве еко но ми је, ор га ни за тор је
Вла да Ре пу бли ке Ср би је, по др шку
пру жа НА ЛЕД, а кри те ри ју ми су
иден тич ни. По треб но је спа ко ва ти у
ко вер ту 10 фи скал них ра чу на или
10 сли по ва (не сме ју се ме ша ти) по -
је ди нач не вред но сти од нај ма ње 100
ди на ра, не ста ри јих од 1. сеп тем бра
2020. Мо гу се ко ри сти ти ко вер те би -
ло ко је бо је, ве ли чи не или об ли ка,
до кле год ста ју у по штан ско сан дуче.

При ли ком адре си ра ња ко ве ра та на
пред њој стра ни по треб но је на пи са -
ти „УЗМИ РА ЧУН И ПО БЕ ДИ 2020”.
На по ле ђи ни по шиљ ке оба везно је
да се чит ко упи шу име и прези ме,
адре са пре би ва ли шта/бо ра ви шта из
лич ног до ку мен та, као и кон такт-те -
ле фон. Сла ње ко ве ра та је бес плат но,
а о њи хо вом чу ва њу до фор мал ног
по чет ка на град не игре ста ра се По -
шта Ср бије.

Вла да Ср би је по зи ва ла је гра ђа не
да при ли ком уче ство ва ња у на град -
ној игри во де ра чу на о свом здра вљу
и по шту ју све епи де ми о ло шке ме -
ре, да ко вер те при пре ме код ку ће и
да их уба це у нај бли же по штан ско
сан ду че без за др жа ва ња и че ка ња у
ре ду. До дат ни на чин да се за шти те,
али и да ду пли ра ју сво је шан се за
до би так је сте да пла ћа ју без го то вин -
ски кад год је то мо гу ће, јер та ко
избе га ва ју ди рек тан кон такт с про -
дав цем и нов ча ни ца ма.

Пр во из вла че ње се оче ку је кра јем
но вем бра, а од го вор не гра ђа не и овог
пу та че ка ју ве о ма вред не на гра де –
60 ау то мо би ла и 12 ста но ва у Бе о -
гра ду. И овај пут би ће ор га ни зо ва но
так ми че ње гра до ва и оп шти на у бро -
ју по сла тих ра чу на, а нај ак тив ни је
ло кал не за јед ни це по де ли ће уку пан
фонд од 180.000 евра за про јек те од
јав ног зна ча ја по из бо ру гра ђа на.

Нај но ви је ин фор ма ци је о на град -
ној игри би ће ре дов но об ја вљи ва не
на сај ту www.uzmiracun.rs, а за 
до дат на пи та ња и по др шку гра ђа -
ни ма је на рас по ла га њу имејл 
kontakt@uzmiracun.rs.



Солидан род и
квалитет грожђа и
упркос неповољном
распореду падавина

Пандемија омета
продају

Ово го ди шња бер ба гро жђа не -
дав но је окон ча на, а ви но гра -
да ри са овог под руч ја су ми ра -
ју ре зул та те и, ка ко за сад ства -
ри сто је, ре зул тат је по ло ви -
чан, то јест мо же се ре ћи да су
у од но су на вре мен ске усло ве
при но си со лид ни.

У пре во ду, сва је при ли ка да
ће од ово го ди шњег ро да би ти
до бр ог ви на...

У Ја бу ци не што ма њи
прино си

Иа ко по го ди на ма спа да у ре -
ла тив но мла ђе про из во ђа че гро -
жђа и ви на, Не над Фи ли пов -
ски из Ја бу ке, ко ји је и пред -
сед ник та мо шњег еснаф ског
удру же ња „Грозд”, већ са да на
те ри то ри ји на шег гра да има
нај ве ћу пар це лу под чо ко ти ма
ра зних сор ти ви но ве ло зе, ве -
ли чи не сто два де сет ари, а већ
за на ред ну го ди ну пла ни ра и

ње но про ши ре ње за око три де -
сет ари. То ни ма ло не тре ба да
чу ди ако се зна да је још ње гов
де да пре пе де сет го ди на, као
ко ло ни ста, за чео ви но град; тра -
ди ци ју је на ста вио отац, а Не -
над га са мо стал но об ра ђу је два -
де сет го ди на, док се ви нар -
ством ба ви већ де се так го ди -
на, у че му му све срд но по ма жу
дру ги чла но ви по ро ди це.

Ка да је реч о овој се зо ни, он
на во ди да је би ла ве о ма те шка,
пре све га због обил них па давина.

– То је усло ви ло не га тив не
по ја ве, по пут пе пел ни це и пла -
ме ња че, ко је смо ре ша ва ли пр -
ска њем у ин тер ва ли ма од се -
дам до де сет да на, што је уче -
ста ли је не го обич но, јер се у
нор мал ним окол но сти ма, ка -
да је сун ча ни је, та ди на ми ка
про ду жа ва на пет на ест до два -
де сет да на. Про блем су пред -
ста вље ли и на мно же ни ко ро -
ви, опет као по сле ди ца пре ко -
мер не вла ге, па смо мо ра ли че -
шће да ко си мо и кул ти ви ра мо.
Ки ша је па да ла и у време цвета -
ња, што је оме та ло оплод њу,
па су и због то га при но си ни -
жи не го ра ни је, чак и до не ких
че тр де сет од сто. У пре во ду, ро -
ди ло је око ки ло грам и две ста
гро жђа по чо ко ту, а то на укуп -
ној по вр ши ни из но си око се -
дам то на – ка же Фи ли пов ски.

Он до да је и да се си ту а ци ја
по пра вља ла ка ко се при ми ца -
ла бер ба, ко ја је кре ну ла од
сре ди не сеп тем бра и по тра ја -
ла до по чет ка ок то бра.

– Нај пре смо бра ли сор те бе -
лог гро жђа, а за тим и цр ве ног.
У јед ном мо мен ту сам се до -
слов це пре стра вио, јер је Ја бу -
ку по го дио сна жан град, али
наш ви но град је не ким чу дом
за дла ку за о би шао. На кра ју је
све ипак про шло со лид но, а то

ва жи и за ква ли тет убра них
пло до ва. Цр ве на гро жђа, пре
све га сор та ка бер не со ви њон,
има ла су око 23 од сто ше ће ра,
док смо ове го ди не пр ви пут
ски да ли мер ло, ко ји је дао по -
не ки грозд. Ка да је реч о бе -
лим, об ра ли смо шар до не, са
21 од сто ше ће ра, као и та мја -
ни ку, та ко ђе млад за сад, у дру -
гој го ди ни. По са ди ли смо три -
де се так чо ко та ове сор те да би -
смо ви де ли ка ко успе ва на овим
про стри ма и пр ви ути сци су
за до во ља ва ју ћи. Све у све му,
не мо гу пре ви ше да се жа лим,
јер су то све ви со ко ква ли тет не
сор те, па смо, ре ци мо, ове го -
ди не пра ви ли ро зе ви но од ка -
бер не со ви њо на и мно ги ка жу
да ни кад ни су про ба ли бо ље.
И це не су при хва тљи ве; про да -
је мо и на ма ло, као и у не ко -
ли ко ре сто ра на – на во ди овај
ја буч ки ви нар.

До ло во одо ле ва ло ки ша ма

А ње гов по го ди на ма ис ку сни -
ји и ви ше стру ко на гра ђи ва ни
ко ле га Ср би слав Ћој ба шић из
До ло ва, ко је се мо же на зва ти
не ком вр стом пан че вач ког ви -
но гор ја, на сво јој план та жи ве -
ли чи не пре ко се дам де сет ари,
уз га ја фран ков ку, со ви њон
блан, му скат хам бург, ка бер -
не совињон...

– Го ди на ни је нај бо ља ни нај -
го ра. С ки шом је би ло на о па ко

–ду го је па да ла кад не тре ба, а
ни је је би ло кад је тре ба ло. То
сам пре ва зи ла зио пре хра ном
пре ко ли ста и је се њим ћу бре -
њем стај ња ком, док сам, ка да
је реч о пла ме ња чи, увек ре а -
го вао пра во вре ме но, па су укуп -
ни при но си два де сет од сто ве -
ћи не го про шле го ди не. Са ма
бер ба је стар то ва ла 10. сеп тем -
бра с бе лим сор та ма и тра ја ла
до сре ди не ок то бра, за кључ но
са сор том ка бер не со ви њон. У
том сми слу нај ва жни је је од -
ре ди ти пра ви тре ну так, ка да је
грож ће тех но ло шки зре ло, то
јест ка да ли шће по чи ње да жу -
ти или ако је се мен ка твр да и
ла ко се одва ја од „ме са”. Још
бо љи по ка за тељ се до би ја ме -
ре њем ре флек то ме тром, да би
се уста но ви ло да ли су ше ћер
и ки се ли не у иде ал ном од но -
су, што од лу чу је ква ли тет бу -
ду ћег ви на. Та ко је мој со ви -
њон ка бер не имао  од лич них
24 од сто ше ће ра, а хам бург око
21 од сто. На кра ју, с ви но гра да
сам до био че ти ри то не, док
пре о ста ло ку пу јем од про ве ре -
них про из во ђа ча, чи је ви но гра -
де ре дов но оби ла зим и про ве -
рам ка квог је гро жђе ква ли те -
та. Што се ти че пла сма на, це -
не су исте, али осе ти се пад
про да је иза зван пан де ми јом и
из о стан ком ма ни фе ста ци ја, по -
пут вр шач ког „Гро жђе ба ла” –
ис ти че Ћој ба шић.

Петак, 23. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗА ВР ШЕ НА БЕР БА У ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ ВИ НО ГРА ДИ МА 

БИ ЋЕ ИПАК ДО БРОГ ВИ НА

Чла ни це Удру же ња же на „Ет -
но-ку так” из Kачарева још је -
дан пут су уло жи ле труд у
оства ре ње сво јих ци ље ва ка -
да је реч о не го ва њу тра ди -
ци је, та ко што су у че твр так
и пе так, 15. и 16. ок то бра,
при ре ди ле ра ди о ни це хе кла -
ња, у са рад њи с ло кал ним До -
мом кул ту ре. Ова ак тив ност,
упри ли че на у све ча ној са ли
Ме сне за јед ни це, при ву кла је
број не за ин те ре со ва не ко ји су
же ле ли да на у че ову тех ни ку
ста рог за на та.

Пред сед ни цу ка ча ре вач ког
удру же ња же на Зо ру Чу брић
на ро чи то су об ра до ва ли при -
су ство мла дих, по пут Дан ке
Ај ру лај и Са ре Кр стић, и њи -
хо ва же ља да на у че ка ко се
хе кла. Не ки од њих су би ли и
на не дав ним ра ди о ни ца ма ве -
за на је зе ру.

– Тра ди ци о нал ни за на ти
су очи глед но све ин те ре сант -
ни ји мла ди ма, јер мо гу да
се ко ри сте као јед на од ком -
би на ци ја с мо дер ним сти лом
оде ва ња. Циљ нам је да што
ви ше њих уче ству је  у на -
шим ак тив но сти ма ка ко би -
смо има ле још ве ћи мо тив
да на ста ви мо очу ва ње ста -
рих и пра вих вред но сти. У
том сми слу мо рам да ис так -
нем са рад њу с ло кал ном са -
мо у пра вом и До мом кул ту -
ре, ко ји нас по др жа ва ју у ре -
а ли за ци ји иде ја – ка же Зо ра
Чу брић.

Ба нат ски Бре сто вац: По че -
ли су ра до ви на при пре ми за
ас фал ти ра ње ули ца ко је су

об у хва ће не јав но-при ват ним
парт нер ством. Дом кул ту ре је
у су бо ту, 17. ок то бра, ор га ни -
зо вао ра ди о ни цу ве за у са рад -
њи са удру же њем „Ве ште ру -
ке” из Пан че ва, ка да је се дам
од ра слих по ла зни ца на у чи ло
раз не вр сте бо до ва у ве зу.

Ба нат ско Но во Се ло: Из ло -
жба умет нич ке фо то гра фи је
фол клор ног ан сам бла и на -
род ног ор ке стра би ће до ступ -
на у хо лу До ма кул ту ре, сва -
ког рад ног да на од 8 до 22 са -
та. Мар ће ла Кор њан Сто ји -
чић из ло жи ће сво је сли ке у
су бо ту 31. ок то бра.

До ло во: ЈКП „Хи ги је на” до
кра ја ок то бра ор га ни зу је ак -
ци ју укла ња ња ка ба стог от па -
да, у ко ји спа да све сем шу та
(ста ри на ме штај, ба штен ско
сме ће, бе ла тех ни ка, гу ме, ам -
ба ла жа, ау то-ли ма ри ја...). Све
ин фор ма ци је о то ме мо гу се
до би ти на те ле фо не 327-000
и 310-203.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца при -
пре ма до ку мен та ци ју за из -
во ђе ње ра до ва на на си па њу
стру га ним ас фал том по је ди -
них де ло ва кал др ми са них
ули ца, а у то ку је чи шће ње и
про фи ли са ње ка на ла. Фуд ба -
ле ри су ре ми зи ра ли у Са мо -
шу и из гу би ли пр во ме сто на
та бе ли Дру ге ју жно ба нат ске
ли ге.

Ива но во: Ло кал на ка то лич -
ка цр ква је по во дом свог

празника, Све тог Вен де ли на,
при ре ди ла све ча ну ми су и про -
сла ву. Удру же ње ба нат ских
Бу га ра „Ива но во – Ба нат” ку -
пи ло је хар мо ни ку од нов ца
до би је ног пу тем про јек та од
Ми ни стар ства на у ке и обра -
зо ва ња Ре пу бли ке Бугар ске.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца и ове
је се ни на ста вља са рад њу с По -
кре том го ра на и цен тром во -
лон те ра Пан че во, за хва љу ју -
ћи ко јој је у окви ру ИПА про -
јек та за сво је из ле ти ште до -
би ла клу пе, сто ло ве и пу то -
ка зе, а уско ро ће јој при па сти
и сад ни це си бир ског бре ста
за по ди за ње ве тро за штит ног
по ја са на из ле ти шту Ске ла.
Рад ни ци ЈКП-а „Вод-ком”
очи сти ли су уста ве у око ли -
ни се ла.

Ка ча ре во: Удру же ње же на
„Ет но-ку так” и Дом кул ту ре
при ре ди ли су ра ди о ни це хе -
кла ња у че твр так и пе так, 15.
и 16. ок то бра, у све ча ној са ли
Ме сне за јед ни це.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца и
ко му нал но пред у зе ће апе лу -
ју на гра ђа не да не па ле биљ -
не остат ке, ка ко на њи ва ма,
та ко ни у сво јим дво ри шти -
ма и на ули ца ма, јер је то и
штет но и ка жњи во.

Стар че во: Је се ња ак ци ја од -
но ше ња ка ба стог от па да спро -
ве де на је од 19. до 23. ок то -
бра. По зна ти пан че вач ки  афо -
ри сти чар Зо ран Т. По по вић
пред ста вио је сво ју но ву књи -
гу „До ђох, ви дех, пре бе гох” у
сре ду, 21. ок то бра. У До му
кул ту ре сутрадан је требало
да наступи там бу ра шки са -
став „Бо стан џи је”, али је тај
концерт отказан. По се ти о ци
му зе ја од сад мо гу да ко ри сте
бро шу ру ко ја ће им при бли -
жи ти са др жај по став ке „Стар -
че во кроз ве ко ве”. За хва љу ју -
ћи до на ци ји По кре та го ра на
по са ђе но је ви ше де се ти на
мла ди ца си бир ског бре ста на
ра зним ло ка ци ја ма.

Месне актуелности

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

И мла ди хе кла ју

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

СТАР ЧЕ ВАЧ КИ РО ДИ ТЕ ЉИ У СТРА ХУ ОД ПО МАХ НИ ТА ЛИХ ВО ЗА ЧА

Ју ре и на ма ре за де цу и про пи се
Ур гент но по треб на
додат на сиг на ли за ци ја
на по те зу Ло ли ни ца 

У име ро ди те ља мла ђих осно -
ва ца из Стар че ва не дав но се
ре дак ци ји „Пан чев ца” обра тио
жи тељ тог ме ста Дар ко Тер зић,
ка ко би јав но сти ука зао на про -
блем ве ли ке гу сти не са о бра ћа -
ја на глав ном пу ту, у ули ци
Пан че вач ки пут, у де лу по зна -
том као Ло ли ни ца, на до мак на -
се ља Шу ми це. Он ис ти че да на
том по те зу мно ги во за чи фла -
грант но кр ше са о бра ћај не про -
пи се, во зе ћи и не ко ли ко пу та
бр же у зо ни у ко јој је за ко ном
пред ви ђе но мак си мал но 30 ки -
ло ме та ра на сат.

– Ка да во ди мо де цу у шко -
лу, пре ко два уред но обе ле же -
на пе шач ка пре ла за, мо ра мо
да ста не мо и за у ста вља мо по -
мах ни та ле ау то мо би ле, ка ко
би смо мал те не са ми ре гу ли са -
ли са о бра ћај, без об зи ра на то
што је сиг на ли за ци ја о огра -
ни че њу ја сно ис так ну та, а не
по шту је се ни пу на ли ни ја. Сто -
га сма тра мо да би тај пут тре -
ба ло обез бе ди ти до дат ном сиг -
на ли за ци јом, ка ко би се во за -
чи ма из ри чи ти је скре ну ла
пажња, или да по ли ци ја кон -
стант но кон тро ли ше бр зи ну,
по ста вља ју ћи ра дар. Ко ли ко се

се ћам, у по след њих два де се так
го ди на ту је би ло мно го не сре -
ћа, па и оних с тра гич ним ис -
хо дом. Не ка жем да Град ни је
по ку ша вао да тим по во дом не -
што ура ди, али то не сум њи во
ни је до вољ но – на по ми ње овај
за бри ну ти Стар че вац.

Гра ђа ни су се над ле жни ма
обра ћа ли с на ме ром да се на
том по те зу по но во по ста ви „ле -
же ћи по ли ца јац”, јер је ту и
био до пре из ве сног вре ме на.

– Та хо ри зон тал на сиг на ли -
за ци ја је ко ли ко-то ли ко успо -
ра ва ла са о бра ћај и са мим тим
је би ло без бед ни је. Ме ђу тим,

због ја ких ви бра ци ја иза зва них
ве ли ком фре квен ци јом те рет -
ног са о бра ћа ја, окол но зе мљи -
ште је по че ло да се сле же, па
су по че ле да пу ца ју обли жње
ку ће у ули ци Пан че вач ки пут,
што је и до ка за но на кон испити -
ва ња, те су „ле же ћи по ли цајци”

укло ње ни. Ипак, по сто је и дру -
ге мо гућ но сти, по пут та ко зва -
них успо ри ва ча, то јест се ма -
фо ра с ме ра чем бр зи не, ко јих
већ има у дру гом де лу Стар че -
ва и ве о ма до при но се ре гу ли -
са њу са о бра ћа ја. Евен ту ал но би
мо гло да се про ба и с треп ћу -
ћим се ма фо ри ма, јер из гле да

да не мо же мо да до би је мо пра -
ви – на во ди Тер зић.

Ова гру па се обра ћа ла Ме сној
за јед ни ци и дру гим те ли ма, а с
тим у ве зи пред сед ник Са ве та
МЗ Пе тар Ан дре јић ис ти че да је
Ме сна за јед ни ца и ини ци ра ла
ра ни је по ста вља ње „ле же ћих по -
ли ца ја ца”, али да их је ка сни је
укло ни ла над ле жна град ска
Аген ци ја за са о бра ћај, на кон по -
ме ну тих ре ак ци ја гра ђа на из
обли жњих оште ће них ку ћа.

– По том је на том ме сту фор -
ми ра на „зо на 30”, али еви дент -
но је да то не да је оче ки ва не
ре зул та те. Сма тра ју ћи да, услед
по ве ћа не са о бра ћај не фре квен -
ци је и не до вољ но обез бе ђе ног
пе шач ког пре ла за код Ло ли -
ни це, по сто ји по тре ба за ви -
шим сте пе ном без бед но сти, раз -
у ме мо бо ја зан и ини ци ја ти ву
гра ђа на по овом пи та њу, а над -
ле жни ма смо пре не ко ли ко да -
на по но ви ли ур ген ци ју да се
овај  про блем ре ши што пре –
ис ти че Ан дре јић.

А ка да је реч о на ве де ној
Аген ци ји за са о бра ћај Гра да
Пан че ва, до за кљу че ња овог
бро ја ни смо ус пе ли да до би је -
мо њи хо во ми шље ње, уз обра -
зло же ње да је ли це овла шће но
за да ва ње из ја ва оправ да но од -
сут но, као и да ће зва ни чан
став у ве зи са овим пи та њем
из не ти по по врат ку на по сао.

Солидан род на Ћојбашићевој плантажи упркос свему

Продукт винарије
Филиповски

Проблематично место, на којем су
некад постојали „лежећи полицајци”
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Да мир Прањ ко вић, 

сту дент Ака де ми је 

умет но сти у Но вом Са ду

ФИЛМ: „Ле па се ла ле по го -
ре”, иа ко ста ри ји, сва ка ко је
филм ко ји ни ко га не оста вља
рав но ду шним. У пи та њу је
исти ни ти до га ђај, ка да је се -
дам срп ских вој ни ка Дрин -
ског кор пу са би ло за ро бље но
у ту не лу Бро дар де вет да на у
ра ту ко ји се во дио де ве де се -
тих го ди на на про сто ру бив -
ше Ју го сла ви је. Ми слим да је
филм од ли чан за то што мо -
же вр ло увер љи во да при ка -
же бе сми сао ра та, као и по -
сле ди це ко је он но си са со -
бом. Нај ве ћи па ра докс је да
су два дру га до шла у си ту а -
ци ју да ра ту ју је дан про тив
дру гог због раз ли ке у ве ри,
не схва та ју ћи да ни јед на ни
дру га ве ра не про па ги ра ју на -
си ље.
МУ ЗИ КА: Увек то пло пре по -
ру чу јем кла сич ну му зи ку, јер
ми слим да има ду бок ути цај
на чо ве ко во раз ми шља ње, али
ујед но уно си и уну тра шњи
мир. По ред Ба ха, Мо цар та и

Бе то ве на, ко ји су за си гур но
нај по зна ти ји ком по зи то ри,
пред ло жио бих Де би си ја и
Пја цо лу као ау тен тич ни је по
ефек ту ко ји њи хо ва му зи ка
оста вља.
КЊИ ГА: За љу би те ље те о ри -
ја за ве ре пре по ру чу јем де ло
Де на Бра у на „Ин фер но”. На
је дан спе ци фи чан на чин ау -
тор овог де ла же ли да ука же
на про блем пре на се ље но сти
пла не те, као и на мо гућ ност
при род не се лек ци је на је дан
сви реп и под му као на чин. Вр -
ло за ни мљив спој сим бо ли -
ке, умет но сти и на у ке ко ји
мо же за ин три ги ра ти чи та о -
ца, по себ но у вре ме ну у ко -
јем се тре нут но на ла зи мо због
пан де ми је.

Кла си ка за 
уну тра шњи мир

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

НА ГРА ДА „ВАС КО ПО ПА”

При зна ње за 
пан че вач ког пе сни ка

Пе сник Бо јан Ва сић до бит -
ник је два де сет ше сте на гра -
де „Вас ко По па”, за књи гу пе -
са ма „То пло би ље”, у из да њу
Кул тур ног цен тра из Но вог
Са да. О до бит ни ку су од лу чи -
ва ли чла но ви жи ри ја Вла ди -
мир Гво зден, Де јан Алек сић
и Јо ван Зи влак (пред сед ник).

Нај пре сти жни је при зна ње
за ства ра ла штво на срп ском
је зи ку у обла сти пе сни штва
има циљ да афир ми ше са вре -
ме ну срп ску по е зи ју, ува жа -
ва ју ћи до при нос Вас ка По пе
и ње го во не про це њи во слу же -
ње мо дер ној пе снич кој ре чи.
На гра ду до де љу је Аген ци ја
„Ђор ђе вић”, а да ро дав ци нов -
ча ног из но са су Град Вр шац и
„Сен зал ка пи тал” вла сни ка Ра -
де та Ра ко че ви ћа из Бе о гра да.

На гра да се са сто ји од по -
ве ље с ли ком Вас ка По пе, рад
сли ка ра Ми ла на Бла ну ше, и
нов ча ног из но са. Уста но вље -
на је 1995. го ди не у Вр шцу и
уру чу је се сва ке го ди не на дан

пе сни ко вог ро ђе ња, 29. ју на.
Ове го ди не осни вач на гра де
је био при мо ран да тер ми не
ве за не за на гра ду, због пан -
де ми ја ко ро на ви ру са, по ме -
ри за ок то бар.

Бо јан Ва сић је ро ђен 1985.
у Ба нат ском Но вом Се лу. Пре
„То плог би ља” об ја вио је шест
збир ки пе са ма: „Ср ча” (2009),
„То ма то” (2011), „Ик тус”
(2012), „13” (2013), „Де тр о -
ит” (2014) и „Вол фрам” (2017).

Жи ри је раз ма трао че тр де -
сет пет на сло ва – зби р ки пе -
са ма на ста лих 2019. и 2020.
го ди не, ко ји су по сла ти на
кон курс или су пред ло же ни
од стра не чла но ва жи ри ја.

За ужи из бор су би ли ода -
бра ни и сле де ћи на сло ви: „Ру -
ке у ру ка ма” Ане Ри сто вић
(„Ар хи пе лаг”, Бе о град), „Гро -
зни ца се ве ра” Сла во ми ра Гво -
зде но ви ћа („Аго ра”, Но ви Сад)
и „Уну тра шњи пеј заж” Бо ри -
са Ла зи ћа (Кул тур ни цен тар
Но ви Сад). ПЕ ДЕ СЕТ ДРУ ГА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА

Дан за ства ра ла штво и дру же ње
Пе де сет дру га Ли ков на ко ло -
ни ја „Де ли блат ски пе сак” одр -
жа на је у су бо ту, 17. ок то бра, у
ор га ни за ци ји Кул тур но-про -
свет не за јед ни це. Овог пу та су
се сли ка ри дру жи ли са мо је -
дан дан због си ту а ци је иза зва -
не ко ро на ви ру сом.

Без об зи ра на ду жи ну тра ја -
ња, умет ни ци су ис ко ри сти ли
енер ги ју свој стве ну ова квим ску -
по ви ма и за по че ли сво ја де ла,
а она ће би ти пред ста вље на у
ка та ло гу и на из ло жби ко ја ће
би ти ор га ни зо ва на до кра ја го -
ди не. Сва ком умет ни ку су при -
па ла по два сли кар ска плат на,
а ко ри сти ли су соп стве не бо је.

– Зду шни смо би ли у од лу ци
да се не пре ки не ма ни фе ста -
ци ја, већ да се одр жи кон ти ну -
и тет, тра ди ци ја и ква ли тет, иа -
ко је све пот пу но дру га чи је од
оног на шта смо на ви кли. Успе -
ли смо да уз по др шку гра до на -
чел ни ка и Град ског ве ћа ор га -
ни зу је мо су срет са осам на ест
умет ни ка из на шег гра да –
рекао је Сто јан Бо шков, пред -
сед ник КПЗ-а.

Ли ков ну ко ло ни ју је по се -
ти ла и чла ни ца Град ског ве ћа
за кул ту ру и омла ди ну Ма ри -
ја Је вић.

Уче ство ва ли су Ми ло сав Уро -
ше вић, Ми ло ван Па нић, Је лена

Бад ње вац Ри стић, Ива на Мар -
кез Фи ли по вић, Зо ран Де ра -
нић, Ми лан Јак шић, Јо нел По -
по вић, На да Оњин Жу жић, На -
да Де нић, Је ле на Ла лић, Бу до

Слав ко вић, Де јан Рат ко вић, Ма -
ри ја Ста ној ло вић, Сла ђа на Ди -
нић Ђор ђе вић, Ђерђ Ереш,
Алек сан дар Ста но јев, Игор Гар -
ди но вач ки и Ла ри са Ац ков.

Де вет на е сти Би је на ле умет но -
сти, под на зи вом „Смрт умет -
но сти, жи ве ла умет ност!”, би -
ће одр жан од 31. ок то бра до
27. но вем бра у ви ше из ла гач -
ких про сто ра у Пан че ву. Ово -
го ди шњи кон цепт је осми слио
че тво ро чла ни ау тор ски тим у
са ста ву: др Ива на Ба ши че вић
Ан тић, Са ња Ла ти но вић, др
Сел ман Тр то вац и Сте ван Ву -
ко вић, с ко јим смо има ли при -
ли ку да раз го ва ра мо.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта је иде ја
ово го ди шњег Би је на ла умет но -
сти?

СТЕ ВАН ВУ КО ВИЋ: Иде ја
во ди ља ово го ди шњег Би је на -
ла је сте да се ути ца ји исто -
риј ских аван гар ди, по пут оних
ко је је још пре јед ног ве ка
про мо ви сао ча со пис „Зе нит”,
мо гу де тек то ва ти у свим исто -
риј ским пе ри о ди ма ко ји су за
њим сле ди ли, па и у да на -
шњем вре ме ну. На ово го ди -
шњем Би је на лу пред ста вље на
су де ла ко ја су на ста ја ла и да -
ље на ста ју у окви ру те, ка ко је
то Јер ко Де не гри на звао, „дру -
ге ли ни је” у умет но сти овог
ре ги о на, ко ја про ис ти че из две
вр сте от по ра – пре ма тра ди -
ци о на ли зму и пре ма уме ре -
ном, естет ски ори јен ти са ном
мо дер ни зму. Сто га при ода -
би ру ра до ва ни је ста вљан фо -
кус на на чи не на ко је су они
фор мал но и ме диј ски об ли -
ко ва ни, ни ти на естет ске вред -
но сти ко је оли ча ва ју или за -
сту па ју, већ пре вас ход но на
на чи не ми шље ња ко ји су њи -
хо ве ау то ре во ди ли кроз цео
ла нац од лу ка и из бо ра, на
осно ву ко јих су ра до ви на ста -
ја ли и за до би ја ли од ре ђе ну
по јав ност. Ми, ку сто си из ло -
жбе, сма тра мо да су ра до ви
ко ји су ов де пред ста вље ни у
не кој вр сти скла да с ду хом зе -
ни ти зма, ко ји је Љу бо мир Ми -
цић, у сед мом бро ју ча со пи са
„Зе нит”, из 1921,  крат ко и
јасно од ре дио као „ре волт и
ства ра ње”.

l Ко је вр сте умет но сти ће
би ти за сту пље не?

– Усме ри ли смо се на ком па -
ра ци ју де ла на ста лих у окви ру
аван гар ди и нео а ван гар ди с де -
ли ма са вре ме не умет но сти ко -
ја смо пре по зна ли као она што
да нас сле де слич не обра сце ми -
шље ња и де ло ва ња. У ге о граф -
ском и кул ту ро ло шком сми слу
фо ку си ра ли смо се на ре ги он
бив ше Ју го сла ви је. За јед нич ке
цр те по је ди нач них ра до ва мо -
гу се пре по зна ти у то ме да су
они углав ном про пи ти вач ког

ка рак те ра, то јест до во де у пи -
та ње ка но не и па ра диг ме у умет -
но сти, као и сам по јам умет но -
сти, по зи ци ју и ста тус ау то ра у
од но су на де ло, дру штве ни кон -
текст умет но сти и на чи не на
ко је умет нич ка прак са ути че на
фор ми ра ње ау то ра и од но са пу -
бли ке пре ма по љу умет но сти.
У по ступ ци ма ко ји су би ли за -
јед нич ки њи хо вим про це си ма
на стан ка мо гу се пре по зна ти
ин си сти ра ње на екс пе ри мен ту,
ино ва ци ји и ис тра жи ва њу, а не
тра га њу за до бр ом фор мом или
аде кват ним при сту пом об ра ди
не ког ма те ри ја ла. Осим то га,
ра до ви ни су на ме ње ни ин фор -
ми са њу пу бли ке о ак ту ел ној сце -
ни или ста њу ства ри у све ту
умет но сти, већ за по чи ња њу ди -
ја ло га о пи та њи ма на ко ја ни је -
дан ау тор не мо же да по ну ди
фи нал ни од го вор.

l Ко ли ко је тра ја ла при пре -
ма и да ли је пан де ми ја утицала

на из ме не у про гра му у би ло
ка квом сми слу?

– Пу не две го ди не смо ра ди -
ли на ода би ру ра до ва и осми -
шља ва њу на чи на на ко ји ће они
би ти по ста вље ни у од но се јед -
ни с дру ги ма, као да су на ста -
ја ли у исто вре ме и у истом
кон тек сту, иа ко не ке раз два ја
ско ро пу них сто го ди на. Ни -
смо же ле ли да пра ви мо исто -
риј ску из ло жбу, по себ но не ди -
дак тич ког ти па, већ да по ка -
же мо ка ко су не ки исто риј ски
ра до ви јед на ко са вре ме ни као

они ко ји на ста ју упра во са да и
на мер но смо у сва кој про сто -
ри ји ком би но ва ли ра до ве из
раз ли чи тих вре мен ских пе ри -
о да и ре а ли зо ва не у раз ли чи -
тим ме ди ји ма. То је све за ви -
си ло и од про сто ра ко је смо
мо гли да ко ри сти мо, а то се
ме ња ло због од ла га ња из ло жбе,
ко ја је би ла пла ни ра на да се
отво ри још про ле тос, ка да су
не ки дру ги про сто ри мо гли
евен ту ал но да бу ду до ступ ни и
ка да су вре мен ске при ли ке би -
ле дру га чи је. Ме ђу тим, то по -
ме ра ње нас ни је у не ком бит -
ном сми слу оште ти ло, чак нам
је да ло вре ме на да још ко ји пут
про ми сли мо о мо гу ћим од но -
си ма ме ђу ра до ви ма и на чи ну
на ко ји би они мо гли да се по -
ста ве у про сто ру и пред ста ве у
ка та ло гу. На кра ју, са да ка да
се отва ра ње већ при бли жа ва,
ми слим да смо ипак сви за до -
вољ ни ис хо дом.

l Ко је све уче ство вао у
селекци ји?

– Дво је исто ри ча ра умет но -
сти: Ива на Ба ши че вић Ан тић и
ја, и дво је умет ни ка: Сел ман Тр -
то вац и Са ња Ла ти но вић. Иначе,
иа ко смо углав ном већ ме ђу -
соб но са ра ђи ва ли у раз ли чи тим
ком би на ци ја ма, ово је пр ви пут
да баш у овом са ста ву за јед но
раз ви ја мо и ре а ли зу је мо ку сто -
ски про је кат. Бу ду ћи да смо до
са да ми има ли до ста раз ли чи та
ис ку ства с ра дом на из ло жба -
ма, као и раз ли чи та схва та ња
из ло жбе као на чи на пре зен та -
ци је умет нич ког ра да, ве о ма бр -
зо се ство ри ло не ко по зи тив но
по ље на пе то сти ме ђу на ма, у
ко ме се стал но од ви ја ла ве о ма
ин тен зив на раз ме на ми шље ња,
што је до при не ло ква ли те ту из -
ло жбе. Ја сам је си гур но не бих
баш ова ко осми слио ни ти по -
ста вио, као ни би ло ко од оста -
лих ку сто са, да ни смо то ли ко
ме ђу со бом за ове две го ди не
ко му ни ци ра ли, тако да је тај ду -
ги ко лек тив ни про цес омо гу ћио
да ма ло ис ко ра чи мо из сво јих
уо би ча је них ру ти на и ство ри мо
не што што је си гур но ви ше од
пу ког зби ра на ших ин ди ви ду -
ал них до при но са.

l Шта отва ра ово го ди шњи
Би је на ле?

– Би је на ле отва ра ју че ти ри
пер фор ман са. Два ће би ти изве -
де на у дво ри шту На род ног му -
зе ја (у слу ча ју ки ше би ће уну -
тра), а два у згра ди бив шег
биоско па „Вој во ди на”. Ау то ри
су, ре дом ко јим ће се пер фор -
ман си из во ди ти, Слав ко Бог -
да но вић, Ера Ми ли во је вић,
Дра ган Вој во дић и Ка та ри на
Јо ва но вић Ал фа. У свим тим
пер фор ман си ма ау то ри на сту -
па ју у пр вом ли цу и сва ко на
свој на чин про пи ту је при ро ду
и свр ху умет нич ког ра да, као
и од нос ко ји умет ност има пре -
ма дру штве ном кон тек сту и
кон тек сту жи во та са мог ау то -
ра, ко ји је ујед но и идеј ни тво -
рац и из во ђач пер фор ман са.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: СТЕ ВАН ВУ КО ВИЋ, ИСТО РИ ЧАР УМЕТ НО СТИ

УМЕТ НОСТ КО ЈА ЗА ПО ЧИ ЊЕ ДИ ЈА ЛОГ
Књи га „Сме хом про тив ко ро -
не” ко ју је при ре ди ла књи -
жев ни ца Сен ка
Па вло вић, а об -
ја ви ла бе о град -
ска „Про све та”
у ју ну ове го -
ди не, упра во је
до би ла сво је
ма ђар ско из да -
ње. Књи гу је
об ја ви ла углед -
на ма ђар ска
из да вач ка ку ћа
„Нор ма” из
гра да Ход ме зе -
ва шар хе ља, у
пре во ду Све ти -
сла ва Не ду че.

У же љи да
ша ле и дру ге крат ке ху мо ри -
стич ке фор ме бу ду трај но

сачу ва не, си сте ма ти зо ва не,
об ра ђе не и ана ли зи ра не, ау -

тор ка овог
збор ни ка је за
вре ме ван ред -
ног ста ња при -
ку пља ла об ја ве
с дру штве них
мре жа, до сет -
ке, ви це ве, епи -
гра ме и афо ри -
зме. Циљ је био
да се ука же на
по зи тив но раз -
ми шља ње и ви -
та лан дух нај -
пре на шег на -
ро да, а он да и
на ви спре не ре -
ак ци је на ову

пан де ми ју из су сед ства, па за -
тим из све та.

КЊИ ГА СЕН КЕ ПА ВЛО ВИЋ

Збо р ник ху мо ра 
и на ма ђар ском
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ АКВА РИ СТИ КОМ

ЋУ ТИ И ПЛИ ВАЈ!
Сви кућ ни љу бим ци су по себ ни на
свој на чин, али са мо ри би це у аква -
ри ју му има ју ту спо соб ност да сво јом
ле по том и раз и гра но шћу опле ме не
про стор. Ле по уре ђе ни и осве тље ни,
они за ди вљу ју и хип но ти шу, па де лу -
ју као ан ти стрес те ра пи ја.

По треб но пред зна ње

На та ша Вра нић (46) пред у зет ни ца је
ко ја во ди ве те ри нар ску апо те ку „Пет-
шоп Бар бус”.

Ова рад ња је у по чет ку би ла ис кљу -
чи во по све ће на аква ри сти ци – ту су
мо гли да се ку пе го то ви аква ри ју ми,
или да се на ру че по ме ри, као и ри би -
це и сва при па да ју ћа опре ма.

– Иде ја да се ти ме про фе си о нал но
ба вим по те кла је из хо би ја. У по чет ку
сам и ја би ла љу би тељ аква ри ју ма и
жи вог све та у ње му. Ка да смо мој са -
да шњи муж и ја ушли по слов но у ту
при чу, већ смо има ли по треб но зна -
ње. Тих го ди на, ка да је рад ња отво ре -
на, за ин те ре со ва ност за аква ри сти ку
би ла је ве ли ка. Се ћам се да смо, кад
је 1999. го ди не по че ло бом бар до ва -
ње, за тво ри ли рад њу, али смо је по -
сле не ко ли ко да на, под при ти ском
му ште ри ја, по но во отво ри ли. Ка сни -
јих го ди на је ин те ре со ва ње за аква -
ри сти ку опа да ло. Ком пју те ри, игри -
це, мо бил ни те ле фо ни, ве ли ки број
ТВ ка на ла по ста ли су де ци и мла ди -
ма мно го ин те ре сант ни ји од аква ри -
ју ма – при ча нам На та ша.

Да би се не ко ба вио аква ри сти ком
на аде ква тан на чин, мо ра да по се ду је
по ма ло зна ња из би о ло ги је, хе ми је,
али и ин фор ма ци је о кон крет ној по -
став ци ко ју има. По ред љу ба ви и по -
све ће но сти, овај хо би из и ску је и но -
вац за ку по ви ну аква ри ју ма, пум пи -
ца, гре ја ча, пре па ра та, ри би ца...

– За по че так, по треб на је же ља да
се не ком кут ку у про сто ри ји удах не
жи вот. Ве ћи на њих по чи ње од ма лог
аква ри ју ма и пар ри би ца, па се с ра -
стом ин те ре со ва ња по ве ћа ва ју и за -
пре ми на аква ри ју ма и број ри би ца у
ње му. По сто је и они ко ји се од мах
од лу чу ју за ве ли ки аква ри јум, па га
по од ре ђе ним ди мен зи ја ма пра ви мо
са спољ ним фил те ром, осве тље њем
и кро вом. Да би аква ри јум функ ци о -
ни сао, по треб но је по ста ви ти си стем
за фил три ра ње ко ји са др жи пум пу
(ва зду шну или мо тор ну), фил тер (сун -
ђе ра сти, кор нер или ви ше слој ни спо -
ља шњи ко ји са др жи ак тив ни угаљ,
ке ра мич ке пер ле, сун ђе ре и син те -
тич ку ва ту), гре јач, тер мо ме тар,
распр ши вач, под ло гу (шљу нак или
пе сак)... Све ово за ви си од ли тра же
аква ри ју ма и
бро ја рибица ко -
је на се ља ва мо у
аква ри јум –
обја шња ва.

У аква ри ју му
мо гу да се др же
и ри би це раз ли -
чи тих вр ста, али
пре не го што их
уба ци те у аква -
ри јум, мо ра те
до бро да се рас -
пи та те, јер се
неке вр сте не
под но се.

– С об зи ром
на обим ин фор -
ма ци ја ко је бу -
ду ћи аква ри ста

мо ра да зна, ми их учи мо по сте пе но.
Кад се ку пу је аква ри јум, при ча мо о
фор ми ра њу и пре чи ша ва њеу во де.
Сле де ћи пут кад се ви ди мо, сле ди
лек ци ја о вр ста ма ри би ца ко је ула зе
у аква ри јум, ко ли ко је по жељ но да их
бу де у од но су на ли тра жу, ка ко се
хра не и мре сте. Ако све бу де ка ко
тре ба, на ред на по се та је ве за на за
при чу о чи шће њу и одр жа ва њу аква -
ри ју ма – ка же она.

Гла во бо љу за да ју но ви аква ри ју ми.
Ту фил тер још увек ни је до бро фор -
ми ран, па се во да че сто му ти, а ри би -
це  уги ба ју ако се пре те ра с хра ном,
што се по чет ни ку че сто де ша ва.

– Аква ри сти во ле да при ча ју о сво -
јим аква ри ју ми ма, о то ме ко је вр сте
ри би ца др же и ка ко их одр жа ва ју, а
ка да до ђу код нас у рад њу, нај ви ше
во ле да по сма тра ју ри би це у на шим
аква ри ју ми ма. По ла ко и па жљи во
би ра ју но вог чла на ја та. Не сме та мо
им док би ра ју ри би це и тру ди мо се
да ухва ти мо баш ту ко ју су они
изабра ли, јер то је љу бав и страст –
за кљу чу је На та ша.

Кра ље ви слат ко вод не 
аква ри сти ке

Слав ко Џив џа нов ски (41) док тор
је сто ма то ло ги је и ба ви се аква ри -
сти ком од ка да зна за се бе.

– Аква ри јум сам за те као у ста -
ну кад су ме до не ли из по ро ди ли -
шта, па је не ка ко би ло ло гич но да
аква ри сти ка бу де мој хо би. Ка да
озбиљ но поч не те да се ба ви те њи -
ме, мо ра те да зна те да је то игран -
ка без пре стан ка. Увек хо ће те још
аква ри ју ма, још ри би ца и нај ве ћи
аква ри јум ко ји има те вам вр ло бр -
зо по ста не ма ли и хо ће те ве ћи –
ка же он.

Ње му је чу ва ње ри би ца за до -
вољ ство и ни шта што се ти че бри -
ге не па да му те шко. Ра ни је му је
за не ке јед но став не ства ри тре ба -
ло не ко ли ко са ти, али са да је све
мно го бр же.

– Тре нут но имам је дан ак тив ни
аква ри јум, јер не сти жем због по -

сла да се ви ше ба вим ти ме. Ра ни је,
док сам сту ди рао, имао сам у ку ћи
јед ну про сто ри ју са два де се так аква -
ри ју ма и то ми је био из вор при хо да,
од но сно џе па рац – при ча Слав ко.

Тре нут но чу ва ди ску се, а то су кра -
ље ви слат ко вод не аква ри сти ке. Они
су зах тев ни за др жа ње и раз мно -
жава ње и не пре по ру чу ју се по чет -
ни ци ма.

– У овом хо би ју ми се, што се ти че
ри би ца, до па да ју њи хов ко ло рит и ка -
рак тер, а код би ља ка ра зно вр сност и
мо гућ ност да се на пра ви ам би јент да
све то ли чи на не ку џун глу, део ба ре
или пеј заж – за кљу чу је.

Део при ро де у до му

Не над Сто ја ди нов (40) већ осам на ест
го ди на ба ви се аква ри сти ком, а све је

по че ло ка да је на по клон до био ри би -
це. На ста вио је јер је имао же љу да
на у чи не што но во, а у овом хо би ју
има то ли ко мно го ства ри ко је су за -
ни мљи ве. Бр зо је на пре до вао у уче -
њу, а с вре ме ном је упо знао и мно ге
по зна ва о це аква ри сти ке у зе мљи и
ино стран ству.

– Пре по ру чу јем сва ко ме ко по же -
ли да се упу сти у аква ри сти ку да има
стр пље ња, да се прет ход но еду ку је и
иш чи та бро шу ре, ко јих углав ном има
на ин тер не ту. Пр ви ко ра ци су тех -
нич ке при ро де: на бав ка аде кват ног

по сто ља, аква ри ју ма, опре ме ко ја се
при ла го ђа ва вр сти ко ју же ли мо да др -
жи мо... За тим сле ди уре ђи ва ње уну -
тра шњо сти аква ри ју ма и, на кра ју, ту
су и ри би це и биљ ке у њи хо вом окру -
же њу – об ја шња ва.

Аква ри јум зах те ва да се пре ма ње -
му по на ша те као пре ма сва ком дру -
гом кућ ном љу бим цу, а то под ра зу -
ме ва од го вор ност, ди сци пли ну и зна -
ње. На днев ном ни воу је по треб на
кон тро ла тех ни ке и аде кват на ис -
хра на, што тра је пар ми ну та, док је
јед ном сед мич но, у зави сно сти од
ве ли чи не аква ри ју ма, по треб но сат-
-два за из ме ну во де и уну тра шње
одржа ва ње.

– До ста сам ак ти ван на фо ру ми ма
и дру штве ним мре жа ма, где
и да ље учим о аква ри сти ци,
али и пре но сим сво је зна ње и
ис ку ство по чет ни ци ма. Ме не
са да нај ви ше за ни ма ју биљ на
аква ри сти ка и аква скеј пинг,
где се сла га њем ка ме ња, ко -
ре ња и па ње ва ве ро до стој но
по дра жа ва ју под вод ни ам би -
јен ти у при ро ди, ре ка ма, је -
зе ри ма, или опо на ша ње сли -
ке пеј за жа под во дом (на ен -
гле ском: ленд скејп) – при ча
Не над.

Ње го ви љу бим ци су па ту ља -
сти слат ко вод ни ра чи ћи, по -
зна ти ји као ко зи це. Има их у
ра зним бо ја ма и, по ред естет -
ске, у аква ри ју ми ма има ју ко -
му нал ну уло гу – хра не се тру -
лим ли шћем, ал га ма и оста -
лим ор ган ским от па дом у лан -
цу ис хра не. По што су и при -
род на хра на за не ке ри би це,
он да не мо гу са свим вр ста ма
ри би ца у исти аква ри јум.

– Аква ри јум је део при ро де
у ва шем до му. Не мо ра те да
че ка те го ди шњи од мор да би -
сте ронили и по сма тра ли свет под
во дом. По сма тра ње аква ри ју ма је
смиру ју ће, а мно ги пре по ру чу ју то и
као ан ти стрес те ра пи ју – за кљу чу је
Ненад.

Ве ли ка љу бав

Иван Ми ло ше вић (42) ба ви се аква -
ри сти ком два де сет пет го ди на. Као
ма ли је по же лео кућ ног љу бим ца, али
је због ску че но сти жи во та у ста ну

једи но мо гао да до би је ри би це. У по -
чет ку му је до ста по ма гао ујак.

– Пре не го што на ба ви те ри би це,
по треб на је до бра при пре ма. Нај бо ље
је да вам не ко ко то до бро зна де таљ -
но об ја сни. Та ко ђе је бит но да во ли те
то што ра ди те – при ча Иван.

Овај хо би има до ста гра на, а од то -
га за ко ју се не ко опре де ли за ви си
ко ли ко вре ме на и од го вор но сти је
нео п ход но.

– Са да се ба вим и раз мно жа ва њем
ри ба. Имам до ста аква ри ју ма, а у
пла ну је да се то и про ши ри. Код
ме не је овај хо би узео ма ха – ка же
са осме хом.

Он га ји ју жно а ме рич ке ци кли де.
Они спа да ју у ма ло зах тев ни је ри бе.
То су ди ску си, па ту ља сти ци кли ди
(где има до ста вр ста и ва ри ја ци ја),
ал га ри...

– Увек те жим ка не кој зах тев ни јој
вр сти ри ба за мрест. Не ка ко то схва -
там као иза зов и то ме одр жа ва све
вре ме – за кљу чу је Иван.

Укра сно и уми ру ју ће

Са ша Пу ха ча (42) вла сник је аква ри -
ју ма већ се дам на ест го ди на. Пр во је
ма ли син ње го вог бра та до био ри би -
це од ком ши ни це, па су их ста ви ли у

те глу. Он да су
на ба ви ли рас -
пр ши вач за ва -
здух, па биљ ке,
аква ри јум...

– У овај хо -
би сам ушао
спон та но, па
сам од мах мо -
рао да одем у
зоо-шоп да се
рас пи там ка ква
им хра на тре -
ба и шта је
основ но за њи -
хов жи вот. Та -
ко је по ла ко
кре ну ло... Те
пр ве ри би це су
би ле гу пи ке, а

ка сни је сам их ком би но вао с нео н ка -
ма и му ља ри ма (чи ста чи ма) – при ча
Са ша.

У овом тре нут ку у аква ри ју му од
три де сет ли та ра има два де се так ри -
би ца. Од то га је пет на е стак ма лих,
али оне че сто не мо гу да се из бр о је
јер се са кри ва ју иза би ља ка. Пре не -
ко ли ко го ди на се де си ло да их је би -
ло се дам де сет, па је мо рао да их раз -
де ли по ком ши лу ку.

– Во да се ме ња ја ко рет ко, углав -
ном са мо до ли вам. Јед ном го ди шње
ком плет но ме њам во ду и све де таљ но
чи стим. Али ни то не од у зи ма ви ше
од сат вре ме на. Мој аква ри јум је ма -
ли, па је и оба ве за ма ња – об ја шња ва
Са ша.

Ка же да је ус пео да аква ри сти ком
„за ра зи” и не ко ли ко при ја те ља, а да
аква ри јум у ње го вој ку ћи нај ви ше
при вла чи па жњу де це, ко ја се прак -
тич но за ле пе за ста кло и не мо гу да
се одво је од ри би ца.

– То је леп украс у до му и за и ста
де лу је уми ру ју ће. По сле де сет ми ну -
та гле да ња као да сте по пи ли лек за
сми ре ње – ка же са осме хом.

Мир ја на Ма рић

Славко Џивџанов ски

Наташа Вранић

Саша Пухача

Иван Милошевић

Су о че на с
пр вим те -
шко ћа ма у
жи во ту, али
ам би ци о  -
зна и жељ -
на да што
пре од ра -
сте, Ва не са
Вај по ха ђа
дру гу го ди -
ну пре сти -
жне сред ње
шко ле, ка -
да ула зи у за ча ра ну афе ру са Џеј -
ко бом Стреј ном, маг нет ски при -
влач ним про фе со ром књи жев ности.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта вас нај ви ше за бри ња ва у жи -
во ту. Књи ге из „Вул ка на” до би ће
ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Бри не ме ко ро на, јер ако опет
уве ду по ли циј ски час, ми шва ле ри
смо на чи сто на гра бу си ли.”
063/8172...

„За бри ња ва ме све кр ви но здрав -
стве но ста ње. Са вр ше но је! Има да
ме над жи ви и по је де ми све жив це
у ме ђу вре ме ну!” 064/3438...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта вам је пр ва
асо ци ја ци ја на оке ан:

„Људ ска глу пост. Са мо што оке -
ан, за раз ли ку од ње, иа ко је не -
пре гле дан, ипак има гра ни це...”
064/2020...

„Кад ка же те оке ан, пр ва асо ци -
ја ци ја ми је ка ко про те клог ле та
ни смо би ли ниг де на од мо ру, а ка -
ко ства ри сто је – не ће мо ни на ред -
ног. До бро би ми до шао тај ’Оке ан
од па пи ра’ као уте шна на гра да.”
063/3011... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 28. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко га ви че ка те?”, 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.

Ја ел жи ви
са мо за свој
по сао. Она
је из вр сни
пре во ди лац
и ра ди у ре -
но ми ра ној
а г е н  ц и  ј и .
Жи вот јој се
сво ди на са -
стан ке и по -
слов не ве че -
ре, и не ма
ни ма ло вре -
ме на за се бе. Не ха је чак ни за
пра знич но опу шта ње. Ја ел сво јим
ко ле га ма де лу је за стра шу ју ће, уда -
ље на је од по ро ди це и за не ма ру је
са ве те при ја те ља. Го ње на сле пом
ам би ци јом, убе ђе на је да до но си
са мо пра ве од лу ке. Ипак, свет ко ји
је ство ри ла пре ти да се рас пр ши
кад јој про шлост по ку ца на вра та.

„Жао ми је,
чека ју ме” Ањес
Мар тен-Ли ган

„Мо ја мрач на
Ва не са” Кејт

Ели за бет Ра сел

Два чи та о ца ко ји до 28. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта је за вас за бра ње но во -
ће?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Не над Сто ја ди нов
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Сло бо дан Буб ње вић (42) по
обра зо ва њу је фи зи чар ис тра -
жи вач, али се про фе си о нал но
ба ви пи са њем и на уч ним но -
ви нар ством. Ди пло ми рао је те -
о риј ску и екс пе ри мен тал ну фи -
зи ку на Фи зич ком фа кул те ту
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Уред -
ник је и су о сни вач ини ци ја ти -
ве „На у ка кроз при че”, шеф ко -
му ни ка ци ја на Ин сти ту ту за
фи зи ку у Бе о гра ду и ко ор ди -
на тор за ме ди је ЦЕРН-а у Ср -
би ји. Осни вач је ча со пи са „Еле -
мен ти” и био је ње гов глав ни и
од го вор ни уред ник у пе ри о ду
од 2015. до 2017. го ди не. Ра -
дио је као ко ор ди на тор Сек то -
ра за штам па ну, ин тер нет и ви -
део про дук ци ју у Цен тру за про -
мо ци ју на у ке (ЦПН) у пе ри о ду
од 2011. до 2017. го ди не. Осно -
вао је пор тал „Еле мен та ри јум”
и во дио број не ЦПН про јек те.
По кре тач је и уред ник про гра -
ма ЦПН три би на. Но ви нар је
не за ви сног не дељ ни ка „Вре ме”
од 2003. го ди не. Уре ђи вао је и
елек трон ски ча со пис за књи -
жев ност „Ма ле но ви не”, а пи -
ше и за „По ли ти ку”, „На ци о -
нал ну ге о гра фи ју Ср би ја”, Б92
и дру ге бе о град ске ме ди је. Ау -
тор је ви ше про зних и драм -
ских де ла, за ко ја је ви ше стру -
ко на гра ђи ван. Ста ну је у Пан -
че ву, са су пру гом Дра га ном
Мла де но вић и кћер ка ма Ка та -
ри ном и Ири ном.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ро ђе ни сте у
Хрват ској. Ка да сте се пре се -
ли ли ова мо и ка ко пам ти те свој
пр ви су срет с Пан че вом? Ко -
ли ко се од нос пре ма овом гра -
ду про ме нио с го ди на ма?

СЛО БО ДАН БУБ ЊЕ ВИЋ:
Мо ја лич на ге о гра фи ја је не -
што сло же ни ја, али то је са свим
уо би ча је но у јед ном на ро ду где
су то ли ке по ро ди це ра за пе те
из ме ђу две се о бе. Ро ђен сам у
Ри је ци у Хр ват ској, али отуд у
Пан че во ни сам сти гао ди рект -
но. За пра во, ве ћи део де тињ -
ства жи вео сам у Пер ле зу, док
сам нај ве ћи део жи во та про вео
у Бе о гра ду, у ко ме и да нас због
по сла сва ко днев но бо ра вим.
Пан че во сам пр ви пут ви део кад
ми је би ло је да на ест го ди на –
про вео сам свој пр ви дан у ње -
му чи та ју ћи на клу пи. Би ло је
ле то, је дан ду ги рас пуст се бли -
жио кра ју, а отац је имао не ка
по сла у ју жној зо ни у Пан че ву
и по вео ме је са со бом, уз мо је
обе ћа ње да ћу га та мо стр пљи -
во че ка ти, ако бу де по тре бе. На -
рав но, ни су ми до зво ли ли да
уђем у фа бри ку (ко ју ћу ви де ти
тек као но ви нар „Вре ме на” две
де це ни је ка сни је), па сам, че -
ка ју ћи оца, про вео ви ше са ти
ис пред ула за. Ис пр ва сам хо -
дао око не ке бе тон ске че ка о ни -
це и по сма трао ци стер не и ка -
ми о не ка ко ула зе и из ла зе кроз
ка пи ју. По нео сам, за по тре бе
на ја вље ног че ка ња, би блиј ске
при че Зе но на Ко си дов ског, култ -
но из да ње с пла вим ко ри ца ма,
па сам се сме стио на клу пу и
чи тао. Ис пр ва по ла ко, а по том
са све ве ћим ужи ва њем, да бих
на кра ју, за нет древ ним при ча -
ма, са свим из гу био по јам о вре -
ме ну и про сто ру. За то да нас,
уме сто ли ка гра да, из пр вог су -
сре та с Пан че вом са свим жи во
пам тим оп са ду Је ри хо на, на род
Изра и ља у пу сти њи и ка ко је
Да вид по стао цар. Ове би блиј -
ске илу зи је у мом се ћа њу по -
вре ме но пре ки да ју са мо рад ни -
ци ко ји су тог да на по ред ме не
не пре кид но про ла зи ли и ко ји
би по не кад до вик ну ли: „Ма ли,
је л’ се то спре маш за по прав -
ни?” Мој сле де ћи су срет с Пан -
че вом де си ће се јед не ки шне
јун ске ве че ри, мно го го ди на ка -
сни је, ка да сам го сто вао на ра -
ди ју ка ко бих пред ста вио сво ју
пр ву збир ку при ча, али ни том
при ли ком ни сам нај бо ље ви део
град – из тог су сре та, ко ји се
пре тво рио у ка фан ску ноћ с
мла дим пан че вач ким пи сци ма,

нај бо ље пам тим лик сво је су -
пру ге, ко ју сам те ве че ри упо -
знао. И због ко је сам се не што
ка сни је и пре се лио у Пан че во.

l За вр ши ли сте Ма те ма тич -
ку гим на зи ју и Фи зич ки фа -
кул тет. Па ра лел но сте се ба ви -
ли пи са њем про зе и дра ма, а за
сво ја пи са на де ла сте чак ви -
ше стру ко на гра ђи ва ни. Ка да се
ја ви ла љу бав пре ма пи са њу?

– Од у век ми слим да је то
убе дљи во нај леп ши по сао на
све ту. Имам не ве ро ват ну сре -
ћу да из ве стан број љу ди во ли
да чи та оно што пи шем, па мо -
гу у то ме не са мо да ужи вам
не го и да се пи са њем про фе -
си о нал но ба вим. Чи ни ми се
да, за раз ли ку од дру гих ве -
шти на и за на та, не по сто ји чо -
век ко ји је на у чио да чи та а да
при том ни је осе тио жуд њу за
пи са њем. Опи сме ња ва ње је ве -
ро ват но нај ве ћи мен тал ни скок
у жи во ту сва ког од нас. Ако

раз ми сли те, он ни је ни ма ло
лак, али ми ли јар де љу ди га
изво де са успе хом јер де ле исту
по тре бу да за бе ле же сво је ре -
чи (би ло на па пи ру би ло на
„Феј сбу ку”). По гле дај те са мо
шта је пи са на реч – она на ма,
сла ба шним дво но гим жи во ти -
ња ма, да је алат ко ји је ре зер -
ви сан за бо го ве, да сво је ми -
сли учи ни мо трај ним и по де -
ли мо их с це лим све том. Ме -
ђу тим, на кон што вас на у че
азбу ку, све оста ло је на ва ма и
не мо же те сту ди ра ти пи са ње
(чак ми слим да то не мо ра би -
ти до бро за про фе си о нал ног
пи сца). Мо гао сам мо жда ди -
пло ми ра ти исто ри ју или фи -
ло зо фи ју, али ми је дра го да је
то би ла фи зи ка – као основ на
на у ка она за и ста има мно ге
моћ не алат ке за раз у ме ва ње
све та. То ми по ма же да за ни -
јан су би стри је ми слим кад на -
и ђем на те шко пи та ње. На рав -
но, ни та да ни шта не га ран ту је
да ми слим на до бар на чин.

l Ба ви те се и но ви нар ством,
где сте се про фи ли са ли као ау -
тор у жан ру на уч но по пу лар не
сту ди је и до ку мен тар не ре пор -
та же. Ко ли ко за вас лич но зна -
чи ба вље ње на у ком кроз ме ди -
је, а ко ли ко је ва жно да ова кви
са др жа ји до пру до ши рег сло ја
ста нов ни штва?

– На уч ним но ви нар ством се
ба вим од 2001. го ди не и то је
оно што се би се мо гло на зва ти
мо јом про фе си о нал ном ка ри -
је ром. По чео сам у „По ли ти ки -
ном за бав ни ку”, а 2003. сам по -
стао члан ре дак ци је не дељ ни ка
„Вре ме”. Мо жда ће вас из не на -
ди ти, али мно ги од но ви на ра
„Вре ме на”, про сла вље ни због
ис тра жи вач ких при ча, до ла зе
из при род них и тех нич ких на -
у ка. Но, по што сам као фи зи -
чар већ пи сао о на у ци, би ло је
при род но да то на ста вим. Уз
по моћ мог по кој ног уред ни ка
Алек сан дра Ћи ри ћа раз ви ли смо
цео је дан но ви, до ма ћи кон цепт
на уч не ре пор та же, уве ре ни да
су чи та о ци да ле ко па мет ни ји

не го што љу ди из ме ди ја ина че
ве ру ју. Оно што је нај ва жни је,
та ко смо от кри ли да у Ср би ји
по сто ји пу бли ка за ин те ре со ва -
на за на у ку. То ће се ка сни је ја -
сно по твр ди ти, с по ја вом Фе -
сти ва ла на у ке и Цен тра за про -
мо ци ју на у ке. Ма да, уз вид ну
де гра да ци ју ме ди ја, то јед но -
став но не мо же те да об ја сни те
они ма ко ји до но се од лу ке, али
ни је дан од „па мет них” про изво -
да ко је смо на пра ви ли ни је био
без пу бли ке. На пр о тив. И то ће
оста ти глав ни мо тив ка ко за ме -
не, та ко и за чи та ву ге не ра ци ју
ау то ра ко је смо Ма ри ја Ђу рић
и ја оку пи ли ка сни је – пу бли ка
ко ја же ли не што више.

l Да ли је кроз исто ри ју увек
би ло слич них те о ри ја за ве ре и
стра хо ва као што је са да слу -
чај с вак ци на ма, мре жом 5Г и
чи по ва њем?

– Пре са мо пар сто ти на
година љу ди су спа љи ва ни на

ло ма чи због тврд ње да се Зе -
мља окре ће око Сун ца, а же не
су про го ње не као ве шти це због
про ла ска Ха ле је ве ко ме те. У
освит ин ду стриј ске ре во лу ци је
сма тра ло се да људ ско те ло ни -
је спо соб но да из др жи „астро -
ном ске” бр зи не ло ко мо ти ве на
па ру, а те ле граф је на зи ван ђа -
во љим изу мом. За блу де су увек
по сто ја ле и увек ће по сто ја ти,
то је при род на по сле ди ца на -
чи на на ко ји ми сли мо и пер -
ци пи ра мо свет – наш мо зак је
ево лу и рао да бр зо и ефи ка сно
ре ша ва про бле ме на осно ву
прет ход ног ис ку ства, али ће се
ду го су прот ста вља ти кад спољ -
не окол но сти зах те ва ју но ва
иску ства, а што је мо жда и нај -
бо ље по ка зао аме рич ки но бе -
ло вац Да ни јел Ка не ман. За то
су стра хо ви, за блу де и сна жан
от пор ме ђу пр вим ре ак ци ја ма
на сва ку про ме ну ко ја до ла зи с
но вим тех но ло ги ја ма.

l Ка ко на ста ју те о ри је завере?
– Те о ри је за ве ре не пре кид но

ку ца ју на вра та љу ди ко ји од -
ба цу ју оп ште при хва ће ни си -
стем ми шље ња. Ова „ре во лу -
ци о на р на” по зи ци ја их за пра -
во и чи ни та ко ома мљу ју ћим.
Но, ма да број ни љу ди са мо
„флер ту ју” с до па дљи вим об ја -
шње њи ма (на при мер, да ак ту -
ел на за ра за уоп ште и не по сто -
ји), да би не ко за и ста по ве ро -
вао у те о ри ју за ве ре, он мо ра
да на пу сти ре зо но ва ње ко је де -
ли ве ћи на љу ди. Обич но то би -
ва та ко што по сум ња ка ко не -
што ни је у ре ду са све том око
ње га, а за тим, у не мо гућ но сти
да то об ја сни и про на ђе од го -
во ре у дру штву, на у ци или ре -
ли ги ји, учи ни ре во лу ци о нар ни
ко рак и при хва ти ка ко је чи тав
свет ла жан. Свет је за и ста пун
не до у ми ца, не ло гич но сти и су -
ко бље них ин те ре са, али то је
нај бо ље што има мо (хте ње да
га бо ље раз у ме мо и је сте мо тор
на у ке). Но, не за до во љан због
те си ту а ци је, те о ре ти чар за ве -
ре нај че шће кре ће ал тер на тив -
ним пу тем, пре чи цом ка кву

нуди псе у до на у ка, али та ко
неиз бе жно за вр ши у тр њу три -
ви јал них глу по сти. Чо ве чан ство
је, на и ме, дав но ма пи ра ло те
ја ло ве пре де ле јер су њи ма мно -
ги већ про шли и уста но ви ли да
ту не ма ни чег. Пут ка са зна њу,
на жа лост, не иде око ло, ни ти
лак шом ста зом из „Ју тјуб” ви -
деа, не го пра во на пред, у мрак
за и ста не по зна тог.

l Ка ко об ја шња ва те чи ње ни -
цу да ме ђу про тив ни ци ма вак -
ци на ци је има ви со ко о бра зо ва -
них, чак и ле ка ра? Да ли је Ср -
би ја из у зе так у по гле ду то га или
је си ту а ци ја сву да иста?

– Ср би ја је ма ла зе мља и,
као што не из бе жно мо ра да
уво зи мно ге ар ти кле и с њи ма
мно ге иде је, та ко не пре кид но
уво зи и те о ри је за ве ре – прак -
тич но да нас не ма ни јед не ре -
ак ци о нар не за блу де у на шој
јав ној сфе ри, од кре а ци о ни зма
до рав не Зе мље, ко ја из вор но

ни је на ста ла у ви со ко ра зви -
јеним зе мља ма на за па ду. Пре
не ко ли ко го ди на смо има ли
ис тра жи ва ње ко је је по ка за ло
да су, за раз ли ку од љу ди сред -
њег и ви шег обра зо ва ња, љу ди
ни жег обра зо ва ња мно го ма ње
скло ни псе у до на у ци. То је отуд
што су за у зе ти кон крет ни јим,
че сто ег зи стен ци јал ним про -
бле ми ма. Ре као бих да за пра -
во у те о ри ју за ве ре не мо же да
по ве ру је осо ба ко ја је пре ма
на у ци рав но ду шна или ни је
има ла сре ћу да се с њом срет -
не. Као што сам ма ло час ре -
као, за ве ро ва ње у те о ри ју за -
ве ре по треб но је да се раз ви је
не по ве ре ње у си стем ми шље -
ња (че му јед на епи де ми ја по -
себ но по го ду је).

l Ка кве прог но зе да је на у -
ка? Хо ће ли се свет про ме ни ти
или ће се све вра ти ти на ста ро
јед ног да на на кон пан де ми је?

– Свет се ни ка да не вра ћа на
ста ро. Жи вот по сле пан де ми је,
као што је би ло и на кон свет -
ских ра то ва, па да Бер лин ског
зи да или ку ге у че тр на е стом ве -
ку, би ће обо га ћен но вим за јед -
нич ким ис ку ством, но вим иза -
зо ви ма, али и не ким но вим ре -
ше њи ма – људ ска је при ро да да
се, уз ве ћи или ма њи от пор, на
кра ју увек при ла го ђа ва но вим
окол но сти ма. Али, кад је реч о
са мој бо ле сти, то је са мо тр ка с
вре ме ном да на уч но зна ње на -
ра сте до вољ но да се про на ђе
без бед на вак ци на или ка ква дру -
га аде кват на за шти та и да што
бр же по вра ти мо из гу бље ни ком -
фор. Апо ка лип тич не на ја ве да
ће нас SARS-CoV2 про го ни ти
за у век не сто је уоп ште, јер већ
оно што зна мо је сте да је он чу -
дан, али да ле ко од са вр ше ног
не при ја те ља. Улог да га са вла -
да мо је огро ман, а на пор ни кад
не за бе ле жен у исто ри ји на у ке.
За то у су ко бу с вр стом ко ја је
ис тре би ла све сво је дру ге при -
род не не при јате ље ова кав „ор -
га ни зам” не ма ни ка кве шан се.
На у ка ће победити.

Мир ја на Ма рић

Сто лар ски мај стор Па ул Граф
пр ви пут се, у спи си ма Ма -
ги стра та, по ми ње 1797. го -
ди не: „Граф мо ли Ма ги страт
да му се ис пла те ра чу ни за
из вр ше не сто лар ске ра до ве у
Ве ли кој ка сар ни и офи цир -
ским ста но ви ма у Ја бу ци и
Плочици”.

Да је Граф био озби љан сто -
лар ски мај стор, све до чи и по -
да так из 1798. го ди не, ка да
га пан че вач ки Ма ги страт ша -
ље у Зе мун, на мол бу та мо -
шњег Ма ги стра та, да ве шта -
чи у не ком спо ру зе мун ских
сто ла ра. Ју на ме се ца 1800. го -
ди не Ма ги страт ни је ува жио
остав ку Па у ла Гра фа на од -
бор нич ку ду жност (због по -
слов них оба ве за) и под се тио
га на про пис по ко ме „сва ки
гра ђа нин Пан че ва мо ра три
го ди не да оба вља ду жност од -
бор ни ка у Ма ги стра ту, под
прет њом гу бље ња гра ђан ства”.

Од бор нич ка ду жност је та -
да би ла по себ на оба ве за, од -
го вор ност и част. Са мо су пе -
ка ри и ме са ри, због при ро де
по сла, би ли осло бо ђе ни од -
бор нич ке ду жно сти. Гoдине
1812. пр ви пут се по ми ње Бар -
то ло ме ус Граф, син Па у ла
Гра фа. На пред лог пан че вач -
ког Ма ги стра та, Ге не рал на
ко ман да у Те ми шва ру „да је

мај стор ско пра во сто лар ском
кал фи Бар то ло ме ју Гра фу”.
Као до бар за на тли ја Бар то -
ло меј већ 1814. го ди не до би -
ја гра ђан ско пра во и под о фи -
цир ски чин у Лан двер-ба та -
љо ну. Лан двер-ба та љон је био
не ка вр ста вој не је ди ни це у
ре зер ви (6 че та ca пo 110 ре -
зер ви ста), ко ја је, у вре ме ми -
ра, би ла у оба ве зи да то ком
це ле го ди не (не де љом) одр -
жа ва ве жбе.

За ни мљив је из ве штај гра -
до на чел ни ка Пан че ва, ма јо -
ра Чер ни ћа, из 1818. го ди не
да се „сто лар ски мај стор и
лан двер-пот по руч ник Бар то -
ло меј Граф не до стој но по на -
шао, на оба ли Та ми ша ту као
Ан то ни ја Па ки ћа, а ка сни је и
сам био пре ту чен од стра не
Па ки ће вих дру го ва”!

Бар то ло меј Граф го ди на ма
је био арен да тор (за ку пац)
ри бо ло ва, ва ша ра, пи ја ца, пра -
ва то че ња пи ћа, ске ла, пра ва

кла ња сто ке, имао је го сти о -
ни цу „Код се дам шва ба” и ба -
вио се жи тар ском тр го ви ном
на ве ли ко. Арен да (за куп) зна -
чи ла је да, на јав ном над ме -
та њу, гра ђа ни Пан че ва могy
на пе ри од јед не до три го ди -
не да, од Ма ги стра та, за ку пе
пра во на пла те так се (про цен -
та) од ри ба ра за ри бо лов, од
про да ва ца на ва ша ри ма или
пи ја ца ма, од ка фе џи ја за то -
че ње пи ћа, од ме са ра за кла -
ње сто ке. За куп ци су Ма ги -
стра ту упла ћи ва ли уго во ре ни
фик сни нов ча ни из нос, квар -
тал но или го ди шње.

Кра јем два де се тих го ди на
19. ве ка зи да Бар то ло меј Граф
ве ли ку спрат ну згра ду од твр -
дог ма те ри ја ла на Глав ном
тргy (да нас Трг кра ља Пе тра
Пр вог број 11 – прим. нов.).
Би ла је то јед на од нај леп -
ших ку ћа у Пан че ву, са ве ли -
ком ре пре зен та тив ном са лом.
Са ла је ко ри шће на за кон цер -
те, ба ло ве, са стан ке Ма ги стра -
та, а јед но вре ме је ту би ла
сме ште на Де во јач ка шко ла.

Бар то ло меј Граф је имао
два си на, Адол фа и Хер ма на.
Го ди не 1836. Хер ман Граф
отва ра другy апо те ку у Пан -
че ву, уз оче ву по моћ од 6.000
фо рин ти, у оче вој ку ћи, и да -
је јој име „Код Сал ва то ра”.

Адолф Граф отва ра ве ли ку
ба кал ни цу и тргyје жи та ри -
ца ма на ве ли ко. Го ди не 1840.
зи да ку ћу од твр дог ма те ри -
ја ла, а 1846. до би ја гра ђан -
ско пра во.

Го ди не 1856. Адол фа Гра -
фа, за за слу ге у раз во ју ко му -
не, цар је од ли ко вао ме да љом
злат ног кр ста. Адолф Граф је
1857. го ди не име но ван за јед -
ног од че ти ри ста ра те ља но -
во о сно ва ног Гим на зиј ског
фон да (фонд за из град њу гим -
на зи је).

Апо те кар Хер ман Граф, као
пред сед ник ка то лич ке цр кве -
не оп шти не, ју на 1857. го ди -
не ку пу је у Бе чу мо ну мен тал -
ни гво зде ни крст (pacпeћe)
те жак 6 то на и до во зи га па -
ро бро дом у Пан че во. 

Крст је по ста вљен на ка то -
лич ком гро бљу.

(Из мо но гра фи је „220
година за нат ства у Панчеву” 

З. Ро та ра и М. Жу жи ћа)
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НАШ ГОСТ: СЛО БО ДАН БУБ ЊЕ ВИЋ, НО ВИ НАР И ПИ САЦ

НА У КА ЋЕ ПО БЕ ДИ ТИ
ЗНА МЕ НИ ТЕ ЗГРА ДЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Исто ри ја Гра фо ве ку ће

Слободан Бубњевић
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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



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди 
све врсте угља 
и лом палете 

даске за огрев

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

(1
/2

9
6

4
2

1
)

ОПЕЛ ка дет 1.3, лим зи на,
1988. го ди ште, ис пра ван,
не ре ги стро ван. 061/114-
47-67. (297329)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат 500 л,
2013. го ди ште. 065/853-
93-29. (297112)

ПО ЛО 1.4, бен зин, 2000.
го ди ште, 144.000 км, ре ги -
стро ван до ма ја 2021,
1.400 евра. 062/832-36-38.
(297212)

ПАН ДА 1.2, 2007, де цем -
бар, фул опре ма, на име.
064/587-50-24. (297250)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 3 В, 2002.

сер во, кли ма, ме та лик, од -

ли чан. 064/142-55-93.

(297190)

ПУН ТО 3, 1.3 МЈЕТ, 2011.

го ди ште, 5 В, аларм, кли -

ма, вла сник. 064/913-72-

24. (297235)

ФОРД ескорт 1.8, ди зел,

1999. го ид ште, ка ра ван,

одич ног ста ња, ре ги стро -

ван, 750 евра. 064/1243-

84-52. (297247)

ОПЕЛ кор са 1.4, ди зел,

1999. го ди ште, тек ре ги -

стро ван, очу ван, 750 евра.

063/140-62-92. (297247)

ЛАН ЧИ ЈА, ли бра 1.6,

2002. ате сти ран плин пет

го ди на. 064/587-50-24.

(297250)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002. го ди -

ште, фул, ре ги стро ван го -

ди ну. 064/130-36-02.

(297250)

ГРАН ДЕ пун то 1.9, 2007,

пе то ра вра та, фул, шест

бр зи на. 064/130-36-02.

(297250)

ПУН ТО 1, 1.1, 1997, пе то -

ра вра та, у пр вој бо ји, ре -

ги стро ван го ди ну.

064/587-50-24. (297250)

РЕ НО клио 1,2 2003. го ди -

ште, ма ло уда рен од на -

зад, у во зном ста њу, 600

евра. 065/361-64-22.

(297285)

ФИ ЈАТ тем пра 1.6, 1998.

го ди ште, бен зин + гас, по -

вољ но, ре ги стро ван до 6.

ок то бра 2021. Тел.

060/373-35-11. 

(297319)

ПЕ ЖО 207, 1.4, 2008, пе -

то ра вра та, ате сти ран

плин. 064/587-50-24.

(297250)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп
свих вр ста во зи ла, ка та ли -
за то ра, про да ја де ло ва,
до ла зим на адре су.
069/203-00-44, 066/409-
991. (295322)

ОТ КУ ПЉУ ЈЕМ све вр сте
ау то мо би ла, до ла зим на
адре су. 063/165-83-75.
(297274)

ОТ КУ ПЉУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(297273)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ис -
прав не, не ис прав не, 90 до
700 евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. л(297126)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма тик
но ви ји, но ви ји, мо же не -
ис пра ван да мо же пре вод.
064/171-22-13. (297211)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла од 100 до
1.000 евра, ста ње не бит но,
ис пла та ре ал на. 060/135-
08-48. (297334)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор ма сеј
фер гу сон 8160, те шка та -
њи ра ча, се тво спре мач 6
ме та ра. 064/867-48-11.
(297197)

ПРО ДА ЈЕМ зи да не га ра же
у Ул. Па три јар ха Чар но је -
ви ћа 8. 063/315-872.
(296922)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ га -
ра жни  про стор 130 квм, у
Та миш ка пи ји. 063/175-
62-95. (297253)

СО НИ 3-4, по прав ка хла -
ђе ња ла се ра, чи па, за ме на
и от куп ига ра. 065/677-84-
67.  (297214)

ЛЕД, ЛЦД, те ле ви зо ри, от -
куп слу па них и не ис прав -
них. 060/078-47-89.
060/078-47-89, 063/778-
47-89. (297256)

ОГРЕВ НО др во, по вољ но,
ба грем, бу ква, храст.
064/356-03-93, бес пла тан
пре воз, 4.500. (295088)

ПРО ДА ЈЕМ ку хињ ске еле -
мен те, су до пе ра 3.000 ди -
на ра, но ва. 371-568,
063/773-45-97 (297108)

ПРО ДА ЈЕМ ме ша ли цу за
бе тон, бој лер 60 квм, нов
ча мац ме тал ни 2 ме тра
про зор. Тел. 373-510.
(297085)

ПРО ДА ЈЕМ бу ков пар кет 7
квм. 319-754, 061/153-34-
61. (297131)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не ства -
ри а ис прав не ма ши ну за
су до ве, фри жи дер са за -
мр зи ва чем. 063/896-53-
52, 013/355-581. (297134)

ПРО ДА ЈЕМ  пра си ће од
20 до 30 од два ја ре та и
ћур ке од 15. кг. 064/137-
06-16. (297139)

КА ЉЕ ВА пећ, про да јем,
по вољ но. Тел. 064/124-26-
43. (297150)

СТА РУ ци глу, ве ли ки фор -
мат и цреп. Тел. 064/049-
62-72. (297267)

ПРО ДА ЈЕМ бли за нач ка

ко ли ца bebety 341, по вољ -

но. 062/819-56-41.

(297164)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не

ТА пе ћи, до ста ва, мон та -

жа. 063/705-18-18, 335-

930. (297167)

ПРО ДА ЈЕМ ин вен тар за

про дав ни цу (ра фо ви, те -

зге, ва ге, по ли це...)

063/816-03-03, ТА пећ, 6

кв, кли ма 24 gree.

(297171)

TA пећ цер 2.5 кв, са по -

сто љем очу ва на. Тел.

063/218-830. (297172)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ и ме -

тал ну клу пу. 013/352-114.

(297178)

ДР ВА про да јем , пре о ста -

ла, шљи ву, орах, по вољ но.

064/122-69-78. (297178)

ПРО ДА ЈЕМ деч ја ко ли ца

ком плет 3 у 1, очу ва ни,

по вољ но. 064/445-47-50.

(297196)

ПРО ДА ЈЕМ два сим по ва

ка у ча клик-клак. 064/364-

10-91. (297191)

ТРО КРИЛ НИ др ве ни про -
зор за ста кљен, два ко ма да
5.000 ко мад, 127 з 160 цм;
кров ни пор зор три ко ма да
105 х 112 цм, 3.000 ди на -
ра ко мад; тро сед на из вла -
че ње са уга о ним де лом,
7.000; ве ли ка бру си ли ца
ма ки та 2000 ња ти, 6600
обр та ја, 4.500; за мр зи вач
го ре ње сан ду 310 л, 6.000
ди на ра. 063/752-17-93.
(297203)

МЕ ША НО др во на џа ко ве
про да јем. 062/190-71-60.
(297189)

СВИЊ СКЕ плут ке на про -
да ју. Тел. 013/632-145,
060/500-30-91. (297186)

ОР МАН, дво сед, фо те ља
мој ца, ка уч, брач ни с фо -
те ља ма, уља ни ра ди ја тор.
063/861-81-66. (297223)

КОМ БИ НО ВА НИ фри жи -
дер, веш-ма ши на, сто, сто -
ли це, фо те ље, та бу ре, те -
ле ви зо ри. 063/861-82-66.
(297223)

ПРО ДА ЈЕМ та пећ цер 6
кв, 10.000 ди на ра.
064/127-58-17. (297226)

ПРО ДА ЈЕМ д200 ба ла де -
те ли не, по ко ма ду 130 ди -
на ра. Тел. 060/301-51-13.,
(297248)

ДР ВЕ НИ кре ве ти но ви,
200 х 90 – 5.900 клик-клак
ле ћа је ви од 15.300.
060/600-14-52. (297300)

ПРО ДА ЈА но вог на ме шта -
ја, сто ли це од 1.800, сто -
ло ви од 4.500. 060/600-14-
52. (297300)

ПРО ДА ЈЕМ ис прав ну веш-
ма ши ну, мо жа ва ша уз до -
пла ту. 064/129-73-60.
(207255)

КО ТАО на чвр ста го ри ва,
25 кв, цен тро ме тал, као
нов. 063/851-97-21.
(297276)

АМ БА ЛА ЖУ пи ва, ви на,
ви ски, ра киј ске фла ше, те -
гле ку пу јем. 061/142-23-
69. (297286)

ЈА БУ КА, ду ња, кру шка за
ра ки ју про да јем, до во зим.
Тел. 063/8908-53-08.
(297268)

ПРО ДА ЈЕМ су ву ора хо ву
да ску. 064/137-47-89.
(297258)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње,

ме да ље, са то ве, но вац,

пен ка ла.  313-458,

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

14-77. (297107)

КУ ПУ ЈЕМ ма ле  ТА пе ћи и
вр ши мо ре монт ва ших пе -
ћи. 063/705-18-18, 335-
930. (297167)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, те ле ви зо ре,
до ла зим на адре су.
064/158-44-10, 063/101-
11-47.ч (296913)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста рин -
ски на ме штај, сли ке, са то -
ве, ста ри но вац, си фон
фла ше, стри по ве, ста ро
по кућ ство. 063/705-18-18,
335-930. (297167)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то ве но -
вац пен ка ла, ор де ње,
знач ке пло че фо то а па ра -
те, раз не сит не ан ти кви те -
те. 066/354-412. (297215)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,

фри жи де ре, за мр зи ва че,

веш-ма ши не, те ле ви зо ре.

До ла зим на адре су.

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

11-47. (297231)

КУ ПУ ЈЕМ пен ка ла, ме да -

ље, ор де ње, са то ве, са бље,

ра зни алат, по љо при вред -

не ма ши не. 064/867-48-

11. (297197)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де -
љар цу, 28 ари, це на
22.000 евра. 064/256-61-
64 (СМС)

НА ПРО ДА ЈУ плац на Ку -
де љар ском на си пу, 28 ари,
град ско гра ђе вин ско зе -
мљи ште, из лаз на две ули -
це. 068/408-97-21.
(297050)

КУ ЋА, 180 квм, но ва, Вој -
ло ви ца, укњи же но.
063/771-75-96, 063/784-
71-34. (296970)

ПЛАЦ, Ду бо вац, 24 ара,
бли зи на Ду на ва, цен тар
се ла, из у зет на ло ка ци ја,
це на 300 евра ар.
064/864-61-36. (297325)

ПРО ДА ЈЕМ ма њу ку ћу на
Ку де љар цу, на 8 ари пла -
ца.  064/040-82-72
(296779)

МАК СИ МА ГОР КОГ, 5
ари, 22 ши ри на, 140 м,
81.000. (679), „Трем”,
0637836-23-83. (297270)

ЗА СЕБ НА ку ћа 30 квм +
30 квм, на Мар ги ти.
064/248-90-16. (297046)

КУ ЋА, Гор њи град, 150
квм, 3.8 ари плац, укњи -
же на, 72.000. 066/355-
208. (297254)

КО ТЕЖ 1, ку ћа 185 м, ло -
кал, га ра жа, 93.000. „Јан -
ко вић”, 348-025, 063/804-
12-72. (297265)

ПЛАЦ, Ми са, 9 ари, 24 м
фронт, 23.000. (67), „Мил -
ка М”, 069/744-286.
(297336)

ТО ПО ЛА, 7 ари, ку ћа,
стру ја,в ода, по вољ но.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (197165)

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца зе -
мље, Ба ва ни штан ски пут.
064/509-63-88. (297082)

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је
Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки
од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

мо г

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

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди -
на ци је по след њих го ди на све че шће до -
ла зе па ци јен ти свих ста ро сних до ба са
же љом да трај но по пра ве свој вид, а
са мим тим и ква ли тет свог жи во та. Баш
та кво – трај но – ре ше ње пру жа им
уград ња ин тра о ку лар них со чи ва, ко ја је
мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти
Ва си ли је Остро шки”. То зна чи да ста -
рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест која
се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по -
ка за ло се да се мла ди љу ди за уград њу
ин тра о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да
ка да због вр сте ди оп три је ко ју има ју не
мо гу ви ше да за до во ље сво је жи вот не
ак тив но сти но се ћи на о ча ре или кон такт -
на со чи ва. Не ки то чи не из естет ских
раз ло га, а од не ких то зах те ва про фе си -
ја или пак здрав -
стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на
со чи ва пре по ру чу -
ју се и љу ди ма
сред њих го ди на
ко ји ма је вид на
да љи ну и/или бли -
зи ну осла био. Уко -
ли ко спа да те у ову
гру пу и не прак тич -
но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри
на о ча ра или не мо же те да се на вик не те
на мул ти фо кал не на о ча ре, мо жда је вре -
ме да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова
ин тер вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма
ко је има ју ви со ке вред но сти плус или
ми нус ди оп три је чи јом ко рек ци јом, по -
мо ћу на о ча ра или кон такт них со чи ва,
ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва
пра во ре ше ње за вас, од лу ку до но си
оф тал мо лог, на кон што са гле да све чи -
ње ни це и де таљ но пре гле да ме ди цин -
ску до ку мен та ци ју. Он ће та да од лу чи -
ти и ко ју вр сту со чи ва би тре ба ло угра -
ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове три оп ци -
је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва, ас -
фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром или пак мул ти фо кал на со чи -
ва. Це на опе ра ци је ће за ви си ти упра во

од вр сте со чи ва ко ја вам је нео п ход на.
Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо -

кал ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак -
тив на гре шка, ко ја се од но си на кла сич -
ну ми нус или плус ди оп три ју. Тре ба на -
по ме ну ти да се њи ма не ис пра вља
астиг ма ти зам (по гре шна за кри вље ност
ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по тре ба
за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у
кли ни ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу -
ду ћи да има ју но ви ји ди зајн и да су на -
чи ном њи хо ве из град ње по бољ ша ни
од ре ђе ни не до ста ци сфе рич них со чи ва.
Она су се сто га по ка за ла бо љим у ко ри -
го ва њу сфер них абе ра ци ја и кон траст не
сен зи тив но сти – ка рак те ри сти ка вид не
оштри не ко је ути чу на ква ли тет ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју
исте ка рак те ри сти -
ке као кла сич на
ас фе рич на со чи ва,
с тим што је по вр -
ши на со чи ва ди -
зај ни ра на та ко да
спре ча ва пре ла ма -
ње од ре ђе ног спек -
тра сун че ве све -
тло сти, ко је код
по је ди них па ци је -
на та мо же не по -

вољ но де ло ва ти на ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат као жу та мр ља.

Уград њом мул ти фо кал них со чи ва
успешно се по сти же ко рек ци ја ви да ка -
ко на бли зи ну, та ко и на да љи ну. Ова
спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у сво јој
струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен трич -
них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју -
ћи па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек -
тар уда ље но сти. По год на су за љу де ко -
ји су рад но ак тив ни, ко ји има ју ди оп три -
ју за да љи ну и има ју по тре бу да но се на -
о ча ре за рад на бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму,
мул ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју
про фе си о нал ним во за чи ма, од но сно
љу ди ма ко ји због при ро де по сла че сто
во зе у ноћ ним усло ви ма.

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

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све -
ти Ва си ли је Остро шки” зна чи и то
да ће из ме ђу хи ља ду и две хи ља де
па ци је на та го ди шње ко ји се на ла зе
на ли ста ма че ка ња за опе ра ци ју ка -
та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-
а, опе ри са ти тим струч ња ка с ВМА
на апа ра ти ма нај са вре ме ни је гене -
ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да
оба ве и па ци јен ти ко ји ни су на ли сти
че ка ња, али о соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да
по је ди ни гра ђа ни жи ве у те шким еко -
ном ским усло ви ма и да не ма ју оба -
ве зно здрав стве но оси гу ра ње, пред -

ви де ли смо и од ре ђе ни број гра тис
опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо им
по мо гли да ре ше тај, до са да не пре -
мо стив здрав стве ни про блем – ис та -
као је Зо ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној
бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
оба вља ће проф. др сци. мед. Миро -
слав Стаменковић, специјалиста
офтал молог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће
се ко ри сти ти при ли ком опе ра тив них
за хва та у „Све том Ва си ли ју Остро -
шком” пред ста вља ју оно нај бо ље што
тре нут но по сто ји на тр жи шту.

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед, • вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT Цена: 300 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4
Цена: 1.100 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 300 динара

АКЦИЈE ОД 16. ДО 29. ОКТОБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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HIT PONUDA:
Uroša Predića 21 – 100,37 m²
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

КО ТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,

усе љив, Ра до ва згра да,

36.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (297165)

ДВО РИ ШНИ, 40 квмм, ТА,

Ул. Же сти ће ва, 20.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (297165)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у из -

град њи, у Ул. Па три јар ха

Чар но је ви ћа 8. 063/315-

872. (296922)

СО ДА РА, 48 квм, ЦГ, ВПР,

35.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (297165)

СТАН, 57 квм, дво и по со -

бан, код Ба њич ке окерт ни -

це, дру ги спрат, про да -

јем/ме њам. 064/294-81-

53. (207146)

НО ВО, 80 квм, те ра са,пар -

кинг, 49.000. 341-789,

063/818-36-99. (2971449

ПРО ДА ЈЕМ нов стан на

но вој Ми си у згра ди, ни -

ско при зе мље, 43 квм +

те ра са, од мах усе љив, вла -

сник, 26.000 евра.

063/849-46-34. (297201)

ОД ЛИ ЧАН дво со бан,

Стре ли ште, VI, 58 квм, ЦГ,

42.500. (398), 060/683-10-

64. (297227)

УЛИЧ НИ део ку ће, Вој ло -

ви ца, дво со бан, 56 квм,

усе љив, 12.000. До го вор.

„Олимп”. 351-061.

063/274-951. (297252)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, че тво ро со -

бан, 80 квм, VII, ЦГ,

65.000. „Олимп”. 351-061.

063/274-951. (297252)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан, 62

квм, IV, ЦГ, од ли чан, ком -

пле тан опре мљен, 54.000.

(336), „Олимп”. 351-061.

063/274-951. (297252)

МИ СА, 42 + те ра са, ре но -

ви ра но, 26.500. „Јан ко -

вић”. 348-025, 063/804-

12-72. (297265)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, че тво ро -

со бан, нов, ду плекс, 104

квм, III гас, 85.000. (353),

„Пре ми ер”, 063/800-44-

30. (297311)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 61
квм, ЦГ, X, 42.000. (353),
„Пре ми ер”, 063/800-44-
30. (297311)

СТРО ГИ цен тар, улаз по -
ред при вред не бан ке (По -
штан ске ште ди о ни це), 30
квм, сре ђен, опре мљен,
од мах усе љив, 43.000
евра. Вла сник. 064/848-
88-84. (297326)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп ве ћи
дво со бан, ЦГ, лифт,
42.500 евра. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (297332)

КО ТЕЖ 1, дво со бан +
про ши ре ње, V, ЦГ, 128
квм, две те ра се, 55.000.
069/744-286. (297336)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 60 +
18, ЦГ, V, те ра са, 40.000.
069/744-286. (297336)

ЦЕН ТАР, тро со бан, нов,
ВП, 73 квм, те ра са,
75.000.  069/744-286.
(297336)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV, ЦГ,
88, две те ра се, 70.000.
069/744-286. (297336)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
у Пан че ву. Бр за ис пла та.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (294800)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви, све
струк ту ре.  069/744-286.
(297336)

КУ ПУ ЈЕ МО та но ве, ку ће
на свим ло ка ци ја ма, бр за
ис пла та. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (297311)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће,
ис пла та од мах. „Трем 01”,
063/836-23-83. (297156)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан по лу -
на ме штен стан. 060/333-
27-42. (297200)

ИЗ ДА ЈЕМ лукс че тво ро со -

бан на ме штен, га ра жа,

цен трал но, лифт, 350

евра. 063/255-186 (СМС)

НА МЕ ШТЕН, јед но со бан,

дво ри шни, ТА, код Хо е ла

Та миш, 90 евра. 064/122-

48-07. (297324)

БЕС ПЛАТ НО со бу, ку хи -

њу, ку па ти ло, из да јем ста -

нар ки у Ива но ву. 064/372-

94-71. л(297335)

СПРАТ НИ део ку ће, цен -

тар, по себ но улаз, гре ја ње,

на ме штен, из да јем.

063/776-16-77. (297275)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме штен

стан Гор њи град код Но вог

СУП-а. 064/187-20-13.

(297258)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни део

ку ће, на ме штен, мо же и

уче ни ци. Тел. 069/314-01-

55. (297312)

ИЗ ДА ЈЕМ тро соб ни на ме -

штен стан у Све тог Са ве

60-б, Пан че во. 064/853-

83-50. (297174)

ИЗ ДА ЈЕ се стан, 50 квм,

де ли мич но на ме штен, ку -

хи ња, ком плет опре мљен,

ка блов ска, ин тер нет, фик -

сни те ле фон, гре ја ње на

плин (опре мљен плин ским

пе ћи ма). Тел. 064/886-91-

12. (297176)

ИЗ ДА ЈЕМ сме штај за рад -

ни ке, сам це, сту ден те.

Рад нич ки сме штај, цен тар.

063/502-211. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру

200 евра., 063/892-08-35.

л(297084)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,

Ко теж 1, на ме штен, ЦГ,

Ра до ва згра да, код кру -

жног то ка. Тел. 064/408-

82-58., (297102)

ДВО СО БАН и јед но со бан

не на ме штен дво ри шни

ста но ви за из да ва ње.

060/626-22-48. (297119)

ИЗ ДА ЈЕМ  на ме штен јед -

но со бан стан, на Мар ги ти,

бли зу бу вља ка и ЗФ-а.

062/277-84-24. (297116)

ИЗ ДА ЈЕМ три со бе, на се -

ље аер до ром, по год не за

сам це и рад ни ке. 062/778-

424. (297116)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан

стљна на Стре ли шту, Вељ -

ка Пе тро ви ћа бр. 5, кин -

дер  згра да, 45 квм, не на -

ме штен, це на по до го во ру.

Тел. 064/355-91-59.

(1297114)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан

на Со да ри, не на ме штен,

IV спрањт, без лиф та, ЦГ.

065/534-30-16. (297217)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -

со ње ру у цен тру, при зе -

мље, 120 евра. 063/835-

32-45. (297216)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,

44 квм, Ко теж 2. Тел.

061/323-85-12, де по зит.

(297206)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на Ја буч -

ком пу ту, пре ко сер ви са

Пи ва ше вић. 065/219-14-

22. (297187)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну ку ћу

у цен тру Пан че ва.

013/404-467. (р)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан у

су те ре ну са ЦГ, Мар ги ти.

Тел. 064/171-26-69.

(297326)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но и по со бан

на ме штен стан, гре ја ње,

ка блов ска, бли зу Ави ва

800 м, Стре ли ште. С.

Срем ца 14. 060/320-51-41.

(279229)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у Са -

мач ком Хо те лу,с а пар ним

гре ја њем, на ду жи пе ри од.

Де по зит. 063/895-16-72.

(297225)

ИЗ ДА ЈЕМ стан Те сла, 47

квм, дво со бан, ТА, СББ,

де по зит. 064/1451-84-95.

(297245)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра Ми -

са, у Пан че ву. 060/011-96-

66. (297283)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у

цен тру. 064/314-00-68.

(297295)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу и ве ран ду,

Мар ги та. Све то за ра Ше -

ми ћа 70-а. Тел. 013/354-

703, Пан че во. 

(297120)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -

со ње ру, ужи цен тар.

063/810-92-39. (297297)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -

соњ ње ру за јед ну осо бу.

343-635. (297301)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле у ТЦ „Ја -
бу ка” у Ја бу ци, на пи ја ци,
по вр ши не од 20 до 120
квм. 063/315-872.
(296922)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал по вр ши не
250 квм, на спра ту у ТЦ
„Фло ри јан”, Ми ло ше Тре -
бињ ца бр. 4. 063315-872.
(296922)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 86 квм,
код Ау то бу ске ста ни це.
063/278-421. (297141)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле -
ној пи ја ци. 064/122-21-56.
(297328)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
25 квм. 063/738-21-01.
(297219)

ЛО КАЛ про да јем, 28 квм
+ 12 квм, га ле ри ја. Сре -
ђен, цен тар. 063/489-958.
(297251)

ИЗ ДА ЈЕМ про стор за ау то-

плац на Но во се љан ском

пу ту. 063/179-01-78.

(297290)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Со ка че -

ту, од 30 квм. Тел.

063/812-42-83. (297316)

ПО ТРЕБ НА же на за чи -

шће ње згра да. Ин фор ма -

ци је на те ле фон 060/604-

07-64 (СМС)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад на

ин ду стриј ским ши ва ћим

ма ши на ма. 062/471-951.

(СМС)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне же не

за рад на ин ду стриј ским

ши ва ћим ма ши на ма.

064/191-64-95. (295579)

ПО ТРЕ БАН мај стор за

про из вод њу пе ци ва.

065/533-44-13. (296995)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за ку -

ва ње ка фе и раз нос на бу -

вља ку. 065/533-44-13.

(296995)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за

кла ње жи ви не, са ис ку -

ством. 064/172-79-38.

(296897)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца у

пе ка ри. 062/404-144.

(296916)

ПО ТРЕ БАН пе кар.

062/404-144. (296916)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у До ло -
ву, Ли ва ди це. 319-754,
061/153-34-61. (297131)

У ЋА 120 квм + пот кро -
вље, до ули це + 4 дво ри -
шне стам бе не је ди ни це, 7
ари пла ца, стру ја, во да,
ка на ли за ци ја, Гор њи град.
060/626-22-48, 060/344-
76-04. (297119)

НА ПРО ДА ЈУ плац у Ја бу -
ци, 6 ари, 25 квм. Тел.
063/753-27-11. (297121)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 17 ари, 22
ши ри на 96 м, 41.000.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (197165)

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам ку -
ћу у Б ео гра ду. Го сти ва р -
ска 36, Во ждо вац, вред -
ност 240.000 евра, за ку ћу
у Пан че ву, цен тар.
062/465-777. (2907143)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, три ста -
на, 8 ари пла ца, Гор њи
град. 063/829-89-48.
8297208)

НО ВИ ЈА ку ћа, Ба ва ни -
штан ски пут, 240 квм, на 8
ари, бли зу Ави ва. (188),
UnaDalli, 064/255-87-50.
(297188)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
јед ном пла цу. 060/367-47-
97. (297230)

КУ ЋА на про да ју, Пе те фи
Шан до ра 51, Вој ло ви ца,
Пан че во. 066/2366-645.
8297242)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Мар ги -
та, 180 квм + 3.5 ара,
укуп но 4.7. 063/740-22-41.
(297314)

ЦЕН ТАР Ка ча ре ва ре но ви -
ран стан, 30 квм + по моћ -
ни обје кат. Тел 063/611-
393, 069/194-81-28 (СМС)

СВЕ ТОГ СА ВЕ, 30 квм,
27.900; 75 к вм, 69.800,
ВПР, но ви ста но ви.
069/655-214. (296370)

ЈЕД НО СО БАН стан, Те сла,
33 квм + про стор из над
ста на исте ве ли чи не,
34.500 евра. До го вор.
061/235-35-99. (297132)

ТРО СО БАН стан, стро ги
цен тар, 72 квм, две те ра -
се, тре ћи спрат, лифт, ТА,
мо гућ ност ЦГ, 70.000, до -
го вор. Зва ти по сле 17 са ти
на тел. 064/119-60-06.
(297154)
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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

Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Кача-

рева, потребни: металоглодачи, металоструга-

ри и борверкисти, са или без искуства.

Контакт телефон: 013/601-650                          (ф)

ПОТРЕБНИ

грађевински лимари

и помоћни радници.

Лимарија „Марковић”,

069/117-60-11
(2/207207)

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/295685)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

069/232-66-88

062/889-81-66

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/295686)

ПО ТРЕБ НИ по моћ ни рад -

ник, уче ник у пе ка ри.

064/217-48-56. (296724)

СА ЛО НУ у цен тру по тре -

бан фри зер са ис ку ством.

Пла та 30.000. 065/555-54-

44. (297097)

ПО ТРЕ БАН рад ник-ца за

раз но ше ње ка фе на бу -

вља ку. 064/132-98-

12.(297106)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад у

ши ва ри, ен дле ри ца, ибе р -

дек. 063/766-15-12.

(297123)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за

рад у тра фи ци код Спорт -

ског цен тра. 064/853-83-

50. (297174)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у

Мар ке ту „Иде ал”.

063/106-02-84, 013/333-

160. (297287)

ПО ТРЕ БАН пе да го шки

аси стент за осми раз ред.

Пред ност де фек то ло зи,

вас пи та чи, учи те љи и др.

за ин те ре со ва не мла ђе

осо бе. Тел. 013/351-638,

зва ти од 19 до 21 са ти.

297287)

РЕ СТО РА НУ Сплав Ка ка -

ду, по треб на по моћ на

рад ни ца у ку хи њи.

063/835-08-48. (297313)

СУР BIFFE APOLO, тра жи

ко но ба ри цу. Ја ви те се лич -

но у ло кал на адре си у

Пан че ву, Ули ца Ми ло ша

Тре бињ ца бр. 5.

ПО ТРЕ БАН рад ник. ДОО

„Зо ки ста кло”. 064/131-

72-85. (297292)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца,

„Бо љи жи вот”. Тел.

065/521-47-96. (297299)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци са и

без ис ку ства, ли ма ри ји,

по моћ ни рад ни ци. Ин фор -

ма ци је на тел. 060/571-55-

22. (297272)

ПО ТРЕ БАН му шки фри -

зер, да по зна је бри ја ње.

064/004-52-30. (297280)

ФИР МИ за про из вод њу у

Стар че ву, по треб ни рад -

ни ци. 063/263-341.

(297256)

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ Да вид

013, на Но во се љан ском

пу ту, по треб на рад ни ца.

060/517-69-18.  (297323)

ДЕ ФЕК ТО ЛО ШКИ ЊА с

ви ше го ди шњим ис ку ством

по др жа ва де цу са смет ња -

ма у раз во ју. Укљу чи ва ње

у ре до ван си стем обра зо -

ва ња. 061/618-84-40.

(297257)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти -

ка, фи зи ка, ин фор ма ти ка,

мо гућ ност ме сеч ног пла -

ћа ња, про фе сор. Цен тар,

066/405-336, 061/603-94-

94.  (296465)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ

ра до ви и об ра да шпа лет -

ни. 065/842-84-29.

(296974)

ШЉУ НАК,  пе сак, се ја нац,

од воз шу та ма лим ки пе -

ром до два ку би ка.

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

338  (СМС)

ХЕ МИ ЈА ча со ви основ ци -

ма, сред њо школ ци ма, сту -

ден ти ма. Кон трол ни, ис -

пи ти, при јем ни ис пит.

064/158-34-34. (СМС)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,

ре но ви ра ње кро во ва, сти -

ро пор, ба ва лит, фа са де,

нај јеф ти ни је. 063/865-80-

49. (296735)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: адап -

та ци је ку па ти ла, по прав ке,

пре прав ке, сла ви не, вен -

ти ли, од гу ше ње ка на ли за -

ци је. 061/193-00-09.

(297158)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,

ре но ви ра ње кро во ва, сти -

ро пор, ба ва лит, фа са де,

нај јеф ти ни је. 063/865-80-

49. (296735)

КА МИ ОН СКИ пре воз до 2

ку би ка, пе сак, шљу нак, се -

ја нац, шут, 1.500 ди на ра.

062/355-154. (296342)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ

ра до ви, сто ла ри ја, по вољ -

но. 064/280-26-15.

(296800)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:

уград ња, одр жа ва ње во де,

ка на ли за ци је, ка би не, сла -

ви на, бој ле ра, ко тли ћа.

063/836-84-76. (296800)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР СКЕ

услу ге, за ме на ста рих,

уво ђе ње но вих ин ста ла ци -

ја, сер ви си ра ње, од гу ше -

ња. 013/377-930. 

(297138)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром до 2 м³.

Шљу нак, пе сак, уто вар и

од воз шу та... 064/505-62-

44. (295646)

БРА ВА РИ ЈА, сто ла ри ја,

мо ле рај, ку па ти ла ком -

плет, ке ра ми ка, фар ба ње,

итд. Зла јо, 065/558-45-17.

(296996)

НЕ МАЧ КИ: ча со ви свим

уз ра сти ма. Пре во ди. При -

пре ма по ла га ња свих ни -

воа зна ња. 061/656-04-04,

352-892. (297094)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо -

тор ном те сте ром сва ко др -

во ко је сме та. 063/369-

846. (297118)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ

ра до ви, комплтни ен те ри -

јер ски ра до ви и одр жа ва -

ње. 060/145-99-09.

(297129)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: сер -

ви си ра ње, за ме на де ло ва,

адап та ци је, од гу ше ња, но -

ва ку па ти ла, по вољ но.

062/832-09-81. (297138)

БА ШТЕ орем и кул ти ви -

рам. 063/855-92-70.

(297163)

СВЕ фи зич ке по сло ве: ру -

ше ња ку ћа, зи до ва, бе то -

ни ра ња, оба ра ње ста ба ла,

од но ше ње ства ри.

060/035-47-40. (297178)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, жбу -

ња, ко ше ње тра ве, ис ко пи,

ру ше ња, по вољ но.

061/109-33-53. (297178)

КОМ БИ пре воз ро бе и се -

лид бе. 064/1243-82-85.

(207183)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске

услу ге + ха ус мај стор.

Алек сан дар, 064(157-20-

03. (297193)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, од но -
ше ње, ко ше ње , чи шће ње
по дру ма, ру ше ња ку ћа,
шу па. 064/122-69-78.
(297178)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По прав ка,
из ра да ин стла ци ја, ТА пе -
ћи, бој ле ра, нај јеф ти ни је у
гра ду. 066/354-412.
(297215)

ПО ПРАВ КА елек тро у ре ђа -
ја и елек тро ин ста ла ци ја.
063/752-17-93. (297203)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз, мо гућ -

ност са рад ни ци ма, по пуст

ван град ске. 064/482-65-

53. (297213)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА: чу вам

ста ри је и ме њам пе ле не.

060/421-05-91. (297202)

ОРЕМ и кул ти ви рам ба -

ште, ко ше ње тра ве, ко ро -

ва, три мер, трак тор, ора -

ње њи ва. 064/867-48-11.

(297197)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -

нац...  Од воз шу та ма лим

ки пе ром до два ку би ка.

Ла за. 065/334-23-38.

(297264)

РУЧ НО ко па ње те ме ља и

ка на ла, шах ти. 062/190-

71-60. (297189)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -

ше ње су до пе ре, ку па ти ла,

по пав ке, за ме на, од мах,

по вољ но. 013/331-657,

064/495-77-59. (297240)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -

не, ве не ци ја не ри, ко мар -

ни ци, гурт не, по пра вљам,

угра ђу јем. 064/181-25-00.

л(297298)
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 16. 10.
2020. године, донето Решење о давању сагласно-
сти на Студију о процени утицаја на животну сре-
дину ПРОЈЕКТА Реконструкција система за пре-
венцију корозије на Ѕ-2100, уградња новог десал-
тера и повезивање са постојећим десалтером са
доградњом система за превенцију корозије, на ка-
тастарским парцелама бр. 3559, 3558 и 3557 КО
Војловица СО Панчево, носиоца пројекта НИС а.д.
Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови
Сад.

Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја
Техничке комисије као и увидом у достављену до-
кументацију, којом је констатовано да предметни
пројекат својом реализацијом неће имати негатив-
них утицаја на животну средину уколико се испош-
тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о проце-
ни утицаја на животну средину, као и да обезбеди
извршавање програма праћења утицаја на живот-
ну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о
процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о проце-
ни утицаја на животну средину је коначно у управ-
ном поступку. Против овог решења се може покре-
нути управни спор пред Управним судом у Београ-
ду у року од 30 дана од дана објављивања овог
обавештења.

III

ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗЕМЉИШТЕ ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ

Земљиште за постављање монтажне гараже даје се на период који
не може бити дужи од 5 година.

IV

МЕСЕЧНИ ИЗНОС ПРИХОДА ОД КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ  МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ, 

ПО ГАРАЖНОМ МЕСТУ, ПО ЗОНАМА ИЗНОСИ:

Зона Цена /динара (без ПДВ-а) 

прва  . . . . . . . . . . . . .1.055,37

друга  . . . . . . . . . . . . . .843,85

трећа . . . . . . . . . . . . . .632,35

Висина месечне обавезе која се односи на приход од коришћења
земљишта, усклађује се према одредбама ове одлуке.

V

ЈЕДНОКРАТНИ ИЗНОС

Почетни једнократни износ у циљу стицања права за закључење Уго-
вора о коришћењу земљишта износи 5.000,00 динара.

Учесник у јавном надметању дужан је да највећи излицитирани из-
нос уплати на рачун јавних прихода број: 840-745141843-30, Остали
приходи у корист нивоа градова, по моделу 97, са позивом на број
28-226-74514157.

Земљиште за постављање монтажне гараже добиће на коришћење,
учесник у јавном надметању који понуди највиши једнократни износ.

Учесник јавног надметања, који је понудио највиши једнократни из-
нос, дужан је да одмах, након спроведеног поступка јавног надмета-
ња на позив Председника Комисије, потпише изјаву да је понудио
највиши једнократни износ, са назнаком висине тог износа.

Учесник који је на јавном надметању понудио највиши износ за стицање
права на коришћење земљишта, дужан је да уплати понуђени износ,
пре доношења Решења Градоначелника или лица које он овласти, и да
надлежном секретаријату достави доказ о извршеној уплати.

Ако корисник који је на јавном надметању понудио највиши износ за
стицање права коришћења земљишта за постављање монтажне га-
раже, не уплати излицитирани износ у року од 8 дана, од дана окон-
чања поступка јавног надметања, сматраће се да је одустао од пону-
де и нема право на повраћај гарантног износа. У том случају, Ко  ми -
сија позива првог следећег најповољнијег понуђача, да у року од 8
дана, од дана уредног позива, уплати највиши једнократни износ. 

Корисник коме је Решењем градоначелника додељено на коришћење
земљиште за постављање монтажне гараже, дужан је да у року од 30
дана, од дана коначности Решења, поднесе захтев надлежном секре-
таријату за прибављање одобрења за постављање монтажне гараже.

Учесник у поступку јавног надметања коме је дато на коришћење
земљиште за постављање монтажне гараже, у случају одустанка, гу-
би право на повраћај гарантног износа и евентуално уплаћеног јед-
нократног износа.

Поступак јавног надметања ће се сматрати успелим уколико се на
оглас пријави само један понуђач, уколико понуди једнократни износ,
који није мањи од почетног износа.

VI

ГАРАНТНИ ИЗНОС

Обавеза учесника у јавном надметању је да уплати гарантни износ
на рачун јавних прихода број: 840-3428741-76 Градска управа Пан-
чево-гарантни износи за учешће на јавним надметањима и то:

II зона: 4.000,00 динара

Уплатом гарантног износа учесник у поступку јавног надметања при-
хвата услове из јавног огласа.

Учесницима у поступку јавног надметања, који нису успели у поступ-
ку јавног надметања, враћа се уплаћени гарантни износ без камате,
у року од 8 дана од дана коначности Решења о давању на коришће-
ње земљишта за постављање монтажне гараже.

Обавеза учесника који није стекао право коришћења земљишта у по-
ступку јавног надметања, је да назначи број рачуна на који ће бити
уплаћен гарантни износ.    

VII

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА 
ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС 

Пријава за учешће на јавном надметању подноси се у затвореној ко-
верти, мора бити потписана од стране физичког лица, односно по-
тписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране
правног лица односно предузетника и обавезно садржи: 

физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања и број личне
карте, 

предузетнике и правна лица: Решење о упису у регистар делатности,
са Матичним бројем и ПИБ-ом, у оригиналу или овереној фотоко-
пији, не старији од 6 месеци,

Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу, 
2. оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, 
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. Податке о земљишту за коју се подноси пријава, из огласа (лока-

ција, број локације и број гаражног места),
5. Уверење основне организационе јединице Градске управе Града

Панчева за послове пореске администрације, којим доказују да
немају дуговања по основу изворних прихода града Панчева,

За учеснике у поступку јавног надметања, обавезан је приказ личне
карте, односно уредног пуномоћја , овереног код надлежног орагана.

Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фо-
токопији.

VIII

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе града
Панчева, Трг Краља Петра I 2–4 , Панчево, у Малој сали на I спрату,
дана 04.11. 2020. године, са почетком у 13 сати.

Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на ос-
нову које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просто-
ријама Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-
налне послове и саобраћај, Градске управе града Панчева, Трг Кра-
ља Петра I 2–4 , Панчево, контакт особа: Душан Грбић, број телефо-
на: 013-351-298.

Preduzeće TRIJERA DOO , raspisuje konkurs za pri-
jem na novo radno mesto inženjera za poslove pri-

preme i izrade projekata vezano za mašinstvo, u
proizvodnoj jedinici u Pančevu.

U potrazi smo za profesionalcima koji su spremni da
se sa nama usavršavaju i koji se svojim veštinama i
entuzijazmom mogu uklopiti u naš tim.

Zbog povaćnog obima posla za prijem u stalni radni
odnos raspisujemo konkurs za radno mesto:

Mašinski inženjer – inženjer u tehničkoj pripremi,

za pripremu dokumentacije i praćenje projekata

Uslovi:

• VI ili VII stepen stručne spreme mašinskog smera

• Radno iskustvo poželjno, na istim ili sličnim poslovima

• Poznavanje konstrukcije na računaru (CAD, CAM)

• Iskustvo konstrukcije alata će biti glavna prednost
prilikom izbora

• Aktivno znanje govornog i pisanog engleskog jezika
– poželjno

Poznavanje rada u programima АutoCAD, SolidWork,
I-Deas као i u drugim programima,  working programi-
ma za upravljanje projektima, smatra se prednošću

OD KANDIDATA OČEKUJEMO

• Razvijene komunikacijske veštine u odnosu sa inter-
nim i eksternim klijentima

• Spremnost za napredovanjem i kontinuiranim
učenjem

• Vrednovanje rada u timu i postizanje  zajedničkog
uspeha

OPIS POSLA

• Pružanje tehničke podrške inženjerskom timu pri
montaži i servisu opreme, instalaterskim poslovima,
vođenju projekta i pripreme tehničke dokumentacije

• Tehničko-komercijalna obrada ponuda

• Podrška prilikom učešća na tenderima

• Učestvuje u projektnim aktivnostima i implementaciji
projekata

Оd vas očekujemo:

• Odgovoran i profesionalan pristup poslu

• Sistematičnost u radu

• Timski rad

U koliko ste zainteresovani molim Vas da pošaljete
svoju Biografiju elektronskim putem na:
aleksandar.bogic@trijera.rs

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni
elektronskim putem.

ГРАД ПАНЧЕВО

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МОНТАЖНИХ ГАРАЖА

РАСПИСУЈЕ 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

за избор корисника земљишта за привремено постављање монтажне гараже

I

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг Краља
Петра I 2 - 4 са назнаком Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај – „ЗА КОМИСИЈУ ЗА СПРОВО-
ЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МОНТАЖНИХ ГАРАЖА,
ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗЕМЉИШТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ МОН-
ТАЖНЕ ГАРАЖЕ, СА НАЗНАКОМ ЛОКАЦИЈЕ, БРОЈА ЛОКАЦИЈЕ И РЕДНОГ БРОЈА ГАРАЖНОГ МЕСТА - НЕ ОТВАРАЈ”

БЛАГОВРЕМЕНИМ ПРИЈАВАМА СЕ СМАТРАЈУ ОНЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ ПРИСТИГНУ НА АДРЕСУ Град Панчево, Трг Краља Петра I 2 - 4, У року
од 23. 10. 2020. год. до 04. 11. 2020. год. до 10 сати. 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве подносилаца, који имају неизмирене обавезе по основу изворних локалних прихода, неће се раматрати. .

II

Подаци о земљишту које се даје на коришћење и површини гаражног места према Плану

RЕД. 
БР.

ЛОКАЦИЈА
БР. 

ЛОК.
ЗОНА

ПОВР. ГАР.
МЕСТА

ДИМЕН. ГАР.
МЕСТА

БР. ГАР.
МЕСТА

РЕДНИ БРОЈ ГАРАЖНОГ МЕСТА

1 Дринска 11 2 13.00 2,60/ 5,00 8 21, ,25, 57, 74, 79, 81, 115, 118

2
Краљевића Марка колонија
тип „Станко“

15 2 13.00 2,60/ 5,00 2 3.18

3
Максима Горког 58а-ц војне
зграде

16 2 13.00 2,60/ 5,00 3 30, 36, 56

4 Моше Пијаде код моста 18 2 14.50 2,90/ 5,00 18
4, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 40, 47, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72

5 Пепељара, Максима Горког 27 2 13.00 2,60/ 5,00 4 19, 20, 35, 39

13.00 2,60/ 5,00 2 54. 71

6 Савска 28 2 14.50 2,90/ 5,00 10 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

7
насеље „Зеленгора” Жарка
Зрењанина

39 2 14.50 2,90/ 5,00 33
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 63, 69

8
Котеж 1 код православног
гробља

43 2 14.50 2,90/ 5,00 14
15, 16, 18, 19, 20, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63

укупно: 94



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

РАЗНО

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске лук,

ме тал не под у пи ра че, ме -

ша ли це за бе тон. 064/351-

11-73. (207122)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ме ша -

ли ца, Пан че во, Бе о град,

окол на се ла. Наш пре воз

до вас. 063/253-028.

(296986)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -

ре, за мр зи ва че, кли ме,

бој ле ре, шпо ре те, по пра -

вља мо са га ран ци јом.

„Фри го тех ник”, 064/122-

68-05. (297261)

ТЕ ПИХ СЕР ВИС „Пут ник”.

Ду бин ско пра ње те пи ха и

на ме шта ја. 302-820,

064/12963-79. (297331)

СЕ ЛИД БЕ БОМ БОН ЧИЋ-

БО РИС, еки па рад ни ка,

ком би ји, ка ми о ни, све ре -

ла ци је по Ср би ји. Се ли те

се без стре са!!! 063/253-

028, 064/444-66-74.

www.selidbe-bombon-

cic.com (296893)

ПЛА СТИ ФИ ЦИ РА ЊЕ ку -

па ћих, кр пље ње шу пљих

ка да, га ран ци ја. ка да,

Www.baltokad.co.rs

011/288-30-18, 065/347-

55-02. (291895)
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

Стругарско-

-браварски

радови

064/417-68-26

(7
/2

9
7

3
2

2
)

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

Последњи поздрав супругу, оцу, деди и свекру

ИЛИЈА КОРДА
1935–2020.

од супруге МАРТЕ, сина ЖЕЉКА, снајке ВЕСНЕ, 

унука ЈЕЛЕНЕ и ЈОВАНЕ и зета ФИЛИПА

(80/297249)

Последњи поздрав

оцу, деди и свекру

ИЛИЈА

КОРДА
1935–2020.

Збогом велики оче!

Од сина ЖЕЉКА,

снајке ВЕСНЕ

и унуке ЈОВАНЕ

(81/297249)

Последњи поздрав

деди

ИЛИЈА

КОРДА
1935–2020.

Најдражем и најбо-

љем!

Од унуке ЈЕЛЕНЕ,

зета ФИЛИПА

и унуке ЈОВАНЕ

(82/297249)

Последњи поздрав

ИЛИЈА КОРДА

Драгом течану од породице МИЛИЈАШ
(83/297249)

Последњи поздрав нашем течи

ИЋИ

од његових ЦРНОБРЊА
(84/297249)

Последњи поздрав драгом течи

од породице САВОВИЋ

(85/297249)

Тужна срца и с’ болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 21.

октобра 2020, у 80. години живота преминуо наш драги

МИЛОВАН АЏИЋ
1940–2020.

Сахрана је обављена 22. октобра 2020. године, у 14 сати, на Новом

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: синови СЛОБОДАН и СТЕВАН са породицама, као и

остала родбина и пријатељи

(113/297327)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 15. октобра преминула

СЛАВКА БАРАБАШ
1944–2020.

Сахрана је обављена 17. октобра у Качареву.

Ожалошћени супруг АНТОН са породицом
(114/297330)

Последњи поздрав

куму

ВАСИ

Твоји кумови: 

ВЕСНА, ПЕРА, 

ИВАНА и ОЉА

са породицама
(87/197262)

Последњи поздрав

драгом ујаку

ВАСИЛИЈУ

ЂУРКОВИЋУ
1948–2020.

од сестрића

БОЈАНА

(106/297309)

Последњи поздрав

ВАСИЛИЈУ ЂУРКОВИЋУ
2. VI II 1948 – 20. X 2020.

од његове ДРАГИЦЕ
(43/197160)

Последњи поздрав

ВАСКЕТУ

Породица

ГОМБЕЦ

(44/297161)

ПО ПУСТ на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо свим рад ним да ни ма осим сре дом

СЕ ЛИД БЕ: пре воз дру ге

ро бе. Пан че во-да ље. Це на

до го вор. 013/366-843,

063/193-22-29. (297306)

КЕРАМИЧАР. 063/825-16-

94. (296762)

ПО ВОЉ НО оба вљам све

вр сте фи зич ких по сло ва,

по ште но, од го вор но и пе -

дант но. 061/311-97-69.

(279259)

КА МИ ОН ки пер, пре воз:

шљу нак, пе сак, се ја нац,

уто вар, од воз шу та.

060/474-74-57. (297279)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по -

став ка, хо бло ва ње и ла ки -

ра ње. 065/314-90-18, 601-

892. (297269)

ТВ и са те лит ске ан те не,

мон та жа, ди ги та ли за ци ја

ТВ-а. 064/866-20-70.

(297266)

БРИ ГА о ста ри јем ли цу,

по вољ но. 061/227-66-66.

(297320)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке

бој ле ра, шпо ре та, ин ди ка -

то ра, раз вод них та бли, ин -

ста ла ци ја. Ми ћа, 064/310-

44-88. (297318)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром, пе -

сак, шљу нак, се ја нац, од -

во зим шут. 069/354-69-94.

(297310)

ЕЛЕК ТРО СЕР ВИС, кли ме,

мон та жа, сер вис, бој ле ри,

ин ди ка то ри, ин ста ла ци је,

фри жи де ре, веш-ма ши не,

ТА пе ћи. 060/521-93-40.

(297291)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -

ше ње ку па ти ла, ка на ли за -

ци је, во до вод не адап та ци -

је, за ме на вир бли, вен ти -

ла, ба те ри ја, са ни та ри је,

све за во ду, 0-24 са та.

Пен зи о не ри ма екс тра по -

пуст. До ла зим од мах.

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

89, Јо ви чин. (297169)

РО ЈАЛ МГ:  уград ња/по -

прав ке; ро лет не, ко мар ни -

ци, ве не ци ја не ри, све за -

ве се, тен де, хар мо-вра та,

ро ло-за шти та. 063/816-20-

98, 013/351-498. (297209)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе

мер це дес ка ми о ном, рад -

ни ци, по вољ но. Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (293296)

ТВ СЕР ВИС „Те сла еле ке -

тро ник” - све на јед ном

ме сту. 060/078-47-89,

063/778-47-89.

(297256018)

ПРЕ ВОЗ ро бе и се лид бе.

061/818-34-96. 

(297142)

МУ ШКА РАЦ, 56 го ди на,

ма те ри јал но обез без ђен,

же ли да упо зна же ну или

де вој ку  до 40 го ди на, ра -

ди дру же ња, из ла за ка.

Зва ти око 21 сат. 

013/352-203. 

(297103)

ПЕН ЗИ О НЕР, удо вац, тра -

жим же ну, за дру же ње,

Пан че во, око ли на око 60

го ди на. 

Тел. 062/967-02-24.

(297168)

ПО КЛА ЊАМ штен це, три

ме се ца, ле пе, ве се ле, ме -

ша них ар са, очи шће не од

па ра зи та. 060/320-79-17.

(297222)
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15. октобра 2020, у 61. години, изненада је преминуо наш вољени супруг и

отац

ГОРАН ЈАНКОВИЋ
1960–2020.

Судбина нам те оте...

Недостајаћеш нам... Недостајаће твоја љубав, твој очински загрљај, твоја

топлина, твоја доброта и твоја племенита душа.

Недостајаће нам све твоје особине које су увек биле најбоље, а имао си их на

претек. Био си снага наше породице.

Нека твоја племенита душа почива у миру и међу анђелима, а ми ћемо те

заувек волети, носити у срцима и памтити.

Сахрана је обављена 19. октобра 2020, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Супруга МАЈА и син МИЛОШ

(7/297100)

ГОРАН ЈАНКОВИЋ

Тешко је опростити се од тебе добри наш,

јер прерано је за опраштање.

Тешко је пронаћи праве речи, јер не по-

стоје.

И зато нећемо ти рећи збогом, јер заувек

ћеш бити у нашим срцима, мислима и

успоменама.

НЕДА, РАДИЦА и ДРАГАН

(8/297101)

Професоре мој,

била сам сигурна да ћеш ову једначину са

много непознатих решити успешно, као и све

до сада.

С’ тугом, али заувек у срцу.

НЕДА

(9/297101)

Последњи поздрав

ГОРАНУ

ЈАНКОВИЋУ

Са тугом у срцу

породица

ВУЧКОВИЋ

(10/297101)

Последњи поздрав другу

ГОРАНУ ЈАНКОВИЋУ

од његових пријатеља стонотенисера

Почивај у миру драги пријатељу.

БОРИВОЈ, САЛЕ, РАДЕ, БОБАН, БАНЕ, ПЕЂА, ДАКИ, ДУКСИ,

НЕША ПЕРКОШАН, НЕША ПРОФА, САЛЕ ПОШТАР и САЛЕ

МИКИЋ

(59/1297195)

Прерано нас је напустио наш драги пријатељ

ГОРАН ЈАНКОВИЋ
1960–2020.

Био си велики човек племените душе. 

Збогом пријатељу.

Почивај у миру.

Породица ПЕРИЋ

(69/297228)

Последњи поздрав

драгом течи и зету

ГОРАНУ

ЈАНКОВИЋУ

од АЛЕКСЕ

и НЕШКА

(74/197238)

Последњи поздрав нашем комшији

ГОРАНУ ЈАНКОВИЋУ

Породица БРАНКОВ

(86/297260)

Последњи поздрав драгој

ДУШАНКИ БУДАИ

од сестре МИРЕ
са породицом

(101/297302)

Последњи поздрав драгој

ДУШАНКИ БУДАИ

од брата МИЛЕТА

са синовима

(102/297303)

Са болом и тугом у срцу опраштам се од своје

драге мајке

КАТАРИНЕ НИКОЛАЈЕВ
1931–2020.

Сахрањена је у Иванову, 21. октобра 2020.

Неутешна ћерка МАРИЈА

(94/297284)

Последњи поздрав драгој баки

КАТАРИНИ НИКОЛАЈЕВ

од унука МАРЈАНA  и ДАНИЈЕЛЕ

са породицама

(95/297284)

Последњи поздрав

КАТАРИНИ

НИКОЛАЈЕВ
15. VII 1931 – 20. X 2020.

Син ВАСА

са породицом

(64/297218)

Последњи поздрав

баби

КАТАРИНИ

НИКОЛАЈЕВ
15. VII 1931 – 20. X 2020.

КАТЕРИНА

са породицом

(65/297218)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 23. октобар 2020. 23

Последњи поздрав

прији

АНЂЕЛИЈИ

КРСТИЋ

Нећемо те заборавити.

Твоји пријатељи:

СЛАВКО и НАДА

БУДИМИРОВ
(18/197115)

Последњи поздрав

тетка АНЂИ

Храбро сте се бори-

ли, нећемо вас забо-

равити.

ЉИЉА и ГОРАН

(19/297115)

АНЂЕЛИЈА КРСТИЋ

Драгој Мицики последње збогом и велико хвала

за предивно дружење и пријатељство.

Твоји КРСТИЋОВИ
(20/297115)

16. октобра 2020. престало је да куца срце наше

АНЂЕЛИЈЕ КРСТИЋ
1955–2020.

Хвала ти за све што си нам пружила и свему што

си нас научила.

Бескрајно те воле твоји: БОЈАН, МАЈА, РАДА,

ДУШАН, БОЈАНА, МИМИ, ЛАНА, ИВАНА и БАНЕ

(21/297115)

Последњи поздрав

стрини

од њене ДРАГЕ

са породицом
(22/297115)

Последњи поздрав

ДРАГАНИ ЈОВАНОВИЋ

и искрено саучешће породици ЈОВАНОВИЋ.

Од кума САНДРЕ ШЉИВАР са породицом
(37/297152)

Последњи поздрав куми

ДРАГАНИ

од породице СТЕВАНОВИЋ

(35/297148)

Последњи поздрав мајци и баки

ВИДОСАВИ ПАНЧИЋ
1927–2020.

од ћерке ГОРДАНЕ и унука НЕНАДА, ЖЕЉКА, ЈОВАНЕ,

ДРАГАНЕ и НИКОЛЕ (39/297156)

Последњи поздрав

сестри

ВИДОСАВИ

ПАНЧИЋ

од сестре СПАСЕНЕ

и НИКОЛЕ

(40/297156)

Последњи поздрав комшиници

ДРАГАНИ ЈОВАНОВИЋ

од комшија ПЕРЧИЋ, МАРКОВИЋ, ЛАЛИЋ,

МИЈИЋ, НИКОЛИЋ, БАТАЛО, ДАНКУЦ, 

ОБУЋИНА, БУКАЗИЋ, АЏИБАБА, НИКОЛИЋ,

КОВАЧЕВИЋ и КРИШАН

(48/297175)

Последњи поздрав нашој вољеној

МАРИЈИ ШПЕХЕК
1934–2020.

преминула је 15. октобра и сахрањена 17.

октобра.

Успомену на њу чуваће супруг ФРАНЦ,

ћерка ЈАДРАНКА, зет МИЛИВОЈ и унук

НЕНАД са породицом

(60/297198)

Опростили смо се од наше драге

ДРАГАНЕ

Никада је нећемо заборавити.

МИКАН и ГОЦА
(63/297205)

17. октобра 2020, у 73. години преминула је наша вољена

ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ
1948–2020.

Хвала ти на свој љубави, пажњи и снази коју си нам несебич-

но давала. 

Ожалошћени: супруг БРАНИСЛАВ, синови ВЛАДИСЛАВ и

ГРАДИМИР, снаје НАТАША и ЉИЉАНА, унука ЈАНА и брат

РАЈКО са породицом

(99/297294)

Последњи поздрав драгој

ДРАГАНИ ЈОВАНОВИЋ

Кумови НЕБОЈША и ОЉА

(91/297278)

Последњи поздрав

мојој драгој другари-

ци

ДРАГАНИ

ЈОВАНОВИЋ

и искрено саучешће

породици.

TANYA MCKEL LIPS

ПАРЕЖАНИН

из Хјустона

(92/297281)

АНЂЕЛИЈА КРСТИЋ

Ожалошћени: девер

МИЛЕ, јетрва ЉИЉАНА,

НЕБОЈША и СВЕТЛАНА

(112/1297321)

ТУГОМИРКА БУДАИ

Последњи поздрав вољеној баки од унуке БРА-

НИСЛАВЕ са праунуцима ПЕТРОМ, АЛЕКСАН-

ДРОМ и ДУШАНОМ
(104/297305)

ТУГОМИРКА

БУДАИ
рођ. Панић Душанка

1932–2020.

Последњи поздрав во-
љеној мајци, баки и пра-
баки

од ЉИЉАНЕ, ЛАЗАРА
и МАТЕЈЕ
(103/297304)

Поштованој

ДУШАНКИ

БУДАИ

Последњи поздрав.

Станари у Савској 12

(24/297124)

Последњи поздрав и са великим болом у души

опраштамо се од тебе драги оче

РАНКО АКСИЋ
1958–2020.

Твоји најмилији: ћерке ВЕЛА и САЊА

са породицом и син ВЕЛИБОР

(4/297037)

Последњи поздрав

поштованој прији

ДРАГАНИ

ЈОВАНОВИЋ

МИЛИЈАНА

и ТОДОР

ДАНИЛОВИЋ

(115/297333)

Последњи поздрав дра-
гој мајци

БОЈИ

ЖИВКОВИЋ
6. VI II 1941 – 20. X 2020.

Од ћерки ДРАГАНЕ и ЈА-
СМИНЕ са породицама.

Увек ћеш остати у на-
шем срцу

(90/297277)

Последњи поздрав

драгом колеги

ВАСИ

од ДРАГЕ, РАДЕ

и ЈАНЕЗА

(97/297288)
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25. октобра навршава се деветнаест година откада није с нама

наш драги

ЗОРАН МИЛЕУСНИЋ
2001–2020.

С љубављу и поносом те помињемо, у мислима и сећањима чу-

вамо од заборава.

Мајка АНЂА и сестра НАТАША с породицом

(71/297233)

26. октобра наврша-

ва се четрдесет дана

од смрти нашег нај-

милијег

ЧЕДОМИРА

ДРЖАИЋА
1952–2020.

Твоји: 

супруга ЉИЉАНА,

син ДРАГАН, 

унук ЛУКА

и унука ВАЊА

(77/197243)

29. октобра навршавају се тридесет две године од изненадног од-

ласка нашег драгог и вољеног сина и брата

БОШКА ГВОЗДЕНОВИЋА БОБАНА

Тешко је бројати године, а још теже живети без тебе.

Заувек неутешни: твој тата ЉУБА, мајка ЈОВАНКА

и сестра СЛАВИЦА с породицом

(88/197263)

СЕЋАЊЕ

СИМА

ГРУЈИЋ

МИЋА
26. X 1990 – 2020.

Његови најмилији:

супруга СТЕВАНКА,

син МИЛАН, 

ћерка ВЕСНА

и унука УНА

(96/297286)

22. октобра наврша-

ва се двадесет шест

година откако није са

нама наш вољени

ИВАН

КОСАНИЋ
1936–1995.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Супруга ВЕРИЦА

и синови ДРАГАН

и ЗОРАН

са породицом

(2/297086)

Три године је откада није са нама наш драги

НЕМАЊА СИМОВИЋ
1986–2017.

А и даље чекамо да нам дођеш и унесеш своју лепоту и

радост.

Време не лечи!

Неизмерно недостајете мама и ти!

Воле те: тата, сестре, сестрићи и зетови

(27/297128)

Сећање на нашег

драгог

НЕМАЊУ

СИМОВИЋА
1986–2017.

Тешко је видети те

свуда а нигде те не

наћи.

Живе сећања.

Воле те твоји

УРОШЕВИЋ

(28/297128)

ПОМЕН

25. X 1990 – 25. X 2020.

РУЖИЦА

ФИЛИПОВИЋ
из Омољице

Заувек у срцима и се-

ћању њених најмили-

јих
(6/297098)

ЗОРАН

МИЛЕУСНИЋ
2001–2020.

Време неће избриса-

ти сећање.

Породица БЕЛИЋ

(32/297137)

Напустила нас је наша баба, мајка и прабаба

САВА ЂАКОВИЋ САВКА
7. X 1928 – 15. X 2020.

За живота није познавала нити признавала ни је-

дан други закон осим закона љубави и прашта-

ња.

Тугују за њом њени: бата ДЕЈАН, ДЕСА, 

ДРАГАН, МИЉАНА и НАДА

(23/297117)

Одлетела је Наша Птичица Небеска. Наша мај-

ка, свекрва и баба

САВА ЂАКОВИЋ САВКА
1928–2020.

Анђели Божји чувајте нам је.

Њени: НЕНАД, ЉИЉА, ДУШАН, МАРКО и АНА

(61/(297199)

Твоје велико срце престало је да куца 18. октобра, али топлина

твоје душе остаће да је памтимо

НАДА ЂИЛАС
1965–2020.

Ожалошћени: ћерка БОЈАНА, зет ДАНИЈЕЛ, унуци ДАВИД,

АЛЕКСА и БОРИС, сестре ВИОЛЕТА и СЛАВИЦА са породицама,

девер МИЛАН са супругом БРАНКОМ, заова ЛЕНКА

са породицом, свекрва ЗОРКА и остала родбина и пријатељи

(46/297166)

Последњи поздрав ком-
шиници

НАДИЦИ ЂИЛАС
од ЗОРИЦЕ ЧАВИЋ

са породицом
(67/297221)

Последњи поздрав

МАРИЈИ СТАНОЈОСКИ

Породица ЈЕРЕМИЋ
(1/297083)

После тешке и крат-

ке болести преминуо

је наш другар

РАДЕ

НАУМОВСКИ

БАТКЕ

Памтићемо га по ка-

рактерним, племени-

тим особинама.

Другови: МИКИ, 

ТОМА, ТАЛИЈАН

и ДУЛЕ

(56/297185)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН МИЛОШЕВИЋ
BOGGY

Твоји пријатељи ПЕЂА и

ГАША (111/1297317)

Последњи поздрав вољеној Јоки

ЈОВАНКА МИЛЕТИЋ
рођ. Јаворина

1937–2020.

Имамо много лепих успомена да причамо о теби и да

те се сећамо.

Твоји: сестричина ИРЕНА, зет МИКИ, унук МИОДРАГ,

унука МАРИЈА, зет МИРОСЛАВ и праунука АНА

(110/297315)

Последњи поздрав

тетки

ЈОВАНКИ

МИЛЕТИЋ

Нека те анђели чува-

ју.

Твоји: АНДРИЈА, 

ВЕСНА и ДАРЈАН
(107/197315)

Последњи поздрав

тетки

ЈОВАНКИ

МИЛЕТИЋ

Почивај у миру.

Твоји: снаја МИЛЕНА
са породицом из

Банатског Карађорђева

(108/297315)

Последњи поздрав тет-

ки

ЈОВАНКИ

МИЛЕТИЋ

Нека те анђели чувају.

Твоји: 

сестричина МИЛИЦА

са породицом
(109/297315)

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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Анђели никад не

умиру

ДАВОРИН

МАНДИЋ

ТАЊА, ЗОРИЦА,

СТАНИЈА и ВЛАТКО

(72/297234)

Шеснаестогодишњи помен

ДАВОРИН МАНДИЋ ДАДО

Стриц МИЋА са породицом
(13/297109)

Шеснаестогодишњи помен

ДАВОРИН МАНДИЋ ДАДО

Стриц БРАЦА са породицом
(14/297109)

Даворе,

сећање на тебе траје,

и никад неће преста-

ти.

БОКИ

(57/297192)

У суботу, 24. октобра 2020, навршава се шеснаест година откада није са нама наш син и брат

ДАВОРИН ДАДО МАНДИЋ
1985–2004.

Парастос ћемо давати у суботу, 24. октобра, у 11 сати, на Старом православном гробљу.

Мама, тата и сестра

(76/ф)

ГОДИШЊИ ПОМЕН
30. августа 2020. навршава се годину дана откада није
са нама наш вољени

КИРИЛ ПИСЛЕВИЋ
3. IX 1941–2019–2020.

Година прође, ти остајеш... Нека те у вечном миру пра-
ти наша љубав јача од заборава.

Твоји највољенији: супруга РАТКА, син ЗОРАН, ћерка

ВИОЛЕТА, зет ДЕЈАН, снаја ЈЕЛЕНА, унуци ЕЛЕНА,

ЖАРКО, ДЕЈАН и праунуци МАША и ЛУКА
(78/297244)

Две тужне године ни-

је са нама наш воље-

ни

ПЕРА КРАЛ
1953–2018.

Увек ћеш живети у

срцима и мислима

твојих најмилијих
(3/297089)

Драги, мили наши

НИКОЛИЋ

ЛАЗА ГОРДАНА
22. X 1943 – 2. IX 2001. 15. IX 2020 – 24. X 2020.

Мислимо на вас.

ДУШИЦА и ОМЕР РАДИШИЋ с породицом

(70/297232)

24. октобра ће бити четрдесет дана

откако си неочекивано отишла

ГОРДАНА НИКОЛИЋ
1947–2020.

Заувек остајеш са нама.

Синови ЗВОНКО и ЖЕЉКО

са породицом

(89/297271)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

ПЕРИЋ

ЈОВАН ЈЕЛЕНА
1999–2020. 2019–2020.

С љубављу и поносом вас помињемо, у мислима и сећањима чувамо од за-

борава.

Синови: БОГОСАВ, ЂОРЂЕ и БОРИВОЈ, снаје СТЕВАНКА, ЉИЉАНА и

МИЛКА, унуци ДЕЈАН, ЗОРАН, НЕНАД, ЈЕЛЕНА, ПРЕДРАГ, ДАНИЈЕЛА

и БРАНКА и праунуци НИКОЛА, ЈОВАН, ЛАЗАР, НИКА, ГЕОРГИЈЕ

и МАРИЈАНА

(105/297307)
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СЕЋАЊЕ

ЦВИЈО

ЂУРИЋ
1973–2020.

Године пролазе, али

љубав, сећање и туга

вечно трају.

Ћерка ЉИЉАНА
(11/297104)

27. октобра 2020. на-

вршава се петнаест

година од смрти мога

оца

ЈОВАНА

УЗЕЛЦА

Твој син САША

(16/297111)

Вољеној сестри

СОФИЈИ ПЕТКОВИЋ ЉУПЧЕТУ

Заједно смо расли, ишли у школу, делили срећ-

не и тужне тренутке, знали све једно о другом и

тако проживели више од седамдесет година.

Волео сам те и носио у срцу и то ћу чинити до

краја живота.

Твој брат НИКОЛА ПЕРИЋ с породицом
(17/297113)

Драги и вољени мама и тата

СТАНА ЉУБОМИР

МИЋИЋ МИЋИЋ
24. X 2013 – 24. X 2020. 27. X 2017 – 27. X 2020.

Недостајете нам у сваком трену наших жи-

вота.

Сузе у срцу и души знају колико боли.

Заувек сте са нама, наши добри анђели.

БРАНКО и ДЕЈАНА са породицама

(25/297125)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН

ДАБИЋ
1994–2020.

Болујемо, али са поно-
сом те носимо у нашим
срцима. Нека те прати
наша љубав која је јача
од заборава.

Твоји најмилији
(26/297127)

СЕЋАЊЕ

ЕВА ЈАГОДИЋ
2007–2020.

ДРАГАН, СИЛВИЈА
и АНА

(33/297140)

28. октобра навршава се шест месеци од смрти

ДРАГАНА РАДЕНКОВИЋА
1960–2020.

Драги мој Батице, много ми недостајеш.

Празнина остаје заувек.

Твоја сестра ЉИЉА

(49/297177

Шестомесечни помен

ДРАГАН РАДЕНКОВИЋ
1960–2020.

У нашим си срцима.

Зет ИГОР и сестрићи

КСЕНИЈА и БОЈАН СТОЈКОВИЋ

(50/297177)

25. октобра навршава се годину дана откада није са

нама

ДРАГОМИР САВИЋ

Помен ће се одржати 24. октобра, у 11 сати, на вој-
ловачком гробљу.
Живећеш увек у нама.

Супруга ЗДЕНКА, син ВЕЛИБОР, снаја ЗОРАНА, зет
ДАНИЛО, унуци ДУШАН, ДЕЈАН, ЂОРЂЕ, МАРИЈА
и ПЕТАР

(51/297179)

23. октобра 2020. навршава се шест тужних ме-

сеци од смрти нашег

ЗОРАНА ЈОВИЧИНА

Време пролази, али тугу и бол не брише.

Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА, 

син ДРАГАН, снаја ВЕСНА, унука ТАМАРА

и унук БОЈАН

(52/297180)

ВЕЛИЈА

КАЛКАН

ЧИЧА
1934–2010–2020.

Заувек ћемо чувати

успомену на тебе.

Твоји најмилији
(53/297181)

Сећање на наше драге родитеље

КОВАЧЕВИЋ

ДРАГИЊА МИЛАН
4. XI 2019. 20. X 2013.

Године су прошле а ви сте и даље у мислима ва-

ших: ћерке ДРАГИЦЕ и ГОРДАНЕ са породицама

(54/297182)

СЕЋАЊЕ

ВЕСЕЛИН

БЛАЖЕВСКИ
2000–2020.

Чувамо успомену на

тебе.

Твоји најмилији

(55/297184)

26. октобра навршава се девет година от-

како смо се опростили од нашег драгог

НЕДЕЉКА ДЕАНОВИЋА

ДЕНДИЈА
1935–2011.

Сваког дана, за време протеклих девет го-

дина, био си са нама у нашим мислима,

сећањима и причама.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији
(62/297204)

У суботу, 24. октобра, даваћемо годишњи помен

нашем драгом

СЛАВКУ ЈАЋИМОВСКОМ
10. I 1947 – 2. XI 2019.

Време пролази, али бол и туга не престају. 

Заувек у нашим срцима.

Супруга ДРАГИЦА и ћерке ЈЕЛЕНА

и ЈАСМИНА са породицом

(66/297220)

ФРАНЧЕВ

ЖИВА ЗЛАТА
2010–2020. 2013–2020.

Ваша доброта живи у нашим срцима.

Ваша деца: ДРАГИ, ЈОЦА и ЦАЦА
(68/297224)

Прошла је тужна година откако није са нама

наш драги супруг, отац, таст и дека

ДУШАН ВЕКЕЦКИ
1952–2019.

...„Кад видиш да ме положе у гроб, да нећу не-

стати. Ни месец, ни сунце не нестану кад зађу”...

Живиш у нашим сећањима!

(73/297237)

26. октобра 2020. навршавају се четири тужне

године откако није с нама

ЈАСМИНА МИЦКОВСКИ

По доброти те памтимо, с поносом помињемо.

У вечном болу твоји најмилији

(79/297246)

ДЕЈАН БИЈАНАЦ БРАНА
1949–2004.

На данашњи дан, 24. октобра, преминуо је воље-

ни супруг и отац. 

Свима нам неизмерно недостајеш.

Себично чувамо успомене и сећање на тебе.

Супруга ЉИЉА и ћерка ГОЦА са породицом

(93/297282)
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Годишњица родитељима

АНКУЦИЋ

САВА МАРИЈА
2009–2020. 2017–2020.

Вечно живе у сећању и мислима њихове деце
(5/297090)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НЕСТОРОВ
2016–2020.

Твоји најмилији

(12/297105)

26. октобра навршиће се седамнаест година откада је отишао од

нас, наш предобри

ЖИВАН КАНАЧКИ

Љубав и туга остају заувек.
Твоји најмилији

(15/297110)

3

БИЉАНА ПАВЛОВИЋ
1973–2020.

Шестомесечни помен нашој вољеној ћерки, су-

прузи, мајци и сеји Биљани дајемо 24. октобра

2020, у 11 сати, на Новом гробљу.

Њени најмилији
(29/297130)

ЗОРАН КЕЉЕВИЋ

Прођоше три године туге, боли, празног

срца без твоје љубави, недостајеш пуно.

Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији

(30/297135)

27. октобра 2020. навршиће се осам година од

смрти вољеног

СВЕТОЗАРА МАКСИМОВИЋА
1937–2012. 

Све протекле године нису умањиле љубав и

успомене према Теби.

Твоја породица

(31/297136)

Прошло је двадесет година откако ниси са

нама, али си вечно у нашим срцима

АНТАЛ САКАЧ ТОНИ
1927–2000–2020.

Супруга РОЗАЛИЈА и ћерка ЕРИКА

са породицом

(34/297145)

МАРИЈА БАБА
2017–2020.

Три дуге године без тебе.

Твој осмех и поглед станују у нашим срцима.

Волимо те.

Супруг ЛИВИЈУС, ћерка АНЂЕЛА

и ћерка ПАМЕЛА са породицом

(36/297151)

24. октобра 2020. дајемо једногодишњи помен нашем
драгом

САШИ ЋУЋА
1969–2019.

Вољени никад не умиру.

Твоји најмилији: мајка АНА, супруга ЛИДИЈА, 
ћерка КАТАРИНА, сестра СНЕЖАНА, зет СЛАВИША,

сестричина МАРИЈАНА и сестрић АЛЕКСАНДАР
са породицом и ДРАГАН

(38/297144)

СЕЋАЊЕ
Навршава се пет година
од смрти наше драге

АНЕ

ТОМАШЕВИЋ
Чуваћемо вечно успо-
мену на тебе.

Твој зет ЂУРА, унука
ЈЕЛЕНА и унук НЕНАД

са породицама
(41/297157)

Шестомесечни помен драгој и никад непрежа-

љеној мајци даваћемо у суботу, 24. окобра, у 11

сати, на Старом православном гробљу

ИВАНКА ТОДОРОВ

Мајчице драга, недостајеш пуно...

Почивај у миру Божјем.

Чувају те од заборава твоји најмилији

(42/297159)

МИМА

Хвала ти за дивне унуке које си нам пода-

рила, 

за љубав коју си несебично давала,

за лепе тренутке проведене заједно.

Опрости за сузе.

Заувек твоји ЦАРАНИ

(45/297162)

Сећање на наше драге

СЛАВКО БИСЕРКА

ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉКОВИЋ
23. X 2010 – 2020. 29. I 2014 – 2020.

Са љубављу ваша деца
(47/297170)

У суботу, 24. октобра, у 11.30, на Старом православном гробљу у

Панчеву даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

РАТКУ РАЈАЧИЋУ РАЛЕТУ

Време пролази, само је љубав вечна.

Твоји најмилији
(58/297194)

МИРЈАНА ЦАРАН
Рођ. Нишавић

1987–2020.

Четрдесетодневни помен, 23. октобра

2020, у 11.30.

Ожалошћена породица

(98/297293)

ИШТВАН

ЖОК
1. XI 1989.

С љубављу коју смрт не
прекида и тугом коју
време не лечи, чувамо
те у нашим срцима.

Супруга ЈУЛИЈАНА
са децом
(75/297241)

21. октобра је шест го-
дина без брата

ВОЈИСЛАВА

ПЕШИЋА

ЛОЂИНОВ
из Долова

Недостајеш ми.
Сестра РАДОСЛАВА из
Црепаје са породицом

(100/297296)
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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
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ове не де ље оче куј те ма ње про бле -
ме са ор га ни за ци јом. До но си ће те
из не над не и не у о би ча је не од лу ке.
На из глед не мо гу ће ства ри до би ће
свој епи лог. Ако не ма те иде ју шта
би сте са сво јим жи во том, ових
дана ће вам се отво ри ти но ви
види ци.

Овај пе ри од ис ко ри сти те за кре а -
тив но де ло ва ње. Иде је ко је вам се
ду го мо та ју по гла ви са да ће ко нач -
но до ћи на ре а ли за ци ју. Бит но је да
сво је сно ве и пла но ве са чу ва те за
се бе. Ово је пра ви тре ну так да са -
ми се би скро ји те ка пу по соп стве -
ној ме ри.

По све ти те се се би мак си мал но.
Хте ли ви то или не, мно ге скри ве не
ства ри ће иза ћи на по вр ши ну. Ако
има те не ку тај ну, са чу вај те је са мо
за се бе. Про ме не у фи нан си ја ма
вам сле де и бит но је да ре а гу је те
бр зо, јер се но ва при ли ка не ће ско -
ро ука за ти, по го то во не та ко до бра.

Су о ча ва ће те се са ствар но шћу и би -
ће те при мо ра ни да поч не те да ре -
ша ва те на го ми ла не про бле ме у
свом ин тим ном жи во ту. То на тре -
нут ке мо же до би ти ди мен зи је не ког
пси хо ло шког три ле ра, али у исто
вре ме ће те на у чи ти да бу де те мек -
ши и ма ње твр до гла ви.

Да ни пред ва ма ће вам до не ти ве -
ли ку по др шку при ја те ља, а у исто
вре ме ће се по ка за ти и ко вам ра -
ди иза ле ђа. Не ко ли ко срећ них мо -
ме на та ће вам омо гу ћи ти да се до -
бро и бр зо ре ор га ни зу је те и на по -
кон кре не те у сме ру ко ји ће вас по -
ве сти ка ци љу ко јем те жи те.

Не мој те се из не на ди ти ако уско ро
бу де те ви де ли се бе дру гим очи ма.
Тра жи те за до вољ ство у се би, ре -
ши те се на го ми ла ног те ре та. По -
све ти те сло бод но вре ме се би и,
ако ни ка ко дру га чи је, от пу туј те не -
куд бар у ми сли ма, уз не ки филм
или до бру књи гу.

Ако ће не ко ме ња ти жи вот из ко ре -
на, то сте ви, по го то во ако је реч о
по љу фи нан си ја и сек са. Шта вам
је при о ри тет, од лу чи те са ми. Ако
сте са ми, сле ди вам по знан ство, а
Јар че ви ко ји су у ве зи на те ра ће
парт не ра да по лу ди од љу бо мо ре.
Сти же по за ма шна ко ли чи на нов ца.

Сле ди вам ве ли ко спре ма ње вас
са мих. На ко ји на чин ће те оба ви ти
тај ве ли ки и ва жан по сао, за ви си
од вас. У овом тре нут ку ни ка ква по -
др шка вам не ће би ти од ве ли ке по -
мо ћи. У соп стве ну ду шу мо ра те за -
ро ни ти са ми и спа ли ти мо сто ве ко -
ји не во де ни ку да.

Пла ни рај те да се по све ти те се би и
парт не ру и об но ви те свој љу бав ни
пла мен. Сре ћа на по кон ку ца на ва -
ша вра та. Пре кон тро ли ши те сво је
здра вље. Но вац ко ји већ ду же вре ме
оче ку је те на по кон ће сти ћи и ре ши ће
вас го ми ле про бле ма. На пра ви те
јед но ве ли ко по слов но спре ма ње.

Ова сед ми ца ће за вас про ћи ре ла -
тив но мир но и без ве ли ких емо тив -
них по тре са. Раз го ва рај те с парт не -
ром, ре ши те не су гла си це или јед но -
став но, ако не иде, кре ни те да ље
са ми. На све што вам се бу де де ша -
ва ло, гле да ће те мно го сми ре ни је.
Ма ња фи нан сиј ска кри за.

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)

Ове сед ми це ће те се осе ћа ти умор -
но и би ће те емо тив но пра зни. Схва -
ти ће те да сте по ла га ли пре ви ше на -
де у ве зу ко ја је не дав но по че ла.
По све ти те се се би и слу шај те сво ју
ин ту и ци ју. До бро из ра чу нај те с ко -
ли ко нов ца рас по ла же те да не би -
сте упа ли у фи нан сиј ску кри зу.

Де фи ни тив но је вре ме да на љу де
пре ста не те да гле да те као на до бро -
на мер не. Јед но став но, по ста ви те их
на сво је ме сто, ка ко ствар но за слу -
жу ју. Ка кве год ве сти да вам стиг ну,
чак и ако из гле да ју стра шно у пр вом
тре нут ку, знај те да је то при ли ка да
на по кон све ре ши те у сво ју ко рист.
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По след њих де се так го ди на у
гра ду и око ли ни ни кло је си ја -
сет удру же ња ко ја оку пља ју да -
ме, с при мар ним ци љем да сти -
му ли шу на ше су гра ђан ке ка ко
би ис по љи ле кре а тив ни по тен -
ци јал, чу ва ле тра ди ци о нал не
вред но сти, као и да по мо гућ -
ству, ка ко се то мо дер но ка же,
еко ном ски осна же.

И, за и ста, не ке чла ни це су
с вре ме ном, пра ве ћи раз не
про из во де под окри љем по ме -
ну тих ор га ни за ци ја, ус пе ле да
то што су на у чи ле чак и
претво ре у ка кав-та кав из вор
ег зи стен ци је.

Ипак, до ми нант на иде ја је
да оне што са др жај ни је ис пу -
ња ва ју сво је вре ме, па ако се
не што из то га озбиљ ни је
изроди – тим бо ље...

„Пан че вац” је пре из ве сног вре -
ме на пред ста вио сва удру же ња
са се ла, па ће са да у крат ким
цр та ма при ка за ти ка ко ра де че -
ти ри град ске ор га ни за ци је ко је
оку пља ју на ше су гра ђан ке: „Па -
нон ке”, „Пан чев ке”, као и сек -
ци је ве зи ља МКУД-а „Та ма ши
Арон” и СПКД-а „Ђе тван”.

А о ра ду тих удру же ња говоре
њи хо ве зва нич не пред сед ни це.

„Па нон ке” еко ном ски
оснажу ју чла ни це

Ра ди не го ва ња ло кал не тра ди -
ци је 2008. го ди не фор ми ра не
су „Па нон ке”, а пре ма ре чи ма
њи хо ве пред сед ни це Ол ге Жол -
наи Јо ка но вић, по че ло је ве о -
ма скром но.

– По сте пе но смо се раз ви ја -
ле, а све ин тен зив ни је от кад

смо, уз по моћ Гра да, до би ле
про стор у До му омла ди не, где
смо сме сти ле и опре му, ко ју
чи не пет раз бо ја, че ти ри сто ла
за пу сто ва ње, три ма ши не за
ши ве ње... На ше чла ни це се та -
мо ре дов но оку пља ју уто р ком
од 18 до 20 са ти или кад год

же ле да се ба ви руч ном из ра -
дом пред ме та тра ди ци о нал ним
тех ни ка ма и на тај на чин уна -
пре ђу ју се бе, али се и уче тим -
ском ра ду у при јат ној ат мо -
сфе ри. По не кад мо ра мо и да
по ка же мо шта смо све на пра -
ви ле, јер ми слим да су на ши
про из во ди за и ста ви со ког ква -
ли те та. За хва љу ју ћи то ме успе -
ле смо да до би је мо ли цен це за
тка ње, ва ља ње ву не и нец-
-тех ни ку, ко ју смо го то во отр -
гле од за бо ра ва. Из ра ђу је мо и
укра сне пред ме те за ку ћу, по -
пут стол ња ка, над стол ња ка, ја -
сту чи ћа, тка них под ме та ча –
ка же Ол га.

Ка ко би про мо ви са ле свој
рад, „Па нон ке” уче ству ју на

свим град ским ет но-ма ни фе -
ста ци ја ма и где год да их позову.

– По ку ша ва мо и да се при -
бли жи мо до ла зе ћим ге не ра ци -
ја ма, па смо кроз је дан про је -
кат са ра ђи ва ле и с мла дим ди -
зај не ри ма, ко ји су нам су ге ри -
са ли да на пра ви мо спој ста рог

с но вим. Та ко смо ло кал не мо -
ти ве с ба нат ских ћи ли ма при -
ка за ле на но вим про зво ди ма,
по пут фу тр о ла за лап топ, таблeт,
мо бил ни... Осми сли ле смо и
про је кат „Отво ре на вра та ста -
рих за на та” у окви ру ко јег по -
зи ва мо су гра ђа не да до ђу у на -
ше про сто ри је у До му омла ди -
не и ви де ка ко на ста је про из вод
од по чет ка до кра ја, за јед но са
аде кват ним па ко ва њем. По ред
то га, уче ству је мо у ра зним пле -
ме ни тим ак ци ја ма, па и они ма
у вре ме ко ро не. И на кра ју, мо -
рам да на гла сим да су се од
осни ва ња шест же на еко ном ски
оса мо ста ли ле и отво ри ле за нат -
ске рад ње у ко ји ма се ба ве ши -
ве њем, тка њем, из ра дом на кита,

пу сто ва њем ву не... – на во ди
пред сед ни ца „Па нон ки”.

„Пан чев ке” у но вом 
про сто ру

Сне жа на Мар ја нов, пр ва ме ђу
јед на ким „Пан чев ка ма”, ка же
да јој је пр во бит на за ми сао би -
ла да то удру же ње оку пи не за -
по сле не же не по љо при вред ни -
ка из Гор њег гра да ка ко би се
пре све га дру жи ле.

– На по чет ку нас је би ло два -
де се так, али су мно ге оче ки ва -
ле бр зу до бит, што ни је мо гу -
ће, бар не на по чет ку, па је ве -
ћи на од у ста ла. На кон из ве сног
вре ме на оста ло нас је пет-шест
и у на ред не че ти ри го ди не ле -
по смо са ра ђи ва ле и мно го ство -
ри ле  бо ре ћи се за исте ци ље -
ве, по пут кре а тив ног ра да, дру -
же ња, пу то ва ња, при ре ђи ва ња
ма ни фе ста ци ја... Кра јем фе -
бру а ра до би ле смо и про сто -
ри је у Ули ци Жар ка Зре ња ни -
на 5, у шта смо уло жи ле огром -
ну енер ги ју ка ко би смо га отво -
ри ле 16. ју ла. То је уго дан ку -
так у ко јем бри жљи во чу ва мо
тра ди ци ју, у шта сва ко мо же
да се уве ри рад ним да ни ма од
9 до 12 са ти. Ина че све – од су -
ве ни ра, аран жма на и осли ка -
ног ста кла до ра зних ко ла ча –
пра ви мо од при род них ма те -
ри ја ла – ка же Сне жа на.

Ни јед на од чла ни ца ни је
стал но за по сле на, а има их у

ра спо ну од 40 до 80 го ди на. И
док су ста ри је ма хом за ду же не
за руч не ра до ве, ко ла че и зим -
ни цу, мла ђе осли ка ва ју ста кло
и пра ве маг не те.

У по ме ну тим про сто ри ја ма
смо за та кли јед ну од њих –
Сла ви цу Си ма нић, ко ја во ли
да де ко ри ше ста кло и пра ви
пред ме те од сти ро по ра пре ма
пре по зна тљи вим ба нат ским мо -
ти ви ма. Бу ду ћи да све, ка ко
ка же, ра ди из љу ба ви, ни шта
јој ни је те шко, на ро чи то ка да
им не ко свра ти и оду ше ви се
њи хо вим ра до ви ма, а та квих
има чак и из Оха ја.

У Вој ло ви ци се чу ва
мађарски вез

Сек ци ја ве зи ља при вој ло вач -
ком МКУД-у „Та ма ши Арон”
оку пља се сва ке сре де, а њи хо ва
пред сед ни ца Ер же бет Вар га ис -
ти че да тра је још од 1962. године.

– Тру ди мо се да одр жи мо
тра ди ци ју Се кељ Ма ђа ра из ра -
дом ау тен тич них руч них ра до -
ва, по пут стол ња ка, ја сту ка,
пре кри ва ча, чар ша ва за кре ве -
те... На њих иду ша ре од ко јих
сва ка има сво је зна че ње, а укуп -
но је 36 му стри и чак по сто ји
књи га с кра ја  се дам де се тих
го ди на про шлог ве ка у ко јој је
све то за бе ле же но. Осво ји ли
смо и мно го на гра да с тим на -
шим ру ко тво ри на ма, ко је при -
ка зу је мо куд год да оде мо. Ту
је на ша по зна та ку хи ња, а углав -
ном пра ви мо пи ле ћи па при -
каш, чор бу од зе ле не са ла те и
бу хтле на лик кроф на ма, ко је
се ку ва ју на па ри, а по сле ува -
ља ју у мак, ро гач или ше ћер.

Има мо и ма ни фе ста ци је по пут
„Же те лач ких да на”, че му да је -
мо до при нос пре све га при ре -
ђи ва њем из ло жбе. На њој се
по ја вљу је ве ли ки број удру же -
ња из око ли не, а ми им, по ред
оста лог, обез бе ђу је мо те зге да
из ла жу про из во де. По ти че мо
из ру мун ске ре ги је Бу ко ви не,
ку да смо че сто од ла зи ли, као и
у ма тич ну др жа ву Ма ђар ску,
за хва љу ју ћи чи јој по мо ћи смо

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 су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Стар чев ка
Жен ка пит бу ла, црнa, с бе лим на гру -
ди ма, ухва ће на је не дав но у Стар че -
ву, у Сом бор ској ули ци, а тре нут но се
на ла зи у град ском при хва ти ли шту,
где че ка вла сни ка ко ји ју је очи глед -
но за бо ра вио.

Уко ли ко се вла сник не ја ви, ова
Стар чев ка мо же би ти удо мље на, јер
је пот пу но сре ђе на и спрем на за но -
вог вла сни ка, а обе ле же на је ми кро чи пом.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 
013/352-148.

Три му ске та ра
Пре слат ка бра ћа и да ље тра же
сво је ме сто у ср ци ма до брих љу -
ди, јер су хлад ни ки шни да ни
ту, а ку ти ја не пру жа то пли ну
људ ске ру ке.

Ови три „му ске та ра” су пер на -
пре ду ју и бр зо ра сту, а здра ви су
и раз и гра ни. Њи хо ви ка рак те ри
су у овом слу ча ју (на сли ци) по -
ре ђа ни сле ва на де сно, па би рај те: Не ста шко, Му дри ца и Маза.

За ин те ре со ва ни за ове вра го ла не тре ба са мо да окре ну
број те ле фо на 064/20-07-507.

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

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене
(ра сно или ме шан ца), или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло

би да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

ус пе ли да на пра ви мо ет но-
-ку ћу, у ко ју су же не из це лог
се ла до не ле мно го број не ста ре
ра до ве – на во ди Ер же бет.

Ве зи ље из „Ђе тва на”
негују сво је оби ча је

И вој ло вач ки Сло ва ци, оку пље -
ни око СКПД-а „Ђе тван”, има -
ју сек ци ју ве зи ља с тра ди ци -
јом от при ли ке исте ду жи не као
прет ход но спо ме ну та, а пред -
во ди је Ана Па њик.

– Пам тим да су на ше же не
још пре пе де се так го ди на ишле
на вез, нај пре у шко ли, а већ
ви ше од 40 го ди на су у скло пу
„Ђе тва на”. Оку пља мо се сре -
дом и го то во увек нас је два -
де се так, а у по след ње вре ме
смо се ма ло и „под мла ди ле”,
па чла ни це има ју од 40 до 83

године. За сту пље не смо на мно -
гим ма ни фе ста ци ја ма, као и у
асо ци ја ци ји сло вач ких удру же -
ња, а при ре ђу је мо и јед ну за -
ба ву ка да ку ва мо ре зан це. Ве -
ћи на нас ви ше не жи ви у Вој -
ло ви ци, али то ни је смет ња да
се са ста је мо, ле по дру жи мо и,
на рав но, да ве зе мо на бе лом
плат ну на ше ра зно бој не мо ти -
ве, ко ји су од ли ка Вој ло ви це.
За хва љу ју ћи по мо ћи Гра да и
Ма ти це сло вач ке, на ба ви ли смо
две ма ши не, на ко ји ма за сад
ши је мо ма ске. Са ра ђи ва ли смо
и са школ ском де цом, уче ству -
је мо и на „Же те лач ким да ни -
ма”, а у бо ља вре ме на смо и
мно го пу то ва ли, нај ви ше по
око ли ни и зе мљи, као и по
постој би ни на ших пре да ка –
ис ти че Ана.

КА КО ЖИ ВЕ И РА ДЕ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА ИЗ ГРА ДА

ДА МЕ КО ЈЕ ДР ЖЕ ДО ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

„Панчевке” већ неко време стварају у Улици Жарка
Зрењанина 5 (председница Снежана Марјанов, трећа здесна)

Прва међу једнаким везиљама МКУД-а
„Тамаши Арон” – Ержебет Варга

Олга Жолнаи Јокановић веома
је допринела успеху „Панонки”

ПО ДР ШКА ГРА ДА

Пред став ни це свих ових

удру же ња же на ни су про -

пу сти ле да на гла се ка ко

са ра ђу ју с дру гим слич ним

ор га ни за ци ја ма, као и са

свим ре ле вант ним град -

ским инсти ту ци ја ма.

Сва она ак тив на су и на

кон кур си ма ко је рас пи су ју

По кра ји на и Град Пан че -

во, од ко јег, ка ко ре дом

ис ти чу, има ју ве ли ку по др -

шку, а то се на ро чи то од -

но си на Са вет за род ну

рав но прав ност.

Ана Пањик (друга здесна) годинама
предводи секцију везиља СКПД-а „Ђетван”



Бо рац оства рио пр ву
по бе ду у ели ти

Де вој ке „ве за ле” и
тре ћи три јумф

Ше сто ко ло Су пер ли ге за од -
бој ка ше, ко је је од и гра но про -
шлог ви кен да, до не ло је мно го
ра до сти свим по кло ни ци ма
игре пре ко мре же у на шем гра -
ду и око ли ни. Стар че вач ки Бо -
рац је оства рио пр ву ово се зон -
ску по бе ду у ели ти и та ко још
јед ном по ка зао да за ње га има
ме ста ме ђу нај бо љим клу бо ви -
ма у Ср би ји: Бо рац – Мла ди
рад ник 3:2, по се то ви ма 16:25,
23:25, 25:23, 25:17 и 18:16.

Го сти из По жа рев ца су до -
шли у наш град као ап со лут ни
фа во ри ти, али то ни је сме та ло
мом ци ма ко је пред во де тре не -
ри Ду шан Јо вић и Во ји слав Па -
вло вић да пру же из ван ред ну
пар ти ју, да оста ве ср це на те -
ре ну, да се не пре да ју и ка да су
мно ги по ми сли ли да је све го -
то во... Иа ко су По жа ре вља ни,
пред во ђе ни фе но ме нал ним
Мла де ном Бо јо ви ћем, во ди ли
и са 2:0 у се то ви ма, „бор ци” се
ни су пре да ва ли. Ве ро ва ли су у
се бе и ус пе ли! На чи ни ли су ве -
ли чан стве ни пре о крет, па су на
кра ју оства ри ли ве ли ку по бе ду
од 3:2 и та ко сво ја име на ве ли -
ким сло ви ма упи са ли у бо га ту
исто ри ју стар че вач ке од бој ке.

Игра ла се за и ста вр хун ска
од бој ка про шле су бо те у пан -
че вач ком „хра му спо р та”, а ви -
ше од све га по кло ни ке овог
спор та мо же да хра бри бор бе -

ност и же ља ко ју су има ли мом -
ци из Стар че ва. И сви до јед -
ног за слу жни су за овај ве ли ки
три јумф.

За то не ка оста не за пи са но
да су пр ву по бе ду у Су пер ли ги
у се зо ни 2020/21. Од бој ка шком
клу бу Бо рац до не ли: Не ма ња
Ми ле тић, Не над Ма дић, Ни -
ко ла Сто ко вић, Ду шан Стој са -
вље вић, Вла ди мир Кне же вић,
Ву ка шин Ђур ђе вић, Алек сан -
дар Гми тро вић, Да вор Ми ло -
ше вић, Јо ван Дроб њак, Ни ко -
ла Кр стић, Жар ко Ра ки та, Ни -
ко ла Ма рин ков и Бо јан По -
знић.

Сле де ћег ви кен да од бој ка -
ши ма Бор ца пред сто ји још јед -

но ве ли ко ис ку ше ње. Пу ту ју у
Кра гу је вац, где ће од ме ри ти
сна ге с до ма ћим Рад нич ким.

Још јед ном су фан та стич не
би ле и де вој ке из ОК-а Од бој -
ка 013. Оне су про шлог ви кен -
да го сто ва ле у Пе тро ва ра ди ну
и оства ри ле тре ћу по бе ду у тре -
ћем ко лу Дру ге ли ге гру па „Се -
вер”: Сла ви ја – Од бој ка 013 2:3,
по се то ви ма 21:25, 24:26, 25:22,
25:21 и 10:15.

У нај не и зве сни јем, пе том се -
ту де вој ке тре не ра Вла ди ми ра
Јо ван чи ћа при ка за ле су нај бо -
љу игру, има ле су ве ћу же љу за
по бе дом и за слу же но по диг ну -
тих ру ку на пу сти ле по при ште
окр ша ја.

Од бој ка 013 игра ла је у са -
ста ву: Ан ђе ла Ву ја нић, Алек -
сан дра Кр стић, Је ле на Пе тр ов,
Дра га на Мар ко вић, Ни на Јо -
ва но вић, Алек сан дра Га ће ша,
Ма ша Ри ка но вић, Све тла на Ћи -
ри лов, Ни ко ли на Ве ско вић, Те -
о до ра Ми нић, Јо ва на Кља јић,
Да ни ца До бро са вље вић, Со фи -
ја Аша нин, Ми ли ца Ку жић,
Оли ве ра Ми ха и ло вић, Ми ли -
ца Сто јић, На та ли ја Пу ва лић,
Ма ри ја Ма рић, Са ра Ста ни ми -
ро вић и Ан ђе ли ја Кне же вић.

Ви кенд пред на ма до но си
још јед но го сто ва ње Од бој ке
013. Пред де вој ка ма је по но во
пут у Пе тро ва ра дин и ду ел са
еки пом Во леј штранд.

СПОРТ
Петак, 23. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ПИ ШЕ СЕ ОД БОЈ КА ШКА ИСТО РИ ЈА...

У свету проблемског шаха пан-
демија коронавируса узроко-
вала је отказивање готово свих
такмичења у решавању шахов-
ских проблема, као и Конгреса
светске федерације за проблем-
ски шах, који је био планиран
да се одржи почетком октобра
на Родосу.

Због тога млади Панчевац
Илија Серафимовић није до-
био прилику да брани титулу
најбољег младог композитора
шаховских проблема до 23 го-
дине, коју је освајао четири
пута узастопно. Ипак, Илија
ће овај месец памтити по сјај-
ним вестима које су му стигле
с такмичења у шаховској
композицији.

Прво су објављени резул-
тати турнира „Москва 2020”,
где је Илијин помоћни мат
освојио похвалу у изузетно
јакој конкуренцији најбо-
љих светских композитора.
Само неколико дана касни-
је објављена је пресуда за
ФИДЕ албум 2016–18. у ка-
тегорији шаховских студи-
ја, где је уврштена и једна
Илијина композиција. 
ФИДЕ албуми се објављују
од 1956. године и предста-
вљају колекцију најбољих
шаховских проблема, раз-
врстаних у осам категорија, у
периоду од три године.

Композитори могу да конку-
ришу за улазак у албум радо-

вима који су им објављени или
награђени у том периоду, а о
резултатима одлучују тројица
судија, највећих експерата за

поједине категорије. Због свега
наведеног, у проблемском ша-
ху се највећим признањем за
неки рад сматра улазак у ФИДЕ
албум. Млади Серафимовић је
конкурисао шаховском студи-
јом којом је победио на такми-
чењу младих композитора на
конгресу у Охриду 2018. годи-
не и успео да задовољи строге
критеријуме судија из Немач-
ке, Русије и Украјине.

Треба напоменути да је вео-
ма мало аутора у свету који су
ушли у ФИДЕ албум радом ко-
ји су компоновали када су има-
ли само 14 година, тако да је
овај резултат круна у Илији-
ном досадашњем опусу на по-
љу шаховске композиције.

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ НАШЕМ СУГРАЂАНИНУ

ИЛИЈА МЕЂУ ОДАБРАНИМА

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

СУ ПЕР ПИ О НИ РИ

Утак ми ца ма 13. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на”.
Пан че вач ки „бр зи воз” је на
Град ском ста ди о ну уго стио ри -
ва ла из Но вих Ко за ра ца и оства -
рио осму по бе ду: Ди на мо 1945
– Сло бо да 2:1 (0:0).

Тре нер до ма ћег ти ма Жар -
ко То до ро вић по ве ре ње за овај
су срет по кло нио је сле де ћем
са ста ву: Га ври ло вић, Јан ко вић,
Бра јо вић, Кр мар, Бо дло вић (Ја -
ко ва шић), Ма ти је вић (Вје шти -
ца), Ра до ва но вић, Цр но мар ко -
вић, Ста ној ко вић (Не шић), Ан -
дрић и Кр стић.

Го сти из Но вих Ко за ра ца су
у пр вом по лу вре ме ну пру жи -
ли сна жан от пор фа во ри ту, па
су ус пе ли да одо ле свим на па -
ди ма фуд ба ле ра Ди на ма 1945.

По сле од мо ра до ма ћин је
кре нуо у још офан зив ни је на -
па де. У 58. ми ну ту у ка зне ном
про сто ру Сло бо де фа у ли ран је
Ста ној ко вић, а си гу ран из во -
ђач је да на е стер ца био је Ра до -
ва но вић, ко ји је та ко до нео
пред ност свом ти му. На дру ги

по го дак Ди на ма 1945 че ка ло
се де се так ми ну та. По сле Бо -
дло ви ће вог шу та гол ман го сти -
ју је лоп ту од био до Ма ти је ви -
ћа, ко ме ни је би ло те шко да
ду пли ра пред ност сво је еки пе.

Сло бо да је у фи ни шу утак ми -
це ус пе ла да за тре се мре жу до -
ма ћи на, али то је би ло све што
је у овом ме чу ус пе ла да уради.

Ди на мо 1945 са да има скор
од осам по бе да, јед ног ре ми ја

и че ти ри по ра за, а у на ред ном
ко лу му пред сто ји ју жно ба нат -
ски дер би у Са ку ла ма, где ће
се са ста ти с до ма ћим Бор цем,
тре нут но дру го пла си ра ним ти -
мом на та бе ли.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„БР ЗИ ВОЗ” СА ВЛА ДАО СЛО БО ДУ

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ ВЕ СЛА ЧА У ДР ЖА ВИ

МИ ХАЈ ЛО И ПЕ ТАР ШАМ ПИ О НИ
Ве слач ка се зо на, ко ја је по -
че ла ка сно због по зна тих окол -
но сти с ко ро на ви ру сом, за вр -
ше на је про шлог ви кен да. На
Ади Ци ган ли ји је одр жа но
Пр вен ство Ср би је, на ко ме су
уче ство ва ли нај бо љи ве сла чи
у др жа ви, и то у свим ка те го -
ри ја ма. На овом пре сти жном
так ми че њу ВК Та миш је на -
сту пио са сво јим нај бо љим
ве сла чи ма, ко ји за со бом има -
ју вр ло успе шну се зо ну и пре -
гршт осво је них ме да ља.

Ју на ци пр вог так ми чар ског
да на би ли су чла но ви три ју
еки па Та ми ша у дубл-ску лу за
пи о ни ре. Шам пи о ни др жа ве

по ста ли су, ове се зо не не по бе -
ди ви, Ми хај ло Мар ко вић и Пе -
тар Пе рић. Дру га еки па дубл-
-ску ла из на шег гра да, у ко јој
су ве сла ли Па вле Ми лу ти но -
вић и Ог њен Ви де нов, дру га је
про шла кроз циљ, а не до ста ја -
ло је са мо не ко ли ко сто тин ки
да тре ћи дубл-скул Та ми ша
(Јо ван Сто јиљ ко вић и Да мјан
Стој ко вић) осво ји брон зу, али
у фо то-фи ни шу их је пре те -
кла еки па Цр ве не зве зде.

Де вој ке из Та ми ша у че тве -
рац-ску лу за пи о нир ке: Мар -
та Стан чић, Те о до ра Дан гу -
бић, Ан ђе ла Зенг и Мар ти на
Герст нер, у тр ци ко ја је за
њих нај ва жни ја у се зо ни, успе -
ле су да бу ду кон цен три са не
и при бра не и да си гур ним

заве сла јем пре тек ну сво је
стал не ри вал ке из Да ну би ју -
са и осво је ти ту лу ви це шам -
пи о на Ср би је.

Мла ди ски фи сти Мар ко
Јан чи кин и Урош Јел кић та -
ко ђе су оправ да ли по ве ре ње
тре не ра. Мар ко се оки тио
брон за ним од лич јем, док је
Урош Јел кић као пе ти про -
шао кроз циљ.

– Има ли смо вр ло успе шну
ве слач ку се зо ну, у ко јој су свој
та ле нат по ка за ли пи о ни ри и
пи о нир ке, с до ми на ци јом у
дубл-ску лу ка ква ду го ни је
ви ђе на на ве слач ким так ми -
че њи ма у Ср би ји. Ми хај ло и

Пе тар су по ка за ли ван се риј -
ски та ле нат и већ су при ме -
ће ни од стра не са ве зног се -
лек то ра као по тен ци јал ни ре -
пре зен та тив ци – ре као је тре -
нер Та ми ша Ог њен Ма ти је -
вић по сле фи нал них тр ка на
Пр вен ству Ср би је.

Дру гог да на так ми че ња на -
сту пио је наш про сла вље ни
ас и ре пре зен та ти вац Ср би је
Ми лош Ста но је вић, ко ји је у
ски фу за ла ке ве сла че осво -
јио злат ну ме да љу и три на е -
сту ти ту лу шам пи о на др жа ве
у сво јој ду го го ди шњој ве слач -
кој ка ри је ри. Ми лош је на -
сту пио и у тр ци че тве ра ца, а
у ком би на ци ји с ве сла чи ма
Гра фи ча ра при до дао је Та ми -
шу још јед ну сре бр ну ме даљу.

На Пр вен ству Ср би је у џу ду
за ста ри је пи о ни ре, ко је је
одр жа но про шлог ви кен да у
Бе о гра ду, успе шни су би ли и
так ми ча ри ЏК-а „Ака де ми ја
Јо чић” из Стар че ва и ЏК-а
Пан че во.

„Ака дем ка” Ми лица Се -
куло вић оки ти ла се брон за -
ним од лич јем, а са мо тре -
нутак не па жње ко штао ју је
фи на ла.

Та ко ђе брон за ну ме да љу
осво јио је и члан ЏК-а Пан -
че во Вук Вељ ко вић, и то у ка -
те го ри ји до 38 кг.



Шеф струч ног шта ба Ко шар -
ка шког клу ба Та миш, Бо јан Јо -
ви чић, на го ве шта вао је да ње -
гов тим оче ку је из у зет но те жак
за да так у Алек син цу, у че твр -
том ко лу Ко шар ка шке ли ге Ср -
би је... Знао је да ће ис ку сна
еки па на свом те ре ну би ти тврд
орах за ње го ве мом ке, да је фа -
во рит. Стра тег еки пе из на шег
гра да по ку шао је да при пре ми
сво је игра че за све што им пред -
сто ји. До бро је ана ли зи рао игру
ри ва ла, али из не на ђе ње се ни -
је до го ди ло: На пре дак –Та миш
79:71, по че твр ти на ма 25:15,
22:25, 16:19 и 16:12.

Иа ко је до ма ћи тим во дио
то ком чи та вог ме ча, Та миш је
пре тио све вре ме и у не ко ли ко
на вра та успе вао да су стиг не за -
о ста так. Нај е фи ка сни ји у На -
прет ку био је Ђор ђе Си ме у но -
вић, са 24 по е на и по пет по е -
на и ско ко ва. Нај бо љи у Тамишу

био је Са ша Ра до вић, са 12
поена и 11 аси стен ци ја.

На пре дак је од лич но за по -
чео утак ми цу, па је већ у де ве -
том ми ну ту имао пред ност од
12 по е на, али и по ред то га игра -
чи Та ми ша ни су се пре да ва ли.
Усле ди ла је се ри ја од 7:0 у ко -
рист на шег ти ма, па је не из ве -
сност опет вра ће на у дво ра ну
СР ЦА. До ма ћи ко шар ка ши су
на ста ви ли до бру игру и у дру -
гој че твр ти ни, али из ми ну та у
ми нут Та миш се осло ба ђао при -
ти ска и по ста јао све опа сни ји.
Пред во ђе ни од лич ним Кр ста -
но ви ћем, Пан чев ци су у фи ни -
шу овог де ла утак ми це при -
шли на са мо три по е на за о -
стат ка – 41:38.

Дру го по лу вре ме је до не ло
још отво ре ни ју бор бу. „Трој ком”
Ива на Сми ља ни ћа Та миш је сти -
гао на са мо по ен за о стат ка за
ри ва лом, а у че твр ту четвр ти ну

се ушло са ак тив ним ре зул та -
том од 63:59 у ко рист до ма ћег
ти ма. Ипак, у по след њој де о ни -
ци су сре та Алек син ча ни су пре
све га сво јим ис ку ством ус пе ли
по но во да ус по ста ве кон тро лу и
на кра ју сла ве вред ну по бе ду.

– До ма ћин је во дио то ком
це ле утак ми це и за слу же но
осво јио бо до ве. Има ли смо те -
шку сед ми цу пре овог ме ча,
јер ни смо мо гли да ор га ни зу -
је мо нор ма лан тре нинг. По вре -
ђе ни су нам Прицл, Ву јо вић,
Па ви ће вић... Утак ми цу је од -
лу чи ло ис ку ство до ма ћег ти -
ма. На ши мла ди игра чи, по -
пут Ре би ћа и Ан ђу ши ћа, по ку -
ша ва ли су да па ри ра ју ри ва лу,
али ви ше од овог ни смо мо -
гли. Има мо ја ко млад тим, чак
де сет но вих игра ча, и по треб -
но је још вре ме на да се све то
укло пи ка ко би смо же ле ли.
Пра ви ли смо мно го гре ша ка у

на па ду, а на дру гој стра ни, 
ка да је то би ло нај по треб ни је,
ис ку сни мом ци из На прет ка
уме ли су да ка зне сва ку на шу
гре шку. Окре ће мо се на ред ном
ри ва лу, са же љом да ће мо би -
ти ком плет ни и да ће мо мо ћи
на тре нин зи ма да ис пра вља мо
не до стат ке у сво јој игри –
истакао је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре Бо јан Јо ви чић.

Та миш је играо у са ста ву:
Ан ђу шић (се дам по е на), Ре бић
(се дам), Сми ља нић (16), Ко ва -
че вић, Ву јо вић, Кр ста но вић
(14), Ма ној ло вић (три), Ра до -
вић (12), Пе тро вић (два) и Па -
ви ће вић (10 по е на).

У на ред ној утак ми ци Та миш
ће у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту уго сти ти еки пу Мла до сти.
Ова утак ми ца је на про гра му у
пе так, 23. ок то бра, од 18.30, а
би ће од и гра на без при су ства
гле да ла ца.

СПОРТ
Петак, 23. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Крагујевац: РАДНИЧКИ–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Петроварадин: ШТРАНД ВОЛЕЈ – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
субота, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Београд: ЈУНИОР – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА
Гајдобра: ХЕРЦЕГОВАЦ–ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ
жене

Јабука: ЈАБУКА–НАФТАГАС

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ
петак, 18.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА
С. Пазова: С. ПАЗОВА–ДИНАМО

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Краљево: СЛОГА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сакуле: БОРАЦ – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ–НАФТАГАС
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
недеља, 14 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА – РАДНИЧКИ (Б)

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ – МЛАДИ РАДНИК 3:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Петроварадин: СЛАВИЈА – ОДБОЈКА 013 2:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЦРВЕНКА 32:29

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ОРК ПАНЧЕВО 36:26

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СОМБОР 18:18
Јабука: ДОЛОВО–ПОТИСЈЕ 31:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци

Жабаљ: ЖСК 1955 – ОРК ПАНЧЕВО 32:24
жене

Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА 18:25

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Алексинац: НАПРЕДАК–ТАМИШ 79:71

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ВЕЛИКА КИКИНДА 88:76

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУБОЧИЦА 0:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОБОДА 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Житиште: БЕГЕЈ–МЛАДОСТ 1:6
Сутјеска: РАДНИЧКИ–БОРАЦ 1:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – СПАРТАК 1911 0:2
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА 2:1
Баранда: РАДНИЧКИ – С. ТАМИШ 2:3
Иваново: СТРЕЛА–БАК 2:1

Же ле зни ча ру бод 
у ме чу про тив
Дубочице

На ре ду је пут 
у Краље во

Про шлог ви кен да су од и гра не
утак ми це 11. ко ла Пр ве ли ге
Ср би је. Фуд бал ски клуб Же ле -
зни чар ус пео је да пре ки не низ
од два уза стоп на по ра за, али и
по ред то га по сле ме ча с Ду бо -
чи цом из Ле сков ца на СЦ-у
„Мла дост” ни је би ло еу фо ри је...
Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви са -
и гра чи би ли су мно го до ми нант -
ни ји ри вал, ства ра ли при ли ке,
али ни су има ли до вољ но кон -
цен тра ци је у за вр шни ци на па -
да, па ни спорт ске сре ће: Же ле -
зни чар –Ду бо чи ца 0:0.

Још јед ном се по твр ди ло пра -
ви ло да у фуд ба лу не мо ра да
зна чи да бо љи так мац осва ја
бо до ве. Го сти су у наш град до -
шли с ја сном на ме ром: да не
из гу бе. И ус пе ли су. Ду бо чи ца
се гр че ви то бра ни ла и на кра ју
осво ји ла је дан бод.

Шан се пред го лом го сти ју по -
че ле су да се ре ђа ју већ у тре ћем
ми ну ту, ка да је за пре тио ка пи -
тен Ко ва че вић. При ли ке су има -
ли и Су ра ка, Јо ва но вић, Са ва -
но вић, ко ји је по го дио и ста тиву,

те Сто ја но вић, Сте ва но вић... „Ди -
зел ка” је на па да ла то ком це лог
су сре та, али лоп та јед но став но
ни је хте ла у гол Ле сков ча на.

– Че сти там мо јим мом ци ма
на по жр тво ва њу и ве ли кој бор -
бе но сти. Те шко је би ло пси хо -
ло шки се по ди ћи по сле два по -
ра за. Жао ми је што ни смо по -
бе ди ли, јер ми слим да смо
игром то за слу жи ли. Ипак, за -

до во љан сам и осво је ним бодом.
Си гу ран сам да ће мо у на ред -
ним утак ми ца ма би ти још бо -
љи, да ће и сре ћа би ти на на -
шој стра ни и да ће мо на док на -
ди ти све про пу ште но. Још јед -
ном, сва ка част мом ци ма ко ји
су из га ра ли на те ре ну – ре као
је тре нер Же ле зни ча ра Го ран
Мр ђа на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре по сле утак ми це.

Тим из на шег гра да играо
је у са ста ву: Кне же вић, Јан -
ку лов (Ста ни ми ро вић), Да -
шић, Плав шић, Јо вић, Мар -
ко вић (Мир ков), Ко ва че вић,
Зо ри ца, Јо ва но вић, Су ра ка
(Сте ва но вић) и Са ва но вић
(Сто ја но вић).

У на ред ном ко лу пан че вач -
ка „ди зел ка” пу ту је у Кра ље во
на мег дан са Сло гом.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

БО ДО ВИ ОСТА ЛИ У АЛЕК СИН ЦУ

Про шлог ви кен да у Сме де ре ву
је одр жа но пр во ко ло Ку па Ср -
би је у га ђа њу из ва зду шног оруж -
ја по А-про гра му за ју ни о ре и
се ни о ре. Чла но ви СД-а „Пан че -
во 1813” има ли су мно го успе ха
и на том так ми че њу.

Ка дет Сте фан Ке шиш јан у кон -
ку рен ци ји ју ни о ра осво јио је
брон зу у га ђа њу из пи што ља, с
ре зул та том од 542 кру га, као и
осам бо до ва за уче шће у фи на лу
Ку па. По ред ње га, у се ни ор ској
еки пи из на шег гра да, ко ја је за -
у зе ла че твр то ме сто и пет бо до -
ва, уче ство ва ли су и пи о нир Мар -
ко Нин ко вић и мла ђи ју ни ор Ве -
ли мир Нин ко вић.

Алек са Ра ко њац, та ко ђе ка дет, пла си -
рао се на пе то ме сто у над ме та њу ју ни о ра
ко ји су га ђа ли из ва зду шне пу шке. Се ни -
ор ски тим из Пан че ва, поред Алек се, чи -
ни ли су и Га бри ел Да у то вић и Да ли бор
Па вло вић.

Бо је дру жи не из на шег гра да бра ни ле
су и Те о до ра Кон дић, Ива Ра ко њац и Ма -
ри на Ми ја то вић.

У исто вре ме у Ста рој Па зо ви је одр жа но
дру го ко ло Ли ге пи о ни ра Вој во ди не, у ком
је на сту пи ло осам нај мла ђих так ми ча ра
Стре љач ке дру жи не „Пан че во 1813”.

Мар ко Нин ко вић је осво јио пр во ме сто
са 184 кру га у гру пи пи о ни ра ко ји су га ђа -
ли из ва зду шног пи што ља, а по ред ње га, у

еки пи ко ја је та ко ђе за у зе ла пр во ме сто
на сту пи ли су и Не ма ња Ђор ђе вић (тре ћи
по је ди нач но) и Ог њен Бун чић (че твр то
ме сто). Де вој чи це су екип ном над ме та њу
за слу жи ле сре бр не ме да ље, а так ми чи ле
су се Ива Ра ко њац и се стре Асја и Ка тја
Бог да но вић.

Ива Ра ко њац је осво ји ла пр во ме сто са
183 кру га у над ме та њу пи о нир ки ко је су
га ђа ле из ва зду шне пу шке, а тим из на шег
гра да чи ни ле су и Ка тја Бог да но вић и Ти -
ја на Цве та но вић. Тим де ча ка је за ра дио
сре бр но од лич је, а пу ца ли су Ог њен Бун -
чић, Не ма ња Ђор ђе вић и Ог њен Лу кић.

Иду ћег ви кен да СД „Пан че во 1813” би -
ће до ма ћин фи на ла Ку па Ср би је у га ђа њу
из се риј ске ва зду шне пу шке.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

МЛА ДИ СТРЕЛ ЦИ НА ДО БР ОМ ПУ ТУ
УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ШАХИСТА

ДРУГА „ГЛИГИНА” ЕКИПА
У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

Велики успех
остварила је
друга екипа
ШК-а „Свето-
зар Глигорић
Глига” из
Панчева, ко-
ја је успела да
се пласира у
виши ранг.

Јужнобанатску зонску лигу сачињавало
је тринаест клубова, а играло се по швајцар-
ском систему, по ком према пропозиција-
ма само првопласирана екипа стиче право
проласка у виши ранг екипног такмичења.
Панчевци су освојили 17 бодова, а имали
су скор од пет победа и два ремија, па су
тако дали велики допринос клубу који ове
године обележава своју стогодишњицу.

Преласку у виши ранг, својим шахов-
ским умећем и вољом за ову древну игру,
допринели су: Југослав Грнчарски, Свети-
слав Маринков, Марко Милановић, Стефан
Вуловић, Владимир Мијић, Зоран Јањић,
Горан Павловић, Бошко Васић, Марко
Форђарини, Љубинко Николић, Жељко
Савановић и капитен и координатор Ра-
доје Радојевић.

Директор клуба и ФИДЕ организатор
Миладин Митровић обезбедио је финан-
сијска средства, без којих би овај резултат
био тешко остварљив.

Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

СЈАЈ НЕ
ГИМНАСТИ ЧАР КЕ
На Пр вен ству Ср би је у ин ди -
ви ду ал ном про гра му чла ни це
Клу ба рит мич ке гим на сти ке
„Ру сла на” из на шег гра да осво -
ји ле су три ме да ље.

Маг да ле на Ме дан се оки ти -
ла сре бром, Ми о на Бог да нов
је би ла тре ћа у ви ше бо ју и дру -
га у ве жба ма са обру чем, а бо је
клу ба бра ни ла је и Хе ле на Јо -
ва но вић.

НО ВИ ТРО ФЕ ЈИ
Пр вен ство Ср би је у џу ду за ста -
ри је де ча ке одр жа но је про шлог
ви кен да у Бе о гра ду. ЏК Ди на -
мо су пред ста вља ла два так ми -
ча ра, а осво је не су две ме да ље.

Ни ко ла Мир ко вић се оки тио
сре бром, а Алек са Ђу ро вић
брон зом.

НЕ ПО БЕ ДИ ВА
КСЕ НИ ЈА

На улич ној тр ци у Пр ња во ру у
пе так, 16. ок то бра, АК Ди на мо
су пред ста вља ле две атле ти чарке.

Сјај на Ксе ни ја Мр ке ла на -
ста ви ла је низ не по бе ди во сти,
док је Ја на Гру јић за у зе ла ше -
сто ме сто.

СА ЊА ОПЕТ
НАЈБР ЖА

У дру гом ко лу Крос ли ге „Фра -
ња Ми ха лић” АК Та миш је уче -
ство вао са две атле ти чар ке и
оства рио леп успех.

Са ња Ма рић је три јум фо ва -
ла у тр ци на 1.500 м, док је Ду -
ња Вуч ко вић за у зе ла ше сто ме -
сто у гру пи де вој чи ца из атлет -
ских шко ла.

ПР ВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПА НО РА МА

ЛЕ СКОВ ЧА НИ ОДО ЛЕ ЛИ АТА ЦИ МА...
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Анита Дакић,
студенткиња:
     – Суботу ујутру увек
проводим на тренингу.
Након тога учим, а
увече сам с друштвом.
Недељом преслушавам
заостала предавања,
гледам серију и
евентуално увече
прошетам с
другарицама.

Михајло
Зириковић,
студент:
    – Имам доста
обавеза на факултету,
па бих најпре учио. Ако
буде прилике и времена,
изаћи ћу с другарима.
Обично смо у кафићу у
Старчеву. Радићу и
друге послове онолико
колико стигнем.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Опрема
Не можеш да издуваш ако не повучеш јако.

    А остати без даха углавном је добар осећај.

    Осим кад те држи страх.

    Исто тако, попети се на планину немогуће је без опреме.

    И, плана и добре припреме.

    И храбрости.

    Примамљиво је достизање врха.

    Одатле је леп поглед, да останеш без даха.

Закувавање
Док се мисли крчкају, све је океј.

    Чак и ако загоре.

    Не ваља пустити их на пашу.

    Пречесто и предуго.

    Само понекад.

    И само на моменте.

    Јер ништа није тако опасно као лењи мозак.

    Осим његовог потпуног одсуства.

У излогу
Људи не воле да буду предмет проматрања.

    Имају утисак да су голи.

    Да њихове мале и велике тајне то више нису.

    Па, можда су и у праву.

    Ако их шацује искусни проматрач.

    Онај што одбацује непотребне информације.

    И обраћа пажњу на говор тела.

    Али зашто је проблем бити го...

Гордана Крстић,
социјална
радница:
     – Добила сам 
добру књигу и 
уживаћу у њој. 
После недељног ручка 
у кругу породице
пријаће ми шетња 
у Народној башти.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Мом ци са вла да ли Цр вен ку

Де вој ке из Пан че ва си ло ви то
про тив Бе о гра ђан ки

За на ма је још је дан ви кенд ко ји ће љу би -
те љи ма игре с „ле пљи вом” лоп том у на -
шем гра ду оста ти у ле пом се ћа њу. По бе -
де су оства ри ли и мом ци из Ди на ма и де -
вој ке из ЖРК Пан че ва, па се та ко већ на
по чет ку но ве се зо не по твр ђу је и на ста -
вља тра ди ци ја – Пан че во је град ру комета.

Тре ће ко ло Су пер ли ге до не ло је дру -
гу по бе ду „жу то-цр ни ма”. У Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту го сто ва ла је Цр вен -
ка, но вај ли ја у ли ги и тим ко ји је у овом
су сре ту ва жио за пот пу ног аут сај де ра.
По ма ло ис тро ше ни по сле ве ли ког ре -
ми ја у Но вом Са ду и бо да осво је ног
про тив шам пи он ског са ста ва Вој во ди -
не, мом ци ко је пред во ди тре нер Аким
Ком не нић не што опу ште ни је су ушли у
ду ел и на му чи ли се с по лет ним ри ва -
лом, али су на кра ју сла ви ли за слу же ну
по бе ду: Ди на мо –Цр вен ка 32:29 (17:18).

По че так су сре та је на го ве шта вао убе -
дљи ву по бе ду до ма ћег ти ма. Пан чев ци
су у че твр том ми ну ту по ве ли са 4:1, али
он да су до зво ли ли го сти ма да се вра те у
игру, да бу ду рав но пра ван так мац, па чак
и да пр во по лу вре ме ре ше у сво ју ко рист.

По сле од мо ра ру ко ме та ши Ди на ма
за и гра ли су агил ни је, с три по гот ка Мла -
ден Шо тић је опет вра тио пред ност свом
ти му, али го сти се ни су пре да ва ли. Та -
лен то ва ни са став Цр вен ча на за да вао је

мно го му ка од бра ни до ма ћег ти ма и, да
ни је би ло сјај ног Ни ко ле Ра до ва но ви ћа
на го лу Ди на ма, ко зна у ком би сме ру
утак ми ца оти шла. Ипак, ка да је би ло
нај по треб ни је, ис ку сни игра чи до ма ћег

ти ма зна лач ки су меч при ве ли кра ју.
Тач ку на по бе ду про тив Цр вен ча на ста -
вио је Ми љан Бу њев че вић са два по гот -
ка у по след њем ми ну ту утак ми це.

– Че сти там мом ци ма из Цр вен ке на
од лич ној игри. Уз то, има ли смо ја ко
лош при ступ утак ми ци, а од нос по јединих
игра ча био је ка та стро фа лан. По бе ду нам
је до нео сјај ни гол ман Ни ко ла Ра до ва -
но вић. Има ћу шта да ка жем мом ци ма,
ни сам за до во љан и пред сто ји нам ду бља
ана ли за овог су сре та – ре као је по сле су -
сре та тре нер Ди на ма Аким Ком не нић.

Тим из на шег гра да играо је у са ста -
ву: Иван че вић, У. Па вло вић (је дан гол),
Бу њев че вић (шест), Шо тић (шест), Ко -
ва че вић, Ста нић (је дан), М. Па вло вић,

Л. Па вло вић (пет), То нић, Дис тол (је -
дан), Го лу бо вић (се дам), Ко ста ди но вић,
Ми лу но вић (два), Вуч ко вић (је дан), Ра -
до ва но вић и Ми тро вић (два го ла). Иду -
ћег ви кен да Ди на мо по но во игра на

свом те ре ну. У Ха лу спор то ва на Стре -
ли шту до ла зи Пар ти зан, а ту утак ми цу
ће ди рект но пре но си ти и РТС. Меч се
игра у су бо ту, 24. ок то бра, без при су -
ства пу бли ке, а по чи ње у 18 са ти.

Још јед ном су бри љи ра ле и ру ко ме -
та ши це ЖРК Пан че ва. Де вој ке ко је с
клу пе пред во ди тре нер Мар ко Кр стић у
дру гом ко лу Су пер Б ли ге оства ри ле су
и дру гу по бе ду. По сле Цр ве не зве зде,
пред сјај ним де вој ка ма из на шег гра да
оруж је су мо ра ле да по ло же и ру ко ме -
та ши це ОРК Бе о гра да – 36:26 (22:12).

И опет, свим пра вим љу би те љи ма спо -
р та у на шем гра ду ср це мо же и мо ра да
бу де пу но по сле на сту па ру ко ме та ши ца
Пан че ва. Та кву же љу и енер ги ју, та кву
бор бе ност на те ре ну пру жа ма ло ко ји
спорт ски ко лек тив из на шег гра да. Алек -
сан дра Ва сић и ње не са и гра чи це „мле -
ле” су про тив ни ка то ком це ле утак ми -
це. Ни шта ни су пре пу шта ле слу ча ју, ни -
су да ле ни грам на де Бе о гра ђан ка ма да
мо гу до ћи до по зи тив ног ре зул та та. Већ
на по лу вре ме ну су има ле де сет го ло ва
„ви шка”, а ту пред ност су са чу ва ле до
кра ја утак ми це. Сва ка част!

ЖРК Пан че во је играо у са ста ву: Ми -
ли ца Илић, Ана ста си ја Гр гов ски (је дан
гол), Бо ја на Ба ла бан, Ти ја на Си мић (пет),
Те о до ра Ста но је вић, Ма ри ја Ми трић
(пет), Ана ста зи ја Јам бру шић (два), Да -
рин ка Пе тро ни је вић (пет), Ди ја на Бала -
бан, Ти ја на Си ма то вић (се дам), Иво на
Пе шић (је дан), Алек сан дра Ва сић (три)
и Ва лен ти на Бо жи но вић (се дам го лова).

По сле два уза стоп на до ма ћин ства и
две по бе де ру ко ме та ши це Пан че ва на -
ред ног ви кен да у глав ном гра ду игра ју
про тив Ју ни о ра. Не ка се успе шан низ
на ста ви... А. Живковић

ЛЕ ПА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У НА ШЕМ ГРА ДУ

МА КЕ ТА РИ ЧУ ВА ЈУ ТРА ДИ ЦИ ЈУ
У су бо ту 17. ок то бра, на дан
ка да је пре 111 го ди на ави -
о ном по ле тео наш су гра ђа -
нин Вла ди мир Алек сић, жи -
те љи Пан че ва има ли су при -
ли ку да у про сто ри ја ма
Народ ног му зе ја Пан че во по -
гле да ју из ло жбу ма ке та у ор -
га ни за ци ји клу ба ко ји с
поно сом но си име пр вог срп -
ског ле та ча.

Ма ни фе ста ци ја под на -
зи вом „Алек сић куп”, одр -
жа на сед ми пут, оку пи ла је
36 се ни о ра, три ка де та и че -
ти ри ју ни о ра из Ср би је, Бо -
сне и Хер це го ви не и Сло -
вач ке, ко ји су у ра зним ка -
те го ри ја ма из ло жи ли сво је ра до ве.

У кон ку рен ци ји ско ро 200 так ми чар -
ских ма ке та чла но ви МК-а „Др Вла ди -
мир Алек сић” осво ји ли су пет на ест од -
лич ја раз ли чи тог сја ја.

Ју ни о ри су, као по оби ча ју, би ло вр ло
успе шни. Ду шан Ве ли ми ров је осво јио
јед но нај сјај ни је и два сре бр на од лич ја,
Ву ка шин Ци га но вић се оки тио зла том
и сре бром, док је Ни ко ла Ци га но вић

осво јио злат ну и брон за ну ме -
да љу. Ка дет Пе тар Цвет ко -
вић за слу жио је чак три зла -
та и јед но сре бро, а за па же -
ни су би ли и пан че вач ки се -
ни о ри. Де јан Цвет ко вић се
оки тио зла том, сре бром и
брон зом, а Дар ко Да у то вић
је де би то вао осва ја њем брон -
за ног од лич ја.

По ред из ло жбе ног де ла ма -
ни фе ста ци је, уче сни ци су
има ли при ли ку да се упо зна -
ју са исто ри јом Пан че ва, али
и да по се те Му зеј нео ли та у
Стар че ву и при ват ну зби р ку
екс по на та Дра га на Ко лун џи -
ћа. Ме ђу број ним го сти ма

би ли су и из ви ђа чи из Пан че ва,
Старчева и Пер ле за, а сви су има ли
при ли ку да при су ству ју про мо ци ја ма
књи га ау то ра Ми ло ра да Или ћа и Ду -
ша на Си ми ћа. А. Ж.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПО БЕ ДЕ СЕ РЕ ЂА ЈУ У НИ ЗУ...


