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У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  24 .  ЈУЛА 2020.
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ГРАДСКИХ ВЕЋНИКА ЋЕ БИТИ ШЕСТ
ИЛИ ОСАМ, А ИМА 22 КАНДИДАТА!

КОНСТИТУИСАЊЕ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ страна 4

Из врха СНС-а у Београду стигао налог да се сви досадашњи већници
који нису добили оцену „добар”, „врлодобар” или „одличан” замене.

Прво оцењивање нове власти већ 1. децембра
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Број 4875, година CLII

ШКОЛАШКОЛА

страна 3

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Радно време
од 8 до 16 сати

НАШИ СУГРАЂАНИ

Заљубљени у пецање
страна 11

ПОНУДА СА ДУПЛИМ ДНОМ страна 5

ОЛАКШИЦЕ БАНАКА ЗА КРЕДИТЕ:
УЗМИТЕ САМО АКО БАШ МОРАТЕ

Заљубите се у Панчево
на први поглед

» страна 7

Опада број заражених
пацијената у граду

» страна 3



иза че тво ро спрат ни це пре ко пу та тр -
жног цен тра „Биг”, у Ули ци Ми ло ша
Обре но ви ћа. Пре ма њи хо вим ре чи -
ма, гра ђа ни се оку пља ју по згра да ма
у по ку ша ју да од бра не свој мир и зе -
ле ни ло, по што се са да ту на ла зе трав -
ња ци, др ве ће и деч ја игра ли шта. По
ула зи ма згра да по ста вље ни су по зи ви
ком ши ја ма и ком ши ни ца ма да сту пе

у ак ци ју, а пот пи су је их Ини ци ја ти ва
за очу ва ње на се ља Те сла.

При мед бе се од но се на то да ће но -
ве згра де ста на ри ма сма њи ти по глед
и осве тље ње, јер ће се гра ди ти пре ко
пу та по сто је ћих, да ће се са о бра ћај из
тр жног цен тра сли ва ти кроз на се ље
по што ће но ва са о бра ћај ни ца по ве за -
ти ули це Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа и
Јо ва на Ри сти ћа, као и да ће део игра -
ли шта и зе ле них по вр ши на би ти од у -
зет. Те сла ши се бри ну да ће пла та ни
у Ули ци Ми ло ша Обре но ви ћа би ти
по се че ни и за ме ње ни ма њим ра сти -
њем ка ко би се про ши ри ли пар кин -
зи, што ће по ве ћа ти за га ђе ње на се ља.

Ини ци ја ти ва на ја вљу је пот пи си ва -
ње пе ти ци је про тив пред ло же ног

пла на ка ко би се, пре ма њи хо вим ре -
чи ма, спре чи ло да ље уру ша ва ње на -
се ља. По зи ва ју се гра ђа ни да са мо -
стал но под не су при мед бе исте са др -
жи не Град ској упра ви. Пред ста вља ње
пла на је одр жа но, а пре ма сло ву ло -
кал них про пи са, све при мед бе ко је
при стиг ну на јав ној сед ни ци раз ма -
тра ће град ска Ко ми си ја за пла но ве.

На њој мо гу уче ство ва ти сви што су
под не ли при мед бе, ка ко би их бра -
ни ли пред ур ба ни сти ма.

Стам бе ни блок

Про пи си и за ко ни о за шти ти жи вот -
не сре ди не су екс пли цит ни: све што
на ру ша ва еко ло шки ба ланс ни је при -
хва тљи во, укљу чу ју ћи и ур ба не жи -
вот не про сто ре. Ипак, по зи тив ни
прав ни ак ти ко ји се ба ве ур ба ни змом
до зво ља ва ју град њу чак и у већ из гра -
ђе ним на се љи ма, у зо на ма ста но ва -
ња, на ме сти ма где се у том тре нут ку
на ла зе зе ле не по вр ши не, али под
усло вом да се ство ре но ве, при че му
мо ра да се про ме ни кон кре тан де -
таљ ни ур ба ни стич ки план, ко ји мо ра

да се ускла ди с ге не рал ним ур ба ни -
стич ким пла ном гра да.

На рав но, то мо ра ју да из гла са ју од -
бор ни ци Скуп шти не гра да, а по што
је план на јав ној рас пра ви, ло гич но је
за кљу чи ти да су из ме не већ усво је не.

За кон о пла ни ра њу и из град њи, ко -
ји ва жи на те ри то ри ји це ле др жа ве, у
чла ну 20в ја сно опи су је шта под ра зу -
ме ва тер мин „стам бе ни блок”:

„Стам бе ни блок је сте за о кру же на
про стор на це ли на у гра ђе вин ском
под руч ју на се ље ног ме ста, пра вил ног
ге о ме триј ског об ли ка са пре те жном
стам бе ном на ме ном (по пра ви лу ви -
ше по ро дич но ста но ва ње), ои ви чен је
јав ним са о бра ћај ним по вр ши на ма, а
уну тар бло ка се фор ми ра ју ин тер не
са о бра ћај ни це, кол ско-пе шач ке ста -
зе, сло бод не и зе ле не по вр ши не у јав -
ном ко ри шће њу. Пре ма на чи ну гра -
ђе ња стам бе ни бло ко ви мо гу би ти
ивич но и сло бод но гра ђе ни, од но сно
отво ре ни, по лу о тво ре ни и за тво ре -
ни... За тво ре ни стам бе ни блок чи не
објек ти из гра ђе ни у не пре ки ну том
ни зу са свих стра на бло ка. Кон до ми -
ни јум је сте по себ на вр ста и об лик ор -
га ни зо ва ња у за тво ре ном стам бе ном
бло ку, са за јед нич ким са др жа ји ма у
објек ти ма и на гра ђе вин ском зе мљи -
шту (парк, игра ли ште за де цу и др.),
ко ји су у за јед нич кој сво ји ни свих
вла сни ка по себ них де ло ва у објек ти -
ма из гра ђе ним у том ком плек су.”

Ин тер не са о бра ћај ни це под ра зу -
ме ва ју и из град њу но вих пар кинг-
ме ста, па сва ки ин ве сти тор, уко ли ко
се пар кин зи за но ве ста на ре не на ла -
зе ис под згра да, мо ра да до би је и са -
гла сност да их на пра ви око стам бе -
них обје ка та. Све то ума њу је про стор
за зе ле не по вр ши не.

Ка ко би све то би ло „по ми ре но” на
кон крет ној ло ка ци ји на Те сли, мо же
се ви де ти и у де лу пла на ко ји об ја -
вљу је мо као илу стра ци ју. А да ли ће
би ти, оста је да ви ди мо.

С. Трај ко вић

Тре ба ло би да еко ло ги ја
увек има пред ност у
нашем гра ду

Уско ро че ти ри но ве згра де
пре ко пу та тр жног цен тра
„Биг” у Ули ци Ми ло ша
Обре но ви ћа?

Кре ни мо де дук тив но, од оп штег ка
по себ ном: у Бе о гра ду се од не дав но
би је же сто ка бит ка за оп ста нак Ко -
шут ња ка, та ко зва них плу ћа глав ног
гра да, на кон што је бе о град ски Се -
кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин -
ске по сло ве ста вио на јав ни увид ела -
бо рат пла на ре гу ла ци је ком плек са
„Ава ла фил ма”.

Ин ве сти тор про јек та је на ја вио из -
град њу по слов но-стам бе ног ком -
плек са на око 86 хек та ра зе мљи шта
на Ко шут ња ку. О све му ово ме оп -
шир но су из ве шта ва ли мно го број ни
ме ди ји.

Ко шут њач ки слу чај

Иа ко ин ве сти тор на во ди да им је
при мар ни циљ ре ви та ли за ци ја
филм ске ин ду стри је, те да не са мо да
шу му не ће дир ну ти већ ће по са ди ти
три пу та ви ше др ве ћа у од но су на зе -
ле не по вр ши не ко је бу ду укло ни ли,
гра ђа ни ни су убе ђе ни у то. Ка ко на -
во де ак ти ви сти ор га ни за ци ја ко је се
бо ре за за шти ту жи вот не сре ди не,
пла ном је пред ви ђе но да се шум ски
про стор ко ји про је кат за хва та с по -
сто је ћих 34,7 хек та ра све де на чак
де сет пу та ма њу по вр ши ну.

Од мо мен та обе ло да њи ва ња ела бо -
ра та број ни гра ђа ни се про тив овог
про јек та бо ре свим си ла ма – по ме ну -
том се кре та ри ја ту је већ под не то
пре ко 7.000 при го во ра, он лајн пе ти -
ци ја „Ини ци ја ти ва за од бра ну Ко -
шут ња ка” при ку пи ла је ско ро 70.000
пот пи са, одр жа ни су и про те сти, а
би ло је оних што су из ја ви ли да су
спрем ни да „плу ћа гра да” и оми ље но
из ле ти ште бра не и сво јим те ли ма.

Ка ко овај про је кат још ни је до био
ко нач но одо бре ње град ских вла сти,
оста је да се ви ди да ли ће зах те ви јав -
но сти би ти усли ше ни.

Но ве згра де на Те сли?

Слич на, те шка пи та ња по ста вља ју се
и у Пан че ву: ка ко на ћи пра ву ме ру,
ба ланс из ме ђу жи вот ног ком фо ра
ста на ра, ко ји же ле да им ис пред
одав но из гра ђе них згра да или ку ћа
бу ду трав ња ци и др ве ће, и по тре бе да
се гра де но ви стам бе ни објек ти? Да
ли за шти та жи вот не сре ди не тре ба
увек да има пред ност у на шем гра ду
оп хр ва ном еко ло шким про бле ми ма?

На дру го пи та ње по тврд но је од го -
во ри ло не ко ли ко ста нов ни ка Те сле
ко ји су до шли у на шу ре дак ци ју с
при чом да су до 30. ју ла на јав ном
уви ду из ме не и до пу не пла на де таљ -
не ре гу ла ци је стaмбеног бло ка пре ма
ко ји ма би тре ба ло да се из гра де че ти -
ри згра де, крат ка са о бра ћај ни ца,
пар кинг и тра фо ста ни ца на по те зу
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„На ши” 
би ли о ни

По сле це ло ноћ не „се дељ ке” и,
ка да се ура чу на ју оне прет ход не,
укуп но 90 са ти пре го во ра ли де -
ри 27 зе ма ља чла ни ца ЕУ окон -
ча ли су са мит по сти за њем до го -
во ра око па ке та ко ро на-по мо ћи
и бу џе та ЕУ за на ред них се дам
година.

У бор би про тив еко ном ске
кри зе ко ју је иза зва ла пан де ми ја
ко ро не чла ни це ЕУ су се сло жи ле
око нај ве ћег бу џет ског и фи нан -
сиј ског па ке та у сво јој исто ри ји:
вре дан је 1,8 би ли о на евра (!), од
че га је пре ко би ли он (!) одво јен
за сед мо го ди шњи бу џет од 2021.
до 2027, а 750 ми ли јар ди евра (!)
рас по де ље но је за еко ном ски и
ин ве сти ци о ни про грам за бор бу
про тив по сле ди ца пан де миј ске
кри зе. Од то га 360 ми ли јар ди иде
на ве о ма по вољ не кре ди те, а 390
ми ли јар ди евра на бес по врат ну
по моћ (!) зе мља ма чла ни ца ма.

Вау!!!
Оп шти за кљу чак ли де ра нај -

ра зви је ни јих европ ских др жа ва
је да је Евро па по ка за ла да, упр -
кос од ре ђе ним раз ли ка ма и про -
бле ми ма, мо же за јед но да де лу -
је. Ка да не ко хо ће, има до бру во -
љу да се до го во ри, то он да и учи -
ни: про на ђе на је фор му ла за по -
ве зи ва ње фон до ва ЕУ с по што -
ва њем вла да ви не за ко на, што је
усво ји ло свих 27 зе ма ља, иа ко су
се Пољ ска и Ма ђар ска про ти ви -
ле та квом ме ха ни зму по што је
про тив тих др жа ва по кре нут по -
сту пак због кр ше ња основ них
вред но сти ЕУ.

Кад смо већ код Ма ђа ра, та -
мо шњи ме ди ји бли ски вла сти ма
про сла ви ли су спо ра зум око те
кла у зу ле као по бе ду пре ми је ра
Вик то ра Ор ба на :). И оста ле на -
ше ком ши је из еки пе раз ви је них
зе ма ља – Бу гар ска, Ру му ни ја и
Хр ват ска – од лич но су про шле.

По ди фол ту, на шу јав ност нај -
ви ше за ни ма ка ко иде Хр ва ти -
ма. Фе но ме нал но! Од 750 ми ли -
јар ди евра за опо ра вак еко но ми -
је Хр ват ској су при па ле 22 ми -
ли јар де, од че га је пре ко се дам
ми ли јар ди (!) бес по врат на по -
моћ, у пре во ду – по клон!

Хр ват ски пре ми јер се ни је
мно го хва лио сен за ци о нал ним
успе хом на пре го во ри ма ко ји је
пре ва зи шао оче ки ва ња ком ши -
ја: ни ма ло еу фо рич но кон ста то -
вао је да је ње го ва др жа ва до би -
ла ви ше не го дво стру ко ви ше
сред ста ва не го у пр вих се дам го -
ди на члан ства у ЕУ. Илу стра ци -
је ра ди, 22 ми ли јар де евра је ви -
ше од јед но го ди шњег др жав ног
бу џе та Хр ват ске.

За кљу чак је ја сан: ка да вам
не ко по ме не ула зак у тун гу зиј -
ско-вон дер ленд ско-џе дај ску
уни ју као сјај ну при ли ку за
европ ску зе мљу Ср би ју, из го во -
ри те му са мо не ко ли ко бро је ва:
1,8 би ли о на, 750 ми ли јар ди и 22
ми ли јар де. Евра. Тре ба да зна мо
ку да тре ба да иде мо.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

О БЕС ПЛАТ НОЈ ПРАВ НОЈ ПО МО ЋИ

Адво ка ти у слу жби гра ђа на
На кон сту па ња на сна гу но вог за ко на
бес плат ну прав ну по моћ за по кре та -
ње и во ђе ње пар нич них и ван пар нич -
них по сту па ка, ако не ма ју већ ан га -
жо ва ног адво ка та, мо гу да до би -
ју и ин ва ли ди, из бе гла и ра се ље -
на ли ца, жр тве на си ља у по ро -
ди ци, ази лан ти... До кра ја про -
шле го ди не ово пра во мо гли су
да оства ре ско ро ис кљу чи во
при ма о ци со ци јал не по мо ћи.

У про сто ри ја ма Огран ка адво -
кат ске ко мо ре Вој во ди не у Пан -
че ву бес плат не прав не са ве те
ме сеч но по тра жи сто ти нак гра -
ђа на, а не ки од њих до би ју и бес -
плат но за сту па ње на су ду. Ка ко
је адво кат Би ља на Бје ле тић ре -
кла за елек трон ске ме ди је, „нај -
ве ћи број, ско ро 80 од сто, не са мо
прав них са ве та не го и по тре ба за за -
сту па њем од но сио се на пи та ња из
обла сти по ро дич ног пра ва: на си ље у

по ро ди ци, по ве ра ва ње де це, из др жа -
ва ње”. Пре ма ње ним ре чи ма, има и
управ них ства ри, по пут оства ри ва ња
пра ва на пен зи ју или рад них спо ро ва.

Слу жба за бес плат ну прав ну по моћ
по сто ји у на шем гра ду од 2006. Та да
је пот пи сан спо ра зум из ме ђу шпан -
ске по кра ји не Ка та ло ни је и Вла де

Вој во ди не, а про је кат је тра јао три го -
ди не. По том је фи нан си ра ње пре у зе -
ла ло кал на са мо у пра ва: пот пи са ла је
уго вор с пан че вач ким огран ком

Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не,
па је осно ва на за јед нич ка слу -
жба бес плат не прав не по мо ћи.
На осно ву тог уго во ра по сто ји
слу жба ко ја пру жа прав не са ве -
те сви ма ко ји се за прав ни са вет
обра те, а отво ре на је сва ког рад -
ног да на од 9 до 13 са ти. Уко ли -
ко се про це ни да је не ком ли цу
ко је се обра ти за прав ни са вет
по треб но за сту па ње на су ду и
ис пу ња ва усло ве, упу ћу је се са
зах те вом ка Град ској упра ви.

С об зи ром на то да су адво -
кат ске услу ге ску пе, бес плат на

прав на по моћ је мно ги ма од зна ча ја.
Чак тре ћи на град ских адво ка та, њих
че тр де се так, сва ко днев но се сме њу је
у овој слу жби. С. Т.

ИЗ МЕ ЂУ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И НО ВО ГРАД ЊЕ

Природа.

У Јабуци, на Тамишу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ДО БА ЛАН СА ТЕ ШКО, АЛИ ЈЕ НЕО П ХО ДАН

Простор на ком ће (можда) нићи зграда Б с доње слике

Измењен и допуњен План детаљне регулације дела Тесле
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Ни шта од са стан ка
ужи во, „ду га”
комуни ка ци ја
имејлом

С об зи ром на из ве сна, вр ло кон -
крет на са зна ња ко ја има мо, у
ин те ре су јав но сти, 19. ју на, по -
ста ви ли смо пи та ња „Ђе не ра -
ли оси гу ра њу Ср би ја” о њи хо -
вом по сло ва њу у по след њих пет
го ди на и, ка ко би смо ис по што -
ва ли пра ви ла про фе си је, че ка -
ли на од го во ре, ко ји су сти гли
7. ју ла. Ма ње је ва жно што су
„пу то ва ли” имеј лом осам на ест
да на, бит ни је је да су ти од го -
во ри вр ло уоп ште ни.

Ипак, пре не ће мо их она ко
ка ко су на пи са ни, уз на по ме -
ну да ће мо о те ми оба ве зног
оси гу ра ња во зи ла пи са ти и у
сле де ћим бро је ви ма на шег ли -
ста. Еки па „Пан чев ца” је пред -
ло жи ла и са ста нак ужи во, на
шта ме наџ мент „Ђе не ра ли ја”
– на чијем је челу Дра ган Фи -
ли по вић – ни је при стао. Ни -
смо до би ли ни њи хо ве фо то -
гра фи је по треб не за илу стра -
ци ју текста.

У на став ку, без ика квих из -
ме на, из но си мо пи та ња и од -
го во ре у ве зи с овом ве о ма ин -
те ре сант ном те мом.

1. Ка ко се об ра чу на ва ла и
пла ћа ла про ви зи ја по осно ву
про да је по ли са од ау то од го вор -
но сти?

– Про ви зи ја за про да ју по -
ли са оба ве зног оси гу ра ња у
саобра ћа ју об ра чу на ва се у
складу са од ред ба ма За ко на о

оба везном оси гу ра њу у са о бра -
ћа ју, у за кон ском про цен ту од
пет од сто у од но су на не то на -
пла ће ну пре ми ју оси гу ра ња,
уве ћа ну за ПДВ ако је из да ва -
лац ра чу на у си сте му ПДВ-а.
Уко ли ко про да ју по ли са оба -
вља дру штво за за сту па ње или
по сре до ва ње у оси гу ра њу, не

пла ћа се ПДВ јер је за ступ нич -
ка/по сред нич ка про ви зи ја осло -
бо ђе на пла ћа ња ПДВ-а.

2. Ка ко су и на ко ји на чин
ис пла ћи ва ни аван си за про да -
ју по ли са?

– „Ђе не ра ли оси гу ра ње Ср -
би ја”, осим из у зет но, не ма по -
слов ну прак су пла ћа ња аван са
за про ви зи ју, за би ло ко ји ка -
нал про да је.

3. Да ли је би ло упла та про -
ви зи је у го то ви ни или пре ко
по сред ни ка, ре ци мо од ре ђе них
аген ци ја или дру гих прав них
ли ца?

– „Ђе не ра ли оси гу ра ње Ср -
би ја” не по слу је на ова кав на -
чин и чвр сто ве ру је да ни дру -
ги уче сни ци на тр жи шту оси -
гу ра ња не по слу ју та ко.

4. Да ли је би ло про ме на у
ви си ни про ви зи је?

– Про ви зи ја за про да ју по -
ли са оба ве зног оси гу ра ња у са -

о бра ћа ју утвр ђе на је За ко ном
о оси гу ра њу и у по след њих пет
го ди на ни је ме ња на.

5. Ка ко су и да ли су уоп ште
вра ће ни упла ће ни аван си?

– „Ђе не ра ли оси гу ра ње Ср би -
ја” во ди ра чу на да по тра жи ва -
ња по осно ву аван сно пла си ра -
них сред ста ва аде кват но обез -
бе ди (хи по те ка и сл.) у скла ду
са про пи си ма и до са да ни је
има ло ве ћих про бле ма у по вра -
ту аван сно пла си ра них средстава.

6. На ко ли ко тех нич ких пре -
гле да у Ср би ји има те сво је
радни ке на про да ји по ли са?

– „Ђе не ра ли оси гу ра ње Ср -
би ја” не ма сво је рад ни ке на
тех нич ким пре гле ди ма. На
осно ву За ко на о оба ве зном оси -
гу ра њу у са о бра ћа ју, дру штва
ре ги стро ва на за тех нич ки пре -
глед во зи ла мо ра ју у рад ном
од но су имати за по сле ног са ли -
цен цом На род не бан ке Ср би је
за за сту па ње у оси гу ра њу, као
услов за оба вља ње по сло ва про -
да је по ли са оба ве зног оси гу ра -
ња у са о бра ћа ју.

7. Са ко ли ко аген ци ја на те -
ри то ри ји на ше зе мље по слу је -
те и има те скло пљен спо ра зум
о про да ји по ли са?

– Спи сак аген ци ја за за сту -
па ње у оси гу ра њу на ла зи се на
сај ту На род не бан ке Ср би је као
елек трон ски јав ни ре ги стар у
ко ји сва ко мо же да из вр ши
увид. У про те клих пет го ди на
„Ђе не ра ли оси гу ра ње Ср би ја”
је са ве ћи ном има ло или има
за кљу че не уго во ре о за сту па њу
у оси гу ра њу – про да ји по ли са
ка ко на во ди те.

И, ту је крај с од го во ри ма.
Али На та ша Ђур ђе вић, ди рек -
тор Ди рек ци је за ко му ни ка ци -
је, ко ја је и пот пи са ла имејл,
има ла је по тре бу да нас за мо -
ли да од го во ре вер но пре не се -
мо и да не об ја вљу је мо не про -
ве ре не ин фор ма ци је. Обе же -
ље смо ис пу ни ли.

Ма да је пи са ло и да нам за
сва до дат на пи та ња сто ји на
рас по ла га њу, то ка сни је ни је
би ло та ко. О то ме ви ше у сле -
де ћем бро ју.

С. Т.
(На ста ви ће се)

О „ЂЕ НЕ РА ЛИ ЈУ” И ОБА ВЕ ЗНОМ ОСИ ГУ РА ЊА ВО ЗИ ЛА

ПИ ТА ЊА КОН КРЕТ НА, ОД ГО ВО РИ УОП ШТЕ НИ

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ЈУ ЖНОМ БА НА ТУ

Опа да број па ци је на та у ко вид бол ни ци у Пан че ву
У ко вид бол ни ци у Пан че ву у
сре ду, 22. ју ла, би ло је за у зе то
90 од укуп но 102 по сте ље, што
је до бра вест, јер су са мо дан
ра ни је на бол нич ком ле че њу
од ко ро на ви ру са у на шем гра -
ду би ла 102 па ци јен та, од ко -
јих 28 из ју жног Ба на та.

Као што је по зна то, део пан -
че вач ке Оп ште бол ни це је кра -
јем ју на по но во пре тво рен у
ко вид бол ни цу, а на рас по ла -
га ње па ци јен ти ма за ра же ним
ко ро на ви ру сом ста вље на су три
одво је на објек та, од но сно згра -
де ОРЛ, бив шег груд ног и ин -
фек тив ног оде ље ња. Њи ма је
ових да на до да та и та ко зва на
ко вид ин тен зив на не га.

„Зе ле ни” део бол ни це, на ме -
њен па ци јен ти ма ко ји не ма ју
ко вид, и да ље ра ди, али са сма -
ње ним ка па ци те том. То под -
разу ме ва да се тре нут но не
обавља ју та ко зва не хлад не опе -
ра ци је (оне ко је мо гу да че ка -
ју), већ се опе ри шу хит ни слу -
ча је ви и осо бе обо ле ле од ма -
лиг них бо ле сти. По се те ни су до -
зво ље не, а па ци јен ти ко ји има -
ју за ка за ни пре глед мо ра ју да

но се за штит ну маску и да на
ула зу дез ин фи ку ју ру ке и из ме -
ре тем пе ра ту ру.

У време закључења овог бро-
ја, у среду, 22. јула, министар
здравља Златибор Лончар са-
општио је да је у Србији за 24

сата тестиран рекордан број
особа – њих 11.521, од којих
је позитивно било 426, што је
процентуално нешто мање не-
го претходних дана. Преми-
нуло је осам, хоспитализова-
но 4.619, а на респираторима
је 205 грађана. Проценат смрт-
ности износи 2,26%. Под се ћа -
мо на про це ду ру ко ја ва жи за

па ци јен те са симп то ми ма ко -
ро на ви ру са о ко јој је за наш
лист го во ри ла прим. др Љи ља -
на Ла зић, в. д. ди рек то ра За во -
да за јав но здра вље Панчево.

– Уко ли ко осо ба при ме ти
би ло ка кве симп то ме ре спи -

ра тор не при ро де, као што су
тем пе ра ту ра пре ко 38 сте пе -
ни, је за, дрх та ви ца, гла во бо -
ља, бол у гр лу, гу би так чу ла
ми ри са или уку са, оте жа но ди -
са ње и слич но, по треб но је да
се ја ви у ко вид ам бу лан ту над -
ле жног До ма здра вља. Та мо ће
је док тор пре гле да ти, ура ди ти
ла бо ра то ри ју, РТГ плу ћа и брзи

тест на при су ство ан ти те ла.
Ако је не ки од ових на ла за по -
зи ти ван, па ци јент се упу ћу је
на пре глед код ин фек то ло га у
Оп шту бол ни цу, где ће му би -
ти узет и брис за RT-PCR те -
сти ра ње. Уко ли ко је, пре ма
про це ни ле ка ра, кли нич ка сли -
ка бла га, па ци јент се упу ћу је
на кућ но ле че ње. Ако је пак
оп ште ста ње па ци јен та ло ше
или се по гор ша ва, он оста је у
бол ни ци. По до би ја њу ре зул -
та та те сти ра ња ле че ње се на -
ста вља у скла ду с на ла зом –
об ја сни ла је Љи ља на Ла зић.

Она је на по ме ну ла да па -
ци јен ти за ко је се ис по ста ви
да су по зи тив ни на ко вид 19
над ле жном епи де ми о ло гу тре -
ба да при ја ве све бли ске кон -
так те уна зад два да на од по -
ја ве пр вих симп то ма. Ти по -
да ци се по том про сле ђу ју са -
ни тар ној ин спек ци ји, ко ја на -
ве де ним кон так ти ма од ре ђу -
је ме ру кућ не изо ла ци је у тра -
ја њу од че тр на ест да на. Кон -
так ти се не те сти ра ју, већ се
са мо пра ти њи хо во здрав стве -
но ста ње. Д. К.

Шалтер сала у којој се продају полисе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

ПОР ТА Л „E-УПРА ВА”

Ин фор ма ци је о PCR
тесту меј лом и СМС-ом
Кан це ла ри ја за ИТ и еУ пра -
ву у са рад њи с Ре пу блич ким
фон дом за здрав стве но оси -
гу ра ње по кре ну ла је 20. ју ла
на пор та лу „еУ пра ва”  ко ја
гра ђа ни ма омо гу ћа ва да при -
ма ју имејл и СМС оба ве ште -
ња о то ме да ли је њи хов ре -
зул тат PCR те ста на ко вид
19 го тов.

Пре ко овог ин фо-сер ви са
не мо же се до би ти ин фор -
ма ци ја о то ме да ли је тест
по зи ти ван или не га ти ван,
већ са мо по да так да ли је
ре зул тат сти гао. Гра ђа ни по -
том ре зул тат са мог те ста мо -
гу до би ти на пор та лу „еЗдра -
вље”: e-zdravlje.gov.rs.

АПЕЛ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

Кр в на ми ни му му
Из Цр ве ног кр ста апе лу ју на
гра ђа не да дају крв, бу ду ћи да
су ре зер ве у це лој др жа ви већ
да ни ма на ми ни му му. Ово је
по твр дио и Ин сти тут за тран -
сфу зи ју кр ви Ср би је, на вев ши
у са оп ште њу да је крв свих крв -
них гру па у де фи ци ту и да је
од зив да ва ла ца дра стич но сма -
њен ка ко због лет њих од мо ра,
та ко и због не по вољ не епи де -
ми о ло шке си ту а ци је.

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

ГРАД СКА УПРА ВА

При ја ва за 
еко-так су до 31. ју ла
Из Град ске упра ве оба ве шта -
ва ју об ве зни ке на кна де за за -
шти ту и уна пре ђи ва ње жи -
вот не сре ди не (еко-так са), од -
но сно пред у зет ни ке и прав -
на ли ца ко ји оба вља ју од ре -
ђе не ак тив но сти ко је ути чу
на жи вот ну сре ди ну, да од
про шле су бо те, 18. ју ла, на
пор та лу Ло кал не по ре ске ад -
ми ни стра ци је (lpa.gov.rs) мо -
гу из вр ши ти елек трон ско под -
но ше ње при ја ва с по да ци ма
од зна ча ја за утвр ђи ва ње на -
кна де за за шти ту и уна пре -
ђи ва ње жи вот не сре ди не на
Обра сцу 1 за 2020. го ди ну.

Рок за под но ше ње при ја -
ве за утвр ђи ва ње на кна де
ис ти че 31. ју ла. Д. К.

ЗБОГ РА ДО ВА НА ПУ ТУ

Из ме не у са о бра ћа ју
Јав но пред у зе ће „Пу те ви Ср -
би је” на свом пор та лу оба ве -
сти ло је гра ђа не да ће у пе ри о -
ду од 20. ју ла до 18. ав гу ста,
због ра до ва на по ја ча ном одр -
жа ва њу ко ло во за, би ти из ме -
њен ре жим са о бра ћа ја на др -
жав ном пу ту I Б ре да број 10,
од де ла пре над во жња ка код
скре та ња за „Лу ку Ду нав” Пан -
че во, па до ме ста пре рас кр -
сни це Пр во мај ске ули це са Ули -
цом Жар ка Зре ња ни на.

Ра до ви ће се, ка ко ка жу у
„Пу те ви ма Ср би је”, из во ди ти у
де сној ко ло во зној тра ци, а са -
о бра ћај ће би ти пре у сме рен на
ле ву тра ку. Ка ко је на ве де но,
ра до ви ће све вре ме би ти обез -
бе ђе ни аде кват ном са о бра ћај -
ном сиг на ли за ци јом и опре -
мом. Д. К.



На лог из Бе о гра да:
за ме ни ти већ ни ке
који ни су за до во љи ли

Но ва град ска власт
по ла же ис пит 
1. децем бра

Чла но ве но вог Град ског ве ћа,
су де ћи пре ма ин фор ма ци ја ма
до ко јих је „Пан че вац” до шао
у вр ху СНС-a, че ка све осим
ла год ног по сла, ка кав звуч на
функ ци ја и функ ци о нер ске
при ви ле ги је под ра зу ме ва ју.

Иа ко је стра нач ки Град ски
од бор, пре ма ин тер ним ан ке -
та ма, нај бо љи у Ср би ји, за до -
са да шњу пан че вач ку град ску
власт, ка жу нам у Бе о гра ду, то
се не мо же ре ћи. По зна то је да
врх СНС-а вр ло озбиљ но при -
сту па ре зул та ти ма ис тра жи ва -
ња јав ног мње ња и при до но -
ше њу од лу ка во ди ра чу на о њи -
ма. Та ко се ис по ста ви ло да су
до са да шњи град ски већ ни ци
од Пан че ва ца би ли оце ње ни у

ра спо ну од „два плус” до „че -
ти ри ми нус”. Из вр ха стран ке
уо чи кон сти ту и са ња но ве град -
ске вла сти са да је сти гао на -
лог, или „ра зу мљив зах тев”, ка -
ко ка же из вор „Пан чев ца”, да
за „двој ка ше“ и „трој ка ше” у
но вом са зи ву не бу де ме ста.

– У но вом пе ри о ду СНС ће се
мно го ви ше фо ку си ра ти на рад
оп штин ских и град ских вла сти

с гра ђа ни ма и на за до во ља ва ње
њи хо вих по тре ба. Пр ви пре сек
ста ња, од но сно оце њи ва ње њи -
хо вог ра да би ће 1. де цем бра,
јер се ра чу на да ће до 1. сеп -
тем бра би ти за вр ше но кон сти -
ту и са ње свих ло кал них вла сти
у Ср би ји, па ће у три ме се ца

по том има ти при ли ку да по ка -
жу шта мо гу. А он да, на осно ву
тих оце на, зна ће мо шта да ра -
ди мо – ка же из вор „Пан чев ца”.

На рав но, не тре ба бр зо оче -
ки ва ти ма сов ну „се чу” ка дра,
већ за Но ву го ди ну. Ка ко је
наш из вор ре као, власт ко ја др -
жи до се бе и до свог ау то ри те -
та не ће јав но при зна ва ти сво је
ка дров ске про ма ша је, али ће
сви они са оце ном ис под „три
плус” без ве ли ке га ла ме би ти
скло ње ни.

Што се Пан че ва ти че, за мо -
ље ни смо да у овој фа зи консти -
ту и са ња вла сти не по ми њемо

име на оних ко јих ће би ти за -
ме ње ни, али се са из ве сно шћу
зна да ће ка дров ских сме на би -
ти. Због ве ће ефи ка сно сти но -
вих ор га на вла сти, раз ма тра се
чак и уво ђе ње но вих ре со ра,
од но сно по ве ћа ње бро ја већ -
нич ких ме ста на осам, али ће
ко нач на од лу ка би ти до не та по -
сле још јед ног ва га ња ко ри сти
од та кве ди стри бу ци је по сло ва
и оче ки ва ног не га тив ног ста ва
јав но сти пре ма по ве ћа ва њу бро -
ја функ ци о не ра.

Ако се узме у об зир да пан -
де ми ја ко ро на ви ру са не је ња -
ва и да при вре да због то га већ
тр пи огром не гу бит ке, а да би
евентуaлна но ва из ну ђе на за -
бра на кре та ња си ту а ци ју учи -
ни ла још мно го озбиљ ни јом,
ја сно је да но ве град ске већ ни -
ке у Пан че ву, као и ло кал не
вла сти сву да у Ср би ји, оче ку је
вр ло озби љан по сао. Ру ку на
ср це, шан са да по ло ви на од
њих од го во ри зах те ви ма тре -
нут ка рав на је ну ли.

За то, са мо у на шем гра ду за
сва ко од по сто је ћих шест већ -
нич ких ме ста над ме ћу се од
два до че ти ри кан ди да та. Уз
пет оних ко ји има ју ам би ци ју
да се до ко па ју јед ног од она
два прет по ста вље на ре со ра (је -
дан је апли ци рао чак на три
ме ста), у овом тре нут ку 22 на -
ша су гра ђа ни на од ла зе у кре -
вет с на дом да ће се про бу ди ти
као град ски већ ни ци.

– Ви де ће мо ко ли ко ће их до -
че ка ти Бо жић на функ ци ји –
за кљу чу је са го вор ник „Пан чев -
ца” из вр ха СНС-а.
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ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК О РА ДО ВИ МА У ПАР КУ

Па влов: ме ња мо ка на ли за ци о не це ви
Не ће би ти
саобраћајни це 
кроз парк

С об зи ром на то да је мно штво
Пан чев ки и Пан че ва ца у не до -
у ми ци шта се то тре нут но ра -
ди у Град ском пар ку, од но сно
због све ја чих гла си на да се
про би ја пут од згра де ста ре По -
ште, пре ко Ње го ше ве, до Ка -
ра ђор ђе ве ули це, гра до на чел -
ник Пан че ва Са ша Па влов пре
не ко ли ко да на је на ло кал ној
те ле ви зи ји из нео чи ње ни це у
ве зи с тим ра до ви ма.

– Не ма ре чи о из град њи пар -
кин га код хо те ла „Сло бо да”,
не ма ре чи о су жа ва њу би ло ког
пе шач ког про ла за, од но сно пе -

шач ких ста за, не ма ре чи о уни -
шта ва њу би ло ка квог мо би ли -
ја ра, не ма ре чи о сма њи ва њу
би ло ка квих зе ле них по вр ши -
на, не ма ре чи о сма ње њу бро ја
деч јих игра ли шта – на бро јао
је Па влов на Те ле ви зи ји Пан -
че во о че му не ма ре чи.

По но вио је оно што је ка зао
и у из ја ви за наш лист пре две
не де ље: ме ња ју се це ви за ки -
шну и фе кал ну ка на ли за ци ју,
као и за то пло вод од но сно гре -
ја ње. Гра до на чел ник је до дао:

– Би ло би су лу до да би ло ко -
ји Пан че вац пла ни ра са о бра -
ћај ни цу ко ја про ла зи кроз Ње -
го ше ву или пре ко цен трал ног
град ског тр га.

Па влов је на гла сио да ће, на -
су прот оно ме што је дан део

гра ђа на ми сли, у Град ском пар -
ку би ти из гра ђе на но ва деч ја

игра ли шта и по ста вље не но ве
клу пе, као и мо кри чво ро ви.

НА ЛЕД О НО ВОМ ЗА КО НУ О ЈАВ НИМ НА БАВ КА МА

Ин фор ма ци је до ступ не на клик
Пр ви ко рак у
враћању по ве ре ња 
у си стем на бав ки

Вред ност јав них на бав ки у Ср -
би ји пре ма ши ла је про шле го -
ди не 440 ми ли јар ди ди на ра, а
за хва љу ју ћи но вом За ко ну о
јав ним на бав ка ма, ко ји је 2. ју -
ла сту пио на сна гу, тран спа -
рент ност по сту па ка и рас по ла -
га ња тим нов цем би ће по диг -
ну та на ви ши ни во – сто ји у
тек сту објaвљеном на сај ту НА -
ЛЕД-а. Уз то, све бу ду ће на -
бав ке мо ра ће да бу ду ре а ли зо -
ва не у пот пу но сти елек трон -
ским пу тем пре ко но вог Пор -
та ла јав них на бав ки, што зна -
чи да ће сви уче сни ци у по -
ступ ку има ти до ступ не ин фор -
ма ци је на клик.

То је пр ви ко рак у вра ћа њу
по ве ре ња у си стем на бав ки у
окви ру ко јих је про мет не што
ви ше од осам од сто БДП-а
Срби је. Удру же ње „По ну ђа чи

Ср би је” и НА ЛЕД по др жа ће
Кан це ла ри ју за јав не на бав ке,
у окви ру про јек та „Јав но-при -
ват ни ди ја лог за раз вој”, да кроз
обу ке и из ра ду смер ни ца за
при ме ну за ко на упо зна што ви -
ше ак те ра с но ви на ма.

Ја сми на Мар ко вић, пред сед -
ни ца Удру же ња по ну ђа ча, каже:

– Нај ве ћи на ру чи о ци на бав -
ки су ре пу блич ка јав на пред у -
зе ћа – 128 ми ли јар ди ди на ра,
здрав стве не и со ци јал не уста -
но ве – 90 ми ли јар ди, ло кал не
са мо у пра ве – 67 ми ли јар ди, ло -
кал на јав на пред у зе ћа – 65 ми -
ли јар ди и ор га ни др жав не упра -
ве – 63 ми ли јар де. Реч је о нов -
цу свих гра ђа на по ре ских об ве -
зни ка. До са да шња не а де кват на
при ме на за ко на до во ди ла је до
огра ни ча ва ња кон ку рен ци је, де -
мо ти ви са ња по ну ђа ча и сма ње -
ња по ве ре ња у прав ни си стем.
Ве ћа кон ку рен ци ја у на бав ка -
ма до но си бо љи ква ли тет уз ни -
же це не, али је у про шлој го ди -
ни про се чан број по ну ђа ча у

по ступ ци ма био тек 2,5, што је
нај ни же у по след њих се дам го -
ди на и нај ни жи про сек ме ђу зе -
мља ма ре ги о на. О по тре би ја -
ча ња по ве ре ња у си стем до вољ -
но го во ри и да су мно ги на ру -
чи о ци по жу ри ли да по кре ну на -
бав ке пре 1. ју ла јер ће их при -
ме њи ва ти по ста ром за ко ну.

Но ви за кон под ра зу ме ва да
се од сад сва ко му ни ка ци ја и
раз ме на по да та ка у по ступ ци -
ма на бав ки мо ра спро во ди ти
пре ко Пор та ла. На тај на чин
би ће омо гу ће но елек трон ско
под но ше ње по ну да, по ста вља -
ње пи та ња на ру чи о цу, под но -
ше ње зах те ва за за шти ту пра -
ва, елек трон ско отва ра ње по -
ну да, увид у до ку мен та ци ју...

По ред то га што тран спа рент -
ност од ла зи на ви ши ни во јер
ће пре глед до ку мен та ци је би ти
јед но став ни ји, до дат на пред ност
је и стан дар ди за ци ја по сту пака,
што зна чи да ће на ру чи о ци на
ујед на чен на чин спро во ди ти на -
бав ке и по ступ ци ће би ти знатно

еко но мич ни ји јер ће ко ри шће -
ње Пор та ла би ти бес плат но.

Ме ђу но ви на ма се по себ но
ис ти че уки да ње оба ве зе спро -
во ђе ња на бав ки за до бра и услу -
ге до ми ли он ди на ра и ра до ве
до три ми ли о на ди на ра – 91
од сто на бав ки у Ср би ји су ве -
ли ке вред но сти. Зна чај но је
уна пре ђе на и про це ду ра за шти -
те пра ва у по ступ ци ма.

По кре тач ди ја ло га о уна пре -
ђе њу си сте ма јав них на бав ки
је По слов но удру же ње по ну ђа -
ча Ср би је у окви ру про јек та
„Јав но-при ват ни ди ја лог за раз -
вој”, ко ји спро во де НА ЛЕД и
Ре пу блич ки се кре та ри јат за јав -
не по ли ти ке, а по др жа ва Аме -
рич ка аген ци ја за ме ђу на род -
ни раз вој (USAID).

АК ТУ ЕЛ НИ ВЕЋ НИ ЦИ

По сле из бо ра пре че ти ри го -

ди не власт је кон сти ту и са на

за три не де ље. Сад се тај по -

сао ма ло оте гао. Са став

Град ског ве ћа се то ком го ди -

на ме њао, а крај ак ту ел ног

ман да та до че ка ли су сле -

дећи већ ни ци: Та тја на Бо -

жић (обра зо ва ње), Не ма ња

Ротар (кул ту ра и омла ди на),

др Ми ре ла Пе тро вић (здрав -

ство), Зо ран Гр ба (по љо при -

вре да, се ло и ру рал ни раз -

вој), Ка та ри на Ба њаи (за -

шти та жи вот не сре ди не и

одр жи ви раз вој) и Ми лен ко

Чуч ко вић (рад, за по шља ва -

ње и со ци јал на по ли ти ка).

У људ ској при ро ди је да стал но на ла зи по твр ду соп стве -
ног по сто ја ња и сми шља оправ да ња за сво је по ступ ке.
Али ја имам до вољ но соп ства да сам са мом се би пре пар
го ди на при знао да сам кре тен, да је де фи ни тив на исти на
– „они” су по бе ди ли, ја сам из гу био. Ја сам не ко ко је из -
гу био цео је дан свет у ком сам жи вео и у ком је фор ми -
ра но то ко сам и шта сам. И при то ме сам до ста то га до -
бро вољ но учи нио да се тај свет сру ши. Баш сам свој ски
уче ство вао у ру ше њу „не че га” што је до ве ло до по сто ја ња
„ово га”. И сад, не знам ка ко да не ко ме, на при мер сво јој
де ци или мла дим ре во лу ци о на ри ма или мла дим љи га -
вим опор ту ни сти ма, да би ло ко ме др жим при ди ке или
да јем са ве те, и уоп ште да се по на шам као сви ти без број -
ни ими та то ри го сти ју „Пе шча ни ка” на ју тар њим про гра -
ми ма. А кад та ко ми слим о са мо ме се би, за ми сли шта
тек ми слим о дру ги ма.

(Филм ски ре ди тељ Ми лу тин Пе тро вић, „Да нас”, 16. јул)

* * *
У ша ли ка жем да сам се бо ље осе ћао у вре ме ка ран ти на
јер он да је би ло бар ја сно ка ко сам. У овом тре нут ку то је
не из ве сност и не си гур ност, и вр ло је не при јат но и си гур -
но до во ди до на пе то сти и де струк ци је у чо ве ку. Оста је
нам са мо не ка вр ста иш че ки ва ња, што на не ки на чин по -
ни жа ва чо ве ка.

(Ре ди тељ Ан драш Ур бан, пор тал „Но ва.рс ”, 19. јул)

* * *
Кри за ство ре на ко ви дом 19 иде а лан је оквир и до дат но
оправ да ње за еска ла ци ју по ли тич ког и еко ном ског ра та
За па да и Ки не. По сле ди ца овог ра та је по сте пе но рас пар -
ча ва ње гло бал ног тр жи шта и убр за ва ње про це са де гло ба -
ли за ци је. Ко рак по ко рак ства ра се ам би јент у ко јем тр го -
вин ски и ин ве сти ци о ни то ко ви по ста ју не пред ви ди ви и
ха о тич ни, а вој ни су ко би ве ро ват ни ји. Еко ло шки иза зо ви
и кли мат ске про ме не до дат но ће оте жа ва ти си ту а ци ју. За
Ср би ју је ва жно да раз у ме да се до са да шњи еко ном ски
мо дел мо ра ме ња ти, да се у ње га мо ра угра ђи ва ти јак еле -
ме нат са мо до вољ но сти и да је раз вој ко ји по чи ва на стра -
ним ин ве сти ци ја ма сле па ули ца... Ср би ја је има ла ту не -
срећ ну „при ви ле ги ју” да то ком санк ци ја де ве де се тих го -
ди на 20. ве ка ис ку си ка ко из гле да жи вот ка да се ка та стро -
фич ни сце на рио и ре а ли зу је. То тра гич но, уса мље нич ко
ис ку ство мо ра ло би да по слу жи као по ла зна тач ка у сва кој
вр сти пла ни ра ња. Са мо без на де жно на ив ни мо гу по ве ро -
ва ти да се не што слич но ви ше ни ка да не мо же до го ди ти.

(Ма ги стар еко ном ских на у ка и ко лум ни ста Не бој ша
Ка тић, „По ли ти ка”, 21. јул)

* * *

* * *
Про те сти са со бом но се и ве ли ке ри зи ке, што је ви дљи во
из зад њих до га ђа ја. По сто је и по зи тив не ства ри у овим
про те сти ма, а то је по ку шај основ ног ор га ни зо ва ња гра -
ђа на кроз ак ци ју „се ди, не на се дај”, ка да су мир ни гра ђа -
ни у про те сту се ли на бе тон и на тај на чин се од мах дис -
тан ци ра ли од на сил нич ких гру па. Овај при мер је до бар
за бу ду ће де мон стра ци је.

(Адво кат Алек сан дар Оле ник, пор тал „Ак ту ел но.ме ”,
18. јул)

* * *
Ка да са бе ре те број оних ко ји су већ не за по сле ни, до да те
том бро ју од 550.000 и оних 200.000 до 250.000 љу ди за
ко је се про це њу је да ће оста ти без по сла и оне ко ји су били
у ино стран ству, а ко ји се ве ћи ном не ће вра ти ти та мо, то
до ђе не ких 900.000 љу ди и не што ви ше. Ако уз ме те у об -
зир и оне ко ји су у си вој еко но ми ји оста ли без по сла, он да
је то још ви ше. Ни је пре те ри ва ње го во ри ти о ми ли он ској
ма си ко ја је оста ла без при хо да и без жи вот не си гур но сти,
а ту су и умет ни ци, фри лен се ри, они ко ји ра де на при вре -
ме но-по вре ме ним по сло ви ма. При том, сви ови по да ци
ко је до би ја мо су о за по сле ни ма, а шта је с рад но ан га жо -
ва ни ма, они ма ко ји ра де пре ко аген ци ја, ПП уго во ра.

(Про фе сор Фа кул те та по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду
Зо ран Сто јиљ ко вић, „Да нас”, 18. јул)

* * *
А ко нас то пла ши? На рав но, пр во ми са ми се бе. По том
„оста ле струк ту ре”, да упо тре бим ту не у хва тљи ву реч
мла дих по ли ти ча ра. Струк ту ре ко је од лу чу ју, др же сна гу
и моћ. Сна гу на ше не ве ли ке па ме ти, и моћ на шег стра ха.
А ствар је вр ло јед но став на! На до хват ру ке, та ко ре ћи.
Тре ба са мо ре ћи – не ћу ви ше та ко! Све га три ре чи, не из -
го во ре не или за ту ре не не где за ових 2.000 го ди на. И мо -
жда још две – марш та мо! Зна чи, све за јед но пет ре чи.

(Из пи сма об ја вље ног у не дељ ни ку НИН 1985. го ди не;
In memoriam глу мац Зо ран Рад ми ло вић, пре ми нуо ју ла
1985)

КОНЦЕПТ КОН СТИ ТУ И СА ЊЕ ГРАД СКЕ ВЛА СТИ

ЗА МЕ СТА У ГРАД СКОМ ВЕ ЋУ
НАДМЕЋE СЕ ЧАК ДВА ДЕ СЕТ ДВО ЈЕ

Страну припремио

Синиша 
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Не ће би ти сма ње ња пла та рад ни ци ма
Иза свих успе ха и ре зул та та
у по след њих де сет годи на
сто је за по сле ни

Уште да је глав ни адут

НИС је не дав но до нео Од лу ку о рас -
по де ли до би ти за 2019. го ди ну, од но -
сно ис пла ти ди ви ден ди. На осно ву ње
ру ско-срп ски нафт ни ги гант ће ак ци -
о на ри ма на име ди ви ден де ис пла ти -
ти 4.425.459.256 ди на ра, од но сно 27,14
ди на ра по ак ци ји бру то. Пре ма ре чи -
ма еко ном ских струч ња ка, тре ба ло је
да исплатa ди ви ден ди за 2019. го ди -
ну бу де под зна ком пи та ња и да НИС
овај но вац усме ри пре ма сма ње њу
еко ном ских не га ти ва у овој го ди ни.

Ме ђу тим, НИС је ура дио не што са -
свим су прот но, а Ан тон Че ре па нов,
за ме ник ге не рал ног ди рек то ра и фи -
нан сиј ски ди рек тор НИС-а, о све му
то ме ка же да је, ка да је реч о ди виден -
да ма, по ли ти ка НИС-а са свим ја сна.

– Иа ко се под ра зу ме ва ис пла та нај -
ма ње 15 од сто про шло го ди шње не то
до би ти на име ди ви ден де, ми ис пла -
ћу је мо 25 од сто. И са да оста је мо при
истом про цен ту, упр кос кри зи. До са -
да је НИС на име ди ви ден де ис пла тио
го то во 55 ми ли јар ди ди на ра. На тај
на чин ми, по ред по ре за и оба ве за ко је
пла ћа мо, зна чај но до при но си мо ста -
бил но сти бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.
Нај ве ћи ак ци о на ри НИС-а има ју од -
лич ну са рад њу, што је омо гу ћи ло успе -
шан раз вој ком па ни је у прет ход ној де -
це ни ји. Уве рен сам да ће мо тим пу -
тем на ста ви ти и у вре ме ну ко је је пред
на ма, без об зи ра на пре пре ке ко јих ће
си гур но би ти – ре као је Че ре па нов и
до дао да иза свих успе ха и ре зул та та
НИС-а у по след њих де сет го ди на сто је
за по сле ни. Сто га, ис ти че да у до ба ко -
ро не све ме ре у овој кри зној си ту а ци ји
спро во де за по сле ни, па је због то га

сви ма у ком па ни ји од по себ не ва жно -
сти да, осла ња ју ћи се на соп стве не ре -
сур се, одр же со ци јал ну ста бил ност за -
по сле них, што пре све га зна чи ис пла -
ту за ра да у пу ном из но су.

Тр пе ин ве сти ци је

Док се у дру гим ком па ни ја ма услед
пан де ми је по слов на по ли ти ка ме ња
и те ме љи на ре стрик тив ним ме ра ма,
ка ко сто је ства ри у НИС-у, сма ње ња
пла та не ће би ти, али ће, ка ко ка же
Че ре па нов, ин ве сти ци о ни ци клус мо -
ра ти да пре тр пи од ре ђе не про ме не.

– Нафт на ин ду стри ја је про шла кроз
мно го пе ри о да не ста бил но сти у сво јој
исто ри ји, али за да на шњу си ту а ци ју се
за и ста мо же ре ћи да је без пре се да на у
гло бал ној еко но ми ји, јер ни је на уда ру
са мо јед на ин ду стри ја, већ прак тич но
це ла свет ска при вре да. Су о ча ва мо се с
две вр сте не га тив них ути ца ја. С јед не
стра не, реч је о дра ма тич ном па ду вред -
но сти наф те, ко ја је са мо у јед ном да -
ну у мар ту из гу би ла чак 30 од сто вред -
но сти. С дру ге стра не, има мо и дра -
сти чан пад по тра жње услед пан де ми је

ко ро на ви ру са и успо ра ва ња при вред -
них ак тив но сти ши ром све та. До шли
смо у си ту а ци ју да се по тра жња прак -
тич но пре по ло ви у од но су на пе ри о де
нор мал ног по сло ва ња. Ком би на ци ја
ових два ју фак то ра већ се од ра зи ла на
фи нан сиј ске ре зул та те и ли квид ност
нафт них ком па ни ја, без из у зет ка. Та -
кав гу би так ће оста ви ти зна чај не по -
сле ди це не са мо на по сло ва ње у 2020.
го ди ни већ и на пла но ве у на ред ном
пе ри о ду, на ис тра жи ва ња и но ва ула -
га ња, јер ће би ти по треб но на ста ви ти
до след не уште де ка ко би се очу ва ла
ста бил ност и ком па ни ја и тр жи шта –
ре као је Ан тон Че ре па нов.

Тре ба би ти по слов но аги лан

Пре ма ње го вим ре чи ма, у НИС-у вла -
да чвр ста фи нан сиј ска ди сци пли на,
де фи ни са ни су кључ ни ин ве сти ци о -
ни про јек ти, оства ру ју се до бри опе -
ра тив ни по ка за те љи и по ка за на је за -
вид на опе ра тив на ефи ка сност.

– Са да су то, уз про грам уште да, на -
ши глав ни аду ти за су о ча ва ње са овом
кри зом и ми ра ди мо на њи хо вом развоју

и уна пре ђе њу. За то ве ру јем да ће, уко -
ли ко бу де ве ли ких про ме на у по сло ва -
њу нафт них ком па ни ја на кон овог пе -
ри о да, то би ти у прав цу да љег ја ча ња
на ших би знис мо де ла ко ји ће нам омо -
гу ћи ти успе шно и, пре све га, ефи ка -
сно по сло ва ње и у на ред ним го ди на ма
упр кос не по вољ ним трен до ви ма. Сва -
ки кри зни пе ри од мо ра мо да ис ко ри -
сти мо да им пле мен ти ра мо но ве ин -
стру мен те ко ји мо гу да уна пре де наш
рад. Ова кри за је по ка за ла да мо же мо
да бу де мо из у зет но агил ни и да бр зо и
ефи ка сно ор га ни зу је мо рад на дис тан -
цу за ве ли ки број за по сле них, без штете
по по слов не про це се. Та ко ђе, пре кри -
зе смо ра ди ли на про јек ти ма за сма -
ње ње па пир не фор ме, али је са да тај
про цес убр зан и ве ли ки број про це са
се оба вља ди ги тал ним пу тем – за кљу -
чио је фи нан сиј ски ди рек тор НИС-а.

Из ве сно је да ће се по сле ди це не га -
тив них трен до ва на по сло ва ње нафт -
не ин ду стри је осе ћа ти то ком це ле
2020. го ди не и Че ре па но ва бри не но -
ви та лас пан де ми је, ка ко због здра -
вља љу ди, та ко и у сег мен ту по сло ва -
ња. За бри ња ва уво ђе ње но вих ре стрик -
тив них ме ра, што ће до ве сти до но вог
па да по тро шње наф те и го ри ва, али
сма тра да са да тре ба би ти аги лан и
спре ман на рад и у усло ви ма ду го -
трај но ни жих це на наф те.

– Мо ра мо се не пре ста но при ла го -
ђа ва ти тр жи шним усло ви ма и те жи -
ти да ис ко ри сти мо сва ку шан су. Спро -
ве ли смо ме ре за сма ње ње опе ра тив -
них и ад ми ни стра тив них тро шко ва,
при о ри ти за ци ју ин ве сти ци ја и сва ко -
днев но ра ди мо на по ве ћа њу опе ра -
тив не ефи ка сно сти у свим сег мен ти -
ма по сло ва ња. Сва ка ко да нам је у
овим усло ви ма при о ри тет одр жа ње
ли квид но сти ком па ни је – за кљу чио
је он и до дао да ве ру је да ће ком би -
на ци ја на ве де них ме ра омо гу ћи ти
испу ња ва ње за цр та них ци ље ва.

Удружење банака позвало
је клијенте да процене своју
позицију и размисле да ли
им је нужно продужење
трајања кредита

Дужници могу да
рефинансирају или продуже
отплату потрошачког зајма
за две године

Смањиће се месечна рата,
али ће се и повећати
укупaн дуг

За хва љу ју ћи про пи си ма ко је је усво -
ји ла На род на бан ка Ср би је (НБС),
гра ђа ни мо гу да ре фи нан си ра ју или
про ме не да тум до спе ћа по след ње ра -
те кре ди та на две до дат не го ди не,
уко ли ко су сво је по тро шач ке кре ди -
те, укљу чу ју ћи и оне за ку по ви ну мо -
тор них во зи ла, го то вин ске или дру ге,
по ди гли до 18. мар та. Ово ће гра ђа -
ни ма, ко ји су се због епи де ми је ко ро -
на ви ру са су о чи ли с фи нан сиј ским по -
те шко ћа ма, омо гу ћи ти да с бан ком
до го во ре ма њу ме сеч ну ра ту кре ди та.

Пре ма ра чу ни ци, то прак тич но зна -
чи да ће ра та за го то вин ски кре дит
од, при ме ра ра ди, 700.000 ди на ра, с
пе ри о дом от пла те од се дам го ди на,
или 84 ме се ца, и ка ма том од 11 од сто
би ти ма ња за 1.747 ди на ра. Ме ђу тим,
ва жно је на по ме ну ти и да ће на кра ју
ра чу ни це от пла та ова квог кре ди та би -
ти ску пља за чак 98.916 ди на ра.

У Удру же њу ба на ка Ср би је (УБС)
ка жу да је од лу ка НБС до не та и да је

гра ђа ни ма да та мо гућ ност да про ду -
же рок от пла те по тро шач ких кре ди -
та, али пре по ру чу ју да сва ки гра ђа -
нин од лу чи да ли је то про ду же ње
тра ја ња кре ди та у ње го вом ин те ре су.
Струч ња ци из овог удру же ње ис ти чу
да, уко ли ко кли јент за тра жи од бан ке
про ду же ње ро ка от пла те, а ти ме и
сма ње ње ра те, то ће му би ти одо бре -
но. Уве ре ни су да ће ова ме ра знат но
по мо ћи по је ди ним гра ђа ни ма, јер ће
им сма њи ти ме сеч ну оба ве зу.

По моћ ду жни ци ма

Ме ђу тим, ка ко ка жу, сва ки бан кар -
ски кли јент мо ра сам да про це ни сво -
ју по зи ци ју, од но сно да ли му је нужно

про ду же ње тра ја ња кре ди та, или је у
ње го вом ин те ре су да пла ћа ве ћу ра ту,
али да сво ју оба ве зу ра ни је за вр ши.
Та про це на је раз ли чи та од јед ног до
дру гог кли јен та – ка жу у УБС и до да -
ју да бан ке по здра вља ју све ме ре ко је
олак ша ва ју жи вот на шим гра ђа ни ма
у кри зи ко ја је из би ла због пан де ми је
ко ви да 19. У овом удру жењу твр де 

да је бан кар ски си стем ста би лан и да
ове ме ре не ће ути ца ти не га тив но на
ње го ву ста бил ност, а то је, ка ко ис ти -
чу, нај ва жни је и за бан ке, и за гра ђа -
не, и за др жа ву.

Под се ти мо, олак ши це ко је је На -
род на бан ка Ср би је до не ла 10. ју ла
под ра зу ме ва ју мо гућ ност ре фи нан си -
ра ња или про ме не да ту ма до спе ћа по -
след ње ра те кре ди та, и то на до дат не
две го ди не, а бан ке ће олак ши це мо -
ћи да по ну де и ду жни ци ма ко ји ма би
кре дит но оп те ре ће ње пре ма ши ло 60
од сто при хо да. Ме ђу тим, ово се, ка ко
су на ве ли у НБС, не ће од но си ти на
стам бе не кре ди те и ми нус по те ку ћем
ра чу ну. Усво је не од лу ке о аде кват но -

сти ка пи та ла бан ке и из ме на и до пу -
на од лу ке о упра вља њу ри зи ком кон -
цен тра ци је по осно ву из ло же но сти
бан ке од ре ђе ним вр ста ма про из во да,
пре ма ре чи ма струч ња ка, пред ста вља -
ју па жљи во од ме ре ну ре ак ци ју цен -
трал не бан ке на мо гу ће по гор ша ње
фи нан сиј ског по ло жа ја гра ђа на. Тре -
ба ло би да оне до при не су олак ша ва -
њу усло ва от пла те кре ди та гра ђа ни ма
ко ји су се су о чи ли или ће се тек су о -
чи ти са сма ње њем при хо да или гу -
бит ком по сла, као и свим гра ђа ни ма
ко ји, иа ко ни су у фи нан сиј ским по те -
шко ћа ма, же ле да сво је нео т пла ће не
оба ве зе пре ма бан ци из ми ре у не што
ду жем пе ри о ду од пред ви ђе ног.

А кад та мо...

Ме ђу тим, сва ка бан ка ће пре ма сво јој
по слов ној по ли ти ци и кри те ри ју ми ма
про це њи ва ти ко ме ће одо бри ти олак -
ши це. Оне ће то ра ди ти на осно ву сво -

јих кри те ри ју ма, а то су, обич но, до са -
да шња уред ност из ми ре ња оба ве за, ду -
жи на пе ри о да у ко јем кли јент има ра -
чун у не кој бан ци, са гле да ва ње ма те -
ри јал не си ту а ци је кли јен та, од но сно
где је за по слен и у ко јој де лат но сти.

Ка ко ка жу бан ка ри, то под ра зу ме -
ва уре дан из ве штај Кре дит ног би роа,
од но сно ре дов ност у от пла ти свих оба -
ве за и кре ди та (стам бе них, го то вин -
ских, по тро шач ких кре ди та, кре дит -
них кар ти ца…), не са мо у бан ци од
ко је кли јент тра жи про ду же так от -
пла те не го и у свим дру гим бан ка ма,
ако има ви ше раз ли чи тих те ку ћих ра -
чу на или по зај ми ца.

На рав но, реч је о про це ни ри зи ка,
а у бан ка ма је то кли зна ствар и ускла -
ђу је се са си ту а ци јом. Али пи та ње је
увек исто: да ли кли јент мо же да вра -
ти по зајм ље ни но вац? За то ће бан ке
де таљ но да „ске ни ра ју” под но си о це
зах те ва за ре фи нан си ра ње, ка ко би
утвр ди ле да ли им пре те про бле ми
од но сно гу би так за ра де.

Бу ди мо ре ал ни, бан ку за ни ма са мо
да ли ће има ти про фит или не. Оно
што је ја сно као дан, је сте чи ње ни ца
да ће кли јен ти ко ји ма у овом тре нут -
ку нај ви ше тре ба ре фи нан си ра ње ве -
ро ват но би ти од би је ни упра во због
си ту а ци је у ко јој се на ла зе.

Жи ви би ли, па ви де ли.

Антон Черепанов

„ЈУ ТЈУБ” ПО ЗИ ВА ПЛА НЕ ТУ

Сни ми те је дан свој дан
Ка нал „Ју тјуб” по кре нуо је про је -
кат ко ји про ду ци ра чу ве ни ре жи -
сер Ри дли Скот, а у ко јем мо же да
уче ству је баш сва ко. Реч је о из ра -
ди до ку мен тар ног фил ма „Жи вот
у јед ном да ну”, а иде ја је да се на
јед ном ме сту са ку пе сним ци јед -
ног да на у жи во ту љу ди ши ром
света.

Сва ко ко же ли, у су бо ту, 25. ју -
ла, мо же да сни ми свој дан и по -
ша ље сни мак „Ју тју бу” и, ако за до -
во љи укус Ри дли ја Ско та, рад на -
шег су гра ђа ни на мо же да по ста не
део исто риј ског до ку мен тар ца, ко -
ји опи су ју као вре мен ску кап су лу
2020. го ди не. Јед но став но, узми те
ка ме ру или па мет ни те ле фон и
сни ми те свој дан. Мо же те да сни -
ми те сво је уо би ча је не ак тив но сти:
од ла зак на по сао, вре ме с по ро ди -
цом, при ја те љи ма. Или се мо жда
до га ђа не што по себ но – то је игром
слу ча ја дан ва шег вен ча ња, или ро -
ђе ња де те та.

До ку мен та рац ће би ти при ка зан
на филм ском фе сти ва лу „Сан денс”
2021. го ди не. Сним ке мо же те да
по ша ље те до 2. ав гу ста.

ЗДРАВ СТВЕ НИ РАД НИЦИ

Нова радна места
Пред став ни ци Ср би је и ЕУ пот пи -
са ли су спо ра зум на осно ву ко јег
ће Уни ја фи нан си ра ти за по шља -
ва ње око 200 до дат них здрав стве -
них рад ни ка у срп ским бол ни ца -
ма, кли ни ка ма и ла бо ра то ри ја ма.

На пе ри од од шест ме се ци би ће
за по сле ни ле ка ри, ме ди цин ски тех -
ни ча ри и ад ми ни стра тив но осо -
бље, као по др шка ин сти ту ти ма за
јав но здра вље, цен три ма при мар -
не здрав стве не не ге, ко вид кли ни -
ка ма и во де ћим до ма ћим ла бо ра -
то ри ја ма.

До ма ћи ле ка ри, ме ди цин ске се -
стре и тех ни ча ри, као и љу ди из
ад ми ни стра ци је, би ће ре гру то ва ни
у Ср би ји пре ко Ин сти ту та „Ба тут”.

Да под се ти мо, по сле из би ја ња
епи де ми је ЕУ је у мар ту ста ви ла
на рас по ла га ње 93 ми ли о на евра,
од ко јих је 15 ми ли о на евра би ло
на ме ње но хит ној по мо ћи, а 78 ми -
ли о на евра за сред њо роч ни еко -
ном ски опо ра вак. Но вац за фи нан -
си ра ње пла та но во за по сле ни ма (а
реч је о ми ли он евра) упра во је
обез бе ђен из овог из во ра ЕУ.

СТРА ТЕ ШКА ПРЕД У ЗЕ ЋА

Др жа ва чу ва „Пе тро хе ми ју”
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је оста ло је
за при ва ти за ци ју  укуп но се дам
пред у зе ћа од стра те шког зна ча ја,
а ме ђу њи ма је и пан че вач ка „Пе -
тро хе ми ја”. Под се ти мо, др жа ва је
до не ла низ ме ра ко ји ма је за шти -
ти ла гу би та ше, па је рок од за -
шти те од при нуд не на пла те и при -
нуд них из вр ше ња за ова пред у зе -
ћа са 2016. пре и на чен до да љег. И
ове го ди не др жа ва је на ста ви ла да
спро во ди ак тив но сти с ци љем из -
на ла же ња на чи на за њи хов оп ста -
нак и очу ва ње рад них ме ста у овим
пред у зе ћи ма.

Од стра те шких пред у зе ћа, њих
шест је спро во ди ло ак тив но сти на
из ра ди уна пред при пре мље ног пла -
на ре ор га ни за ци је (УП ПР) или је
спро во ди ло ак тив но сти у скла ду са
усво је ним УП ПР-ом  („ХИП –Пе тро -
хе ми ја” а. д. Пан че во, „Хол динг
Ка бло ви” а. д. Ја го ди на, „Икар бус”
а. д. Бе о град, „По ли ти ка” а. д. Бе о -
град, „ХК ПК Јум ко” а. д. Вра ње,
„Тра јал” а. д. Кру ше вац), док је
пред у зе ће ЈП ПЕУ Ре са ви ца ра ди -
ло на из ра ди пла на ре ор га ни за ци -
је и фи нан сиј ске кон со ли да ци је.

Про шле го ди не је про да то пет
пред у зе ћа за укуп но 13,6 ми ли о на
евра.

СТУ ПИ ЛЕ НА СНА ГУ ОЛАК ШИ ЦЕ ЗА КРЕ ДИ ТЕ

СА МО ЗА ОНЕ КО ЈИ МО РА ЈУ

ПРИ МЕР УМА ЊЕ ЊА РА ТЕ

ПРЕ ПО РУ КА

Ду шан Узе лац, уред ник пор та ла

„Ка ма ти ца”, из ја вио је за је дан

бе о град ски днев ни лист да не по -

сто ји мно го ди ле ма око то га да

ли тре ба при хва ти ти ове олак ши -

це или не.

– Тре ба ло би да то ура ди сва ко

ко ме је то је ди но ре ше ње не ког

про бле ма, док они ко ји не ма ју

про бле ма са от пла том по сто је ћих

кре ди та ово тре ба да иг но ри шу.

Ове ме ре су на ме ње не они ма ко -

ји због це ле си ту а ци је с ко ро на ви -

ру сом има ју про бле ма с не до стат -

ком при хо да или с не ста бил ним

при хо ди ма – за кљу чио је Узе лац.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Пре ре фи нан си ра ња

Из нос кре ди та 700.000

Ка ма та 11 од сто

Пе ри од от пла те 84 ме се ца

Ме сеч на ра та 11.985 ди на ра

Укуп но от пла те 1.006.799 ди на ра

Укуп но ка ма те 306.799 ди на ра

На кон ре фи нан си ра ња

Из нос кре ди та 700.000

Ка ма та 11 од сто

Пе ри од от пла те 108 ме се ци

Ме сеч на ра та 10.238 

Укуп но от пла те 1.105.715

Укуп но ка ма те 405.715



Петак, 24. јул 2020.
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НЕПОГОДЕ НА КРАЈУ РЕПРОДУКТИВНОГ ПЕРИОДА

ПОБЕДИТЕ ДЕМОНЕ КОЈЕ 
ДОНОСИ КЛИМАКС

На ко ји на чин оја ча ти иму -
ни тет? Ве ру јем да ово пи та -
ње по ста вља ју мно ги од нас
ових да на ка да се осе ћа мо
угро же ни од на па сни ка о ко -
ме та ко ма ло зна мо. Раз ли -
чи ти су пле мен ти у об ли ку
пи лу ла и пра шко ва при лич -
но су ску пи и ни смо баш увек
си гур ни да су нам нео п ход -
ни. Ипак, ја сно нам је да жи -
вот не на ви ке и оно што уно -
си мо хра ном у
ве ли кој ме ри
ути че на спо -
соб ност ор -
гани зма да са -
чу ва ви тал ност
и да се из бо ри
са штет ним
ф а к  т о  р и  м а
око ли не.

Пре не го
што раз мо три -
мо пи та ње ис -
хра не, ње не урав но те же но сти
и на мир ни ца ко је до при но се
на шем здра вљу и иму ни те ту,
тре ба ло би скре ну ти па жњу
на из ло же ност стре су у рад -
ној и жи вот ној сре ди ни, том
ве о ма ва жном фак то ру ко ји
угро жа ва наш иму ни тет. Стрес
углав ном не мо же мо из бе ћи,
али мо же мо се из бо ри ти с
њим не гу ју ћи по зи ти ван став
и по зи тив не емо ци је у жи во -
ту. Уко ли ко не мо же мо да ме -
ња мо фак то ре око ли не, мо -
же мо да ме ња мо се бе и сво је
на ви ке. Јед на од ве о ма ва -
жних на ви ка је фи зич ка ак -
тив ност. Ис тра жи ва ња ја сно
го во ре да осо бе ко је бар пет
пу та не дељ но упра жња ва ју
кре та ње бр жим хо дом има ју
го то во пе де сет про це на та ма -
њу шан су да до би ју ин фек -
ци ју, гла во бо љу или тем пе -
ра ту ру. Уз фи зич ку ак тив ност,
ве о ма је бит на на ви ка има ти
ре до ван и до вољ но дуг сан.

Утвр ђе но је да сан кра ћи од
се дам са ти по ве ћа ва мо гућ -
ност на зе ба три пу та. Ја сно је
да ма њак сна оба ра иму ни -
тет, па су и дру ге ин фек ци је
ве ро ват ни је.

На ви ку узи ма ња су пле ме -
на та, ви та ми на и ми не ра ла у
ви ду фар ма це ут ских при пра -
ва ка тре ба ло би за ме ни ти на -
ви ком по ве ћа ња днев них
обро ка во ћа и по вр ћа. Уко -
ли ко би смо са мо не ко ли ко
не де ља уо би ча је на два обро -
ка во ћа и по вр ћа по ве ћа ли
на пет, има ли би смо ви дљив
ефе кат на иму ни тет. Ја сно је
ка ква би ко рист би ла ка да би
то би ла на ви ка за цео жи вот.
Узи ма ње ва жних ви та ми на и
ми кро е ле ме на та из хра не
спре чи ће и њи хов пре ко ме -
ран унос ко ји се нај че шће де -
ша ва са узи ма њем су пле ме -
на та. Та да по сто ји мо гућ ност
да се иму ни тет на ру ши уме -
сто да се оја ча.

Ци тру си као што су ли мун
или по мо ран џа го то во увек
нас асо ци ра ју на бо гат ство

ви та ми на Ц.
Те шко је по ве -
ро ва ти да цр -
ве на па при ка
са др жи три пу -
та ви ше ви та -
ми на Ц, ва -
жног за син те -
зу бе лих крв -
них ће ли ја и
ан ти те ла. Ово
по вр ће ни је бо -
га то са мо ви -

та ми ном Ц, већ је ве о ма до -
бар из вор ви та ми на А, ко ји је
нео п хо дан за пра вил ну функ -
ци ју пр ве ли ни је од бра не, ко -
же и слу зо ко же. Бро ко ли и
спа наћ су две на мир ни це бо -
га те ан ти ок си дан ти ма, ви та -
ми ни ма Ц и А, као и влак ни -
ма ко ја до при но се одр жа ва -
њу нор мал не црев не фло ре.
Бе ли лук је из у зет но ко ри сна
на мир ни ца са ан ти би от ским
свој стви ма и суп стан ца ма ко -
је шти те крв не су до ве и сма -
њу ју крв ни при ти сак. Ђум бир
је по знат по свом ло кал ном
деј ству на за па ље ње слу зни -
це гр ла, ко же згло бо ва и ми -
ши ћа. Ви со ке до зе ви та ми на
Е нај лак ше ће мо обез бе ди ти
кон зу ми ра њем ба де ма или се -
мен ки сун цо кре та. По ред овог
ве о ма ва жног ви та ми на за ја -
ча ње иму ни те та, се мен ке сун -
цо кре та обез бе ђу ју ну три јен -
те као што су фос фор, маг не -
зи јум и ви та мин Б-6.

Ка ко до сна жног иму ни те та
без су пле ме на та?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Ако не мо же мо да
ме ња мо фак то ре
око ли не, мо же мо 
да про ме ни мо се бе 
и сво је на ви ке.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

У ве ћи ни ин ду стриј ских

кре ма за сун ча ње кри је

се мно го ток сич них ма -

те ри ја и хе ми ка ли ја, ко је

ре ме те наш ен до кри ни

си стем. Про бај те сто га

да на пра ви те сво ју,

здра ву и пот пу но при -

род ну кре му за сун ча ње.

Са стој ци: че твр ти на шо ље ко ко со вог уља, пет ка ши ка цинк-

-ок си да (ку пу је се у биљ ним апо те ка ма), три ка ши ке ге ла ало је ве -

ре (мо же те га за ме ни ти ма сли но вим или ба де мо вим уљем), по ла

шо ље де сти ло ва не во де или зе ле ног ча ја, од две до че ти ри кап су -

ле ви та ми на Е, во сак (ако же ли те гу шћу кре му), по же љи ете рич на

уља за леп ши ми рис.

При пре ма: Ста ви те уља и гел од ало је да се гре ју на шпо ре ту

на ла га ној тем пе ра ту ри док се све не рас то пи и сје ди ни, а за тим

све са стој ке осим цинк-ок си да пре ба ци те у блен дер и ме шај те

док се све ле по не из ме ша. На кра ју ла га но уме шај те цинк-ок сид

и ете рич на уља и си пај те у ку ти ји цу или фла ши цу. Ова ко при пре -

мље на кре ма за сун ча ње мо же да сто ји и до три ме се ца и тре ба

је чу ва ти на хлад ном ме сту. За штит ни фак тор кре ме је 20, а ако

же ли те да га по ве ћа те, до дај те још цинк-ок си да.

На по ме на: бу ди те па жљи ви с цинк-ок си дом и не мој те га уди -

са ти. У лет њем пе ри о ду не из ла жи те се сун цу у пе ри о ду из ме ђу

11 и 17 са ти. Kрему на но си те на сва ких сат и по до два са та.

На пра ви те са ми
кре му за сун ча ње

Ва лун зи, ноћ но 
зно је ње, не са ни ца 
и де пре си ја са мо су
не ки од нај че шћих
симп то ма

Нај ви ше су по го ђе не
же не, али ни је ла ко
ни ја чем по лу

Има на чи на да 
олак ша те се би

Је дан од тур бу лент ни јих пе ри -
о да у жи во ту ве ћи не же на сва -
ка ко је кли макс или ме но па у -
за. То је до ба ка да се ре про -
дук тив на фа за при во ди кра ју,
а функ ци ја јај ни ка од у ми ре,
чи ме трај но пре ста је мен стру -
ал ни ци клус.

Ме но па у за по чи ње по сте пе -
но, нај че шће из ме ђу 45. и 50.
го ди не жи во та. Већ у до ба пред -
ме но па у зе јај ни ци се по ла ко
спре ма ју за од ла зак у за слу же -
ну пен зи ју и про из во де све ма -
ње естро ге на, што до во ди до
ве ли ких про ме на у ор га ни зму.

Ово је до ба ко је ни јед ној же -
ни не па да ла ко, нај пре за то
што се мо ра ју су о чи ти са чи ње -
ни цом да вре ме не за др жи во
про ла зи и да њи хо во те ло ста -
ри, а по том и за то што фи зич -
ке, пси хич ке и емо ци о нал не
про ме не ко је ме но па у за до носи
уме ју за и ста да бу ду не сно сне.

Вре ло, вре ли је, нај вре ли је

С ве ћим по ре ме ћа ји ма у ци -
клу су сти жу и ва лун зи – из не -
над ни на па ди то пло те, пра ће -
ни убр за ним ра дом ср ца и осе -
ћа јем уз не ми ре но сти. Иа ко ови
по ре ме ћа ји углав ном тра ју тек
не ко ли ко ми ну та, не под но шљи -
вим их чи ни чи ње ни ца да се
мо гу по на вља ти и по два де сет
пу та то ком да на, као и да се у
жи во ту ве ћи не же на као вер ни
пра ти о ци за др жа ва ју и по не -
ко ли ко го ди на.

Ста ти сти ка по ка зу је да се с
ва лун зи ма бо ри око 80% же на
ста ро сти од 45 до 55 го ди на.
На пад тра је од не ко ли ко ми -
ну та до по ла са та и мо же се
де си ти и да њу и но ћу. За вре -
ме уда ра те ле сна тем пе ра ту ра
по ра сте и за чак се дам сте пе -
ни. Ја сно је да лет ње вре ли не
са мо до дат но за ку ва ва ју ствар.

И емо ци је кљу ча ју

Пре ста нак лу че ња ен до ге них
естро ге на ути че и на емо тив но
ста ње же не, па су не при јат не
фи зич ке про ме не че сто пра ће -
не и ве ли ким ам пли ту да ма у
рас по ло же њу. Де ша ва се да се
у јед ном тре нут ку сме је те, а у
дру гом већ ро ни те су зе, раз -
дра жљи ви сте, анк си о зни, де -
кон цен три са ни, по не кад и де -
пре сив ни, а ли би до вам је сма -
њен. Ако пре по зна је те ове симп -
то ме код се бе и има те до вољ но
го ди на за кли макс, он да је

велика ве ро ват но ћа да упра во
и је сте упло ви ли у тур бу лент не
во де овог иза зов ног пе ри о да.

Узми те у об зир и то да сма -
ње ње ни воа естро ге на по ве ћа ва
ри зик од на стан ка осте о по ро зе
и кар ди о ва ску лар них бо ле сти.
Сто га је ула зак у ме но па у зу до -
ба ка да ви ше не го икад мо ра те
по ве сти ра чу на о то ме да се
здра во хра ни те и да се ре дов но
ба ви те фи зич ким ак тив но стима.

Нео пи ра ње је ле ко ви то

Kолико год да на у ка на пре ду -
је, лек про тив ме но па у зе ни је
из ми шљен, а ве ро ват но не ће
ни би ти, јер и ни је реч о бо ле -
сти. То је, по пут пу бер те та, фа -
за у жи во ту кроз ко ју сва ка же -
на мо ра да про ђе. Што је пре
при хва ти те и што јој се ма ње
бу де те опи ра ли, лак ше и леп -
ше ће те кроз њу пли ва ти.

Ипак, симп то ме ме но па у зе
и те ка ко мо же те убла жи ти.
До вољ но је да, за по че так, ко -
ри гу је те сво је жи вот не на ви ке
– да се здра ви је хра ни те, из бе -
га ва те стрес и да се ви ше кре -
ће те и ве жба те. За до дат ну по -
моћ и по др шку и у овом слу -
ча ју по бри ну ла се мај ка при -
ро да. У ње ној ри зни ци по сто ји
пре гршт дра гу ља ко ји ће вам
по мо ћи да симп то ме учи ни те
што не при мет ни јим и да ужи -
ва те у сва ком свом да ну као да
ме но па у за и не по сто ји.

Уко ли ко спа да те у
ма лу гру пу же на са
из у зет но из ра же ним
те го ба ма ко је при -
род ни пре па ра ти не
мо гу да убла же, сва -
ка ко се обра ти те ле -
ка ру, ко ји ће вам по
по тре би пре пи са ти
од го ва ра ју ћу хор -
мон ску те ра пи ју.

Фи то е стро ге ни

До бра вест гла си да
у при ро ди по сто ји не ка вр ста
за ме не за естро ген – хор мон
чи је се лу че ње у ме но па у зи
сма њу је. Реч је о фи то е стро ге -

ни ма, биљ ним хор мо ни ма чи -
ји је са став сли чан жен ским
пол ним хор мо ни ма. Ве ли ку
пред ност фи то е стро ге ни ма у
од но су на син те тич ке хор мо не
да је то што они не ма ју ни ка -
ква не же ље на деј ства, а уз то,
до ка за но сма њу ју ри зик од на -
стан ка осте о по ро зе и шти те ср -
це и крв не су до ве.

Нај ви ше биљ них хор мо на има
у со ји и про из во ди ма од со је,
као што су то фу и со ји но мле -
ко, као и у бо би ча стом во ћу,
ин те грал ним жи та ри ца ма, семе -
ну ла на, ора си ма и ба де ми ма.

Пе ру ан ска ма ка

Све по пу лар ни ју пе ру ан ску
злат ну ма ку сма тра ју при род -
ном за ме ном за хор мон ску те -
ра пи ју и нај де ло твор ни јом биљ -
ком за убла жа ва ње те го ба ко је
пра те ме но па у зу.

По ред то га што ре гу ли ше
хор мон ску рав но те жу ор га ни -
зма, она по ве ћа ва фи зич ку из -
др жљи вост и енер ги ју, под сти -
че ме мо ри ју, сма њу је де пре си -
ју, анк си о зност и симп то ме
ПМС-а и, што је за на шу при -
чу нај ва жни је: сма њу је симп -
то ме ме но па у зе – ва лун ге, ноћ -
но пре зно ја ва ње, су во ћу ва ги -
не и про ме не рас по ло же ња.

Уље жу тог но ћур ка

Ово уље је сво је вр стан то ник
ко ји ре гу ли ше хор мон ски ба -

ланс и до при но си
све оп штем ре про -
дук тив ном здра вљу
же не.

Уље сма њу је те го -
бе ка рак те ри стич не
за ПМС, бол не мен -
стру а ци је и ме но па -
у зу, као што су гла -
во бо ље, раз дра жљи -
вост, гр че ви и бо ло -
ви у пре де лу сто ма -
ка, муч ни на, по вра -
ћа ње и про ме не рас -

по ло же ња. Сма њу је ути цај ва -
лун га и до но си осе ћај спо ко ја.

Нај че шће се па ку је у бо чи це
од 30 мл. Пре вен тив но тре ба
узи ма ти 25 ка пи днев но, а те -
ра пиј ски три пу та по 25 ка пи
на дан.

Цр ве на де те ли на

Цр ве на де те ли на се већ де це -
ни ја ма ко ри сти као лек за убла -
жа ва ње симп то ма ме но па у зе.
Са др жи ве ли ке ко ли чи не фи -
то е стро ге на зва них изо фла во -
но и ди, ко ји су слич не струк ту -
ре као жен ски пол ни хор мон.

У ком би на ци ји с ви та ми ном
Е олак ша ва мно го број не про -
бле ме ка рак те ри стич не за ме -
но па у зу, без об зи ра на то да ли
је реч о ва лун зи ма или пак не -
са ни ци, по ја ча ном зно је њу или
нер во зи. Уз то, сни жа ва хо ле -
сте рол, по бољ ша ва цир ку ла ци -
ју и ко ри сти се у пре вен ци ји
осте о по ро зе.

Чај од ове биљ ке при пре ми -
те та ко што ће те су пе ну ка шику

су ше не де те ли не пре ли ти во -
дом за гре ја ном на 90 сте пе ни,
по кло пи ти и оста ви ти да од сто -
ји по ла са та. Мо же те по пи ти
две-три шо ље ча ја днев но.

Жал фи ја

Жал фи ја је бо га та фла во но и -
ди ма, па је до бра про тив ва лун -
га и гла во бо ље, а пот по ма же и
ва ре ње и из лу чи ва ње теч но сти.

Ако је кон зу ми ра те у ви ду
тинк ту ре, узи мај те по ла ка ши -
чи це на дан. Мо же те при пре -
ми ти и чај та ко што ће те су пе -
ну ка ши ку жал фи је пре ли ти
шо љом вре ле во де, по кло пи ти
и оста ви ти да од сто ји по ла са -
та. То ком да на по пиј те три шо -
ље ча ја.

Ве жбај те, без из го во ра

Фи зич ка ак тив ност не ће вас
осло бо ди ти ва лун га, али ће по -
бољ ша ти ва ше све оп ште здрав -
стве но ста ње и ви тал ност, па
ће ин ди рект но ути ца ти и на
те го бе ко је до но си ме но па у за.

Иза бе ри те би ло ко ји тип ве -
жба ња ко ји вам при ја. Мо же те
оти ћи на ае ро бик, пи ла тес, јо гу
или пак тре ни ра ти бр зо хо да ње
не где у при ро ди. Ако во ли те
плес, кре ни те на ча со ве или јед -
но став но пу сти те му зи ку и ухва -
ти те ри там! Спа вај те до вољ но,
ме ди ти рај те и иди те по вре ме -
но на ма са жу. То ће вам по мо -
ћи да се осло бо ди те стре са.

ПО СТО ЈИ И МУ ШКИ КЛИ МАКС

По сле три де се те го ди не код

ве ћи не му шка ра ца до ла зи

до па да те сто сте ро на

тем пом од 10 од сто

по де це ни ји, што се

сма тра нор мал -

ним. Kада ни во

тог хор мо на поч не

да опа да бр же,

струч ња ци го во ре о

му шком кли мак су

или ан дро па у зи.

Сва кој же ни је ја сно ка да

је ушла у ме но па у зу због гу -

бље ња мен стру ал ног ци -

клу са, док ан дро па у за ни је

та ко очи глед на. Му шки

кли макс ис по ља ва се кроз

сма ње ње сек су ал ног на го -

на и жи вот не енер ги је, гу -

би так ми шић не сна ге,

бо ло ве у ко сти ма и

ле ђи ма, те кроз

по ја ву го ја зно -

сти, про ме на

рас по ло же ња,

не са ни це, умо -

ра, а по не кад и

де пре си је.

У ле че њу симп то -

ма ан дро па у зе ко ри сти се

те сто сте рон, ко ји оба ве зно

мо ра да вам пре пи ше ле кар

на кон де таљ ног пре гле да,

тим пре што пре ко мер не до -

зе мо гу би ти опа сне.

ШТА ЈЕ ДО БРО
КОД ВА ЛУН ГА?

Ако би сте пи та ли же не да

про на ђу ма кар јед ну до бру

стра ну ва лун га, све од ре да

би по ми сли ле да има те вео -

ма лош сми сао за ху мор.

Ипак, та јед на по зи тив -

на ствар за и ста по сто ји и

за пра во је фан та стич на:

на уч ни ци су, на и ме, до ка -

за ли да ва лун зи сма њу ју

ри зик од по ја ве ра ка дој ке

за чак 50 од сто. И не са мо

то – што су ва лун зи сна -

жни ји, че шћи и ду го трај -

ни ји, то је сте пен за шти те

од ра ка ја чи. Се ти те се то -

га то ком сле де ћег на ле та

вру ћи не. Си гур но ће те га

бар ма ло лак ше под не ти.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Наш град има богату историју и лепе зграде и паркове. Али шта прво показати дошљаку који никада раније није долазио?
Уредници „Панчевца” одговарају на ово питање...
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ЧИМЕ МОЖЕМО ДА СЕ ПОХВАЛИМО

КАКО СЕ ЗАЉУБИТИ У ПАНЧЕВО НА ПРВИ ПОГЛЕД

На све га два ки ло ме тра уда -

ље но сти од се ла Ива но ва и

21 ки ло ме тар од Пан че ва на -

ла зи се спе ци јал ни ре зер ват

при ро де Ива но вач ка ада, по -

знат као оста так плав них шу -

ма ко је су не ка да до ми ни ра -

ле ду нав ским ада ма.

Сам ре зер ват об у хва та

уза ну аду ши ри не од два до

се дам ки ло ме та ра, а због

при су ства ау тох то них вр ста

то по ле – цр не и бе ле, вр бе,

ја се на и пр вен стве но хра ста

лу жња ка, овај ре зер ват је

свр стан у бо та нич ки парк

при ро де.

По себ ну вред ност за из -

лет ни ке и пе ца ро ше пред -

ста вља ју Ду на вац и Зи мов -

ник, где ће те си гур но на пра -

ви ти ве ли чан стве не фо то -

гра фи је у свим вре мен ским

при ли ка ма и го ди шњим

доби ма.

Храст лу жњак ко ји се на -

ла зи не да ле ко од Ду нав ца

бро ји пре ко 180 ле та и им -

пре си ван је при ме рак

врсте ко ја је не ка да до ми -

ни ра ла овим под руч јем.

По чев од Хи по дро ма (код

Омо љи це), па све до Ду -

нав ца и да ље до Ива но ва,

во ди пе шач ко-би ци кли -

стич ка ста за с по ста вље -

ним ин фо-та бла ма.

Од Ива но ва, по но во на си -

пом, мо же се сти ћи до ау то-

кам па „Ја бу ков цвет” на Ду -

на ву, ко ји се на ла зи не да ле -

ко од Ба нат ског Бре стов ца,

или до Пан че ва и ма на сти ра

Вој ло ви ца.

Ива но во је ме ста шце од хи -

ља ду ста нов ни ка и од у век је

би ло рај за ри бо лов це. За хва -

љу ју ћи ива но вач ком Ду нав -

цу, по пу лар ном Зи мов ни ку,

при род ном мре сти ли шту ша -

ра на, Ива но во иза се бе има

цео век ри бар ске тра ди ци је.

Це ле го ди не, осим ка да се

Ду на вац за ле ди, ова мо до -

ла зе пе ца ро ши из це ле Ср -

би је. Зи мов ник је са да по -

знат и по број ним ку ћи ца ма

на во ди, али је и да ље иде -

ал но ме сто за камп и бо ра -

вак у при ро ди. Оба ле су при -

сту пач не и до њих је ла ко до -

ћи мо тор ним во зи ли ма или

би ци клом. А. Живковић

Зимовник у Иванову

Ако било који путник намер-

ник оде из Панчева а да

претходно није посетио На-

родну башту, утисак о граду

неће му бити ни приближно

комплетан. Па најважније

није видео!

Без обзира на то да ли

гост воли да самује или да

време проводи у друштву;

да шета, трчи или да ве-

жба; било да му се свиђају

осунчани предели или де-

бела хладовина, било да би

радије сео под дрво или се

пак окрепио у кафићу – све

то може у Народној башти.

Ова зелена оаза у срцу гра-

да сваког дана угости Пан-

чевке и Панчевце од седам

(дана) до сто седам (годи-

на). Видећете на клупама

под дрвеним печуркама за-

љубљене парове, другари-

це које су се запричале, го-

сте на рођенданским про-

славама, усамљене мисли-

оце... Зујаће крај вас трка-

чи и „брзоходачи” на трим-

стази, миловаће вам уши

дечја граја са игралишта и

весели лавеж паса с трав-

натих површина... Што је

најважније, плућа ће вам

певати од опојног мириса

најразличитијих дрвенастих

и зељастих сорти.

А ако случајно доведете

госта у Народну башту и он

се заинтересује за историјат

овог чаробног кутка, довољ-

но је да прошетате до најста-

ријег дрвета у овом парку,

које се налази код кафића и

дечјег игралишта. Табла крај

овог времешног храста лу-

жњака садржи податке које

можда нема ни „Википеди-

ја”. На њој, између осталог,

пише и ово:

„Овај храст лужњак је нај-

старије дрво у парку Народна

башта. Парк је основао бри-

гадни генерал Миховил Ми-

хаљевић 1892. године од

једне омање шуме на ободу

града. Претпоставља се да

је овај храст један од неко-

лицине који су чинили тада-

шњу шумску вегетацију.

Остали се налазе уз трим-

стазу, ближе болничком

кругу. Ови храстови су све-

доци неколико преуређења

парка и многих временских

непогода.”

Данашњи очаравајући

изглед Народна башта је

стекла 2007. и 2008. годи-

не, када је реновирана за-

хваљујући донацији итали-

јанске провинције Равена и

града Червија. Тада је овај

парк добио нову трим-стазу,

игралишта и расвету и тиме

постао један од најлепших и

најпосећенијих делова

града. Д. Кожан

Народна башта: зелена оаза у центру града

Ако је земља организам, ре-

ке су његов крвоток. Тако,

рецимо, не постоји град са

иоле битнијом традицијом а

да се не наслања на неку те-

кућу жилу куцавицу. Исто

важи и за „биће” звано Пан-

чево, које има свој извор

живота под називом Тамиш.

Иако је та река, одевена у

зелено руно од биљног све-

та, прелепа целим својим то-

ком, најједноставније је пут-

ника намерника довести на

градски кеј и у шетњу, која

је у данашње време преко

потребна, кренути с најуоч-

љивије почетне тачке, од

препознатљивог ресторана

„Ветрењача” или од градске

плаже испод старог тами-

шког моста.

Предлог је да се иде уз-

водно ка фабрици „Бродо-

ремонт”, а на тој урбаној

обали реке постоји велики

број сплавова, што кафића,

што кафаница, и у њима је

могуће лепо се окрепити. За

релаксацију није лоше отпе-

шачити до такозваног новог

моста, поред преводнице и

прећи на другу страну Та-

миша, то јест у Градску шу-

му. Тамо је, може се рећи,

права „питома дивљина”,

која представља истински

отклон од тескоба цивили-

зације. За оне који нису у

нарочитој кондицији, на око

километар од моста налази

се ресторан „Шајка”, који је

ушушкан у природној хладо-

вини, а особље у сваком

тренутку може превести го-

сте на другу обалу, што је

само по себи својеврстан

угођај.

За искусне шетаче то је,

ипак, кратка релација, па је

препорука да наставе до

старог моста све док не

обрну пун круг до почетне

позиције. Ј. Филиповић

Де ша ва се да свој град поч -

не мо да гле да мо дру га чи јим

очи ма тек ка да у оби ла зак

по ве де мо не ко га ко га ни ка -

да до са да ни је по се тио, или

уоп ште ни је с овог под не -

бља. И, зна те шта им се до -

па да? Дух гра да. Онај ко ји

се кри је иза фа са да, на жа -

лост, мо жда пре ви ше оро ну -

лих згра да. Али они ви де ту

исто ри ју ко ја за мр зну та гле -

да у нас. Он да и ви не ка ко

по диг не те гла ву го ре и ви ди -

те те фе но ме нал не сти ло ве.

Че сто пи та ју и за што не

бри не мо ви ше о ста рим

згра да ма, јер иза тих зи до ва

има то ли ко при ча ко је би

тре ба ло ис при ча ти. Ако сте

за ин те ре со ва ни да на ђе те

исто риј ске по дат ке о њи ма,

си гур но ће ва шим го сти ма

оби ла зак би ти ви ше не го за -

ни мљив, али за ми сли те са -

мо ка ко би из гле да ле ка да

би за си ја ле у пу ном сја ју. То

су при че о Вај фер то вој по ро -

ди ци и пи ва ри, о Ол ги Сме -

де ре вац, ко ја је жи ве ла у ку -

ћи где је Га ле ри ја, али и о

мно гим са вре ме ни ци ма ко ји

су оста ви ли траг у на шем

гра ду... И где се на кра ју

увек при ча за вр ши? Под

кро шња ма на Кор зоу, из ме -

ђу Кул тур ног цен тра и Му -

зич ке шко ле са да, а не ка да

пу та ње ко јом су мла ди про -

ла зи ли и за љу бљи ва ли се у

ми мо хо ду. Не ка да се на углу

на ла зи ла и ка фа на „Ср би ја”,

у ко ју су свра ћа ли и во ди ли

ва жне ди ску си је по зна ти

Пан чев ци.

Да нас је ова ули ца јед на

од рет ких с при род ним хла -

дом, где го сти ко је до ве де те

ужи ва ју да ис пи ја ју ка фу и,

ка ко ка жу, ме сто где мо гу да

осе те пра ву енер ги ју гра да.

А де ша ва се и да они ко ји су

не ка да жи ве ли у Пан че ву

из го во ре: „Во лим, ка да се

вра тим, да про ше там Кор зо -

ом”. Мо жда де лу је јед но -

став но, али је то ме сто нео -

до љи во и ча роб но. Ве руј те

на реч, као и њи хо вој пр вој

ре ак ци ји. М. Марић

Дух гра да

Сиђи до тамишког кеја
На род на ба шта. Нај леп ши

про стор у гра ду. Ста ри ји

Пан чев ци се ћа ју се џун гле

пу не опа сних па са лу та ли ца

ко ја је по сто ја ла на том ме -

сту. Та ме та мор фо за од гу се -

ни це до леп ти ра са мо по ја -

ча ва ми сли и ути ске о са да -

шњем из гле ду пре ле пог ур -

ба ног пар ка увек пу ног де це

и ро ди те ља, ре кре а ти ва ца,

ти неј џе ра, пен зи о не ра... Мо -

жеш да ба цаш фри зби или

да пи јуц каш ка бе зу или да

се диш ис под кро шњи. Ле -

жиш на тра ви... Ту ри сти из -

да ти из вр шну ко ман ду: гоу

дер, вид ор ви да ут ми!

Реч ни обод гра да – ку ле

све ти ље. Ста нов ник Пан че -

ва ко ји ни је осе тио ус хи ће ње

ка да се, док сто ји у чам цу,

бар ци..., за љу ља на ме сту

где се „Ду нав ули ва у Та -

миш”, ствар но је про пу стио

ло кал па три от ску емо ци ју.

До шља ка под ру ку, ста виш

га на брод и да ви ди шта је

фи линг.

Ста ри бу вљак. Хит свих

хи то ва. Чо век из би ло ко је

зе мље у Евро пи та ко не што

ни ка да ужи во ни је ви део:

сјај и бе да обич них љу ди.

При зо ри по пут оног у ком

ро кер „ва ља” сво је ста ре ел-

пи пло че у бла ту или ка да

ба ба руч не ве зо ве и го бле не

др жи на кар тон ској ку ти ји –

па то не ма ниг де. Од ве сти

стран ца та мо, маст ду.

Ка фа не, ба ро ви и ка фи ћи.

И то не они у Ње го ше вој, по -

се ти лац на шег гра да си гур но

је био на гран ди о зни јим ме -

сти ма. У Пан че ву по сто је ме -

ста с ду шом, али ни шта од

њи хо вог име но ва ња у овом

тек сту јер ка да не што из ре -

кла ми раш, па по ста не „ин”,

ужи ва лац у „ду шев ном” тај

обје кат ау то мат ски пре тва ра

у „аут”. Има не ких (шанк)

сто ли ца ко је се не „про да ју”

та ко ла ко... За то по се ти о ца

гра да за ког знаш да не ће

та мо да ви си јер ни је одав де

сме стиш у јед ну од тих што

су ори џи нал и ка жеш му:

кам бек. С. Трајковић

Има не ка трај на ве за

Сва ки озби љан град има

сво је спе ци фич но на се ље: у

Њу јор ку је то Бронкс, у Лон -

до ну је Кам ден, а у Пан че ву

– Стре ли ште. Стре ла, ка ко се

на зи ва од ми ло ште, кла сич -

но је со ци ја ли стич ко на се ље

у ко ме су по мо ћу син ди кал -

ног бо до ва ња (број чла но ва

по ро ди це, рад но ис ку ство,

члан ство у пар ти ји, ку мов -

ске ве зе итд.) ста но ве до би -

ја ли углав ном труд бе ни ци

раз ли чи тих фе ла: те са ри,

ар ми ра чи, ба ге ри сти, здрав -

стве ни рад ни ци, про дав ци,

ме са ри, на став ни ци, ло жа -

чи, док то ри итд...

На рав но, мно ги ма ни је

би ло баш пра во да жи ве на

обо ду Пан че ва или, ка ко се

то пре ци зни је ка же, та мо

пре ко пру ге. Е, сад, спе ци -

фич ност овом на се љу ни су

да ли труд бе ни ци, не го њи -

хо ви на след ни ци ко ји су

мо ра ли да се из бо ре с ети -

ке та ма ко је су им при ле -

пљи ва ли, сва ко днев но и

без ми ло сти, вр шња ци из

Мар ги те, са Со да ре, Ко те жа,

Те сле итд... Оја ча ло се, бре,

и ина ти ло, а они ис ку сни ји

ла ло шки су иг но ри са ли

сва та град ска под је ба ва -

ња... Та ко су ра сли у не ком

свом, пре по зна тљи вом рит -

му – рет ко се ишло пре ко

пру ге, са мо ка да се мо ра ло,

у шко лу и на тре нин ге. Ма -

да, ве ћи на је са мо пре ла зи -

ла „пре ко ру пе” до ба зе на,

Ха ле и обли жњег фуд бал -

ског те ре на, јер што би не ко

пи као лоп ту за „Ди на мо”

ка да мо же и за ло кал ни

ПСК…

Со ци јал ни жи вот се пот -

пу но раз вио ми мо спољ них

ути ца ја. У би о скоп се рет ко

ишло, јер је по сто јао ви део-

-клуб „Сан” и гле да ло се не

оно што ти се на ме ће, не го

оно што је у кра ју ак ту ел но.

Та ко се раз вио дух ло кал но -

сти и при сно сти. Стре ли -

штан ци ма ни ко не тре ба,

до вољ ни су са ми се би, сто -

га и не чу ди што су хеј те ри

из про шло сти про зва ли

Стре лу Мај мун ским остр -

вом. На пи ће се ишло код

„Пи ки ли ја” или код „Ха ри -

ја”, а да нас у „кла џе” и у

„Пи ка со”. Што би ишао на

пи ја цу ка да имаш ло кал не

те зге и пи ља ре, ту је Стре -

ли ште штра се, цен тар све та,

ко ји је уз гред бу ди ре че но

сва ког да на дуп ке пун. Ни је

као у гра ду или на Ко те жу

пустo због „Ави ва” и „не до -

стат ка вре ме на”. Та мо, бре,

све вр ви од љу ди раз ли чи -

тих до ба, сви се зна ју и све

се зна...

Као сва ко озбиљ но на се -

ље, и Стре ла има сво ју ле -

ген ду, у ства ри две. Пр ва

ка же да је у она дав на вре -

ме на, ка да су се у Пан че ву

по на се љи ма, по узо ру на

Бе е е о гра ђа не, кре и ра ла до -

бро вољ на удру же ња ло кал -

них ман гу па вољ них та ба -

ња, у згра да ма на Стре ли -

шту би ла пра ва на је зда жу -

тих мра ва. Ова по шаст би ла

је све при сут на го ди на ма ка -

сни је, али је из ро ди ла ори -

ги нал ни на зив ло кал них

фај те ра. Док су се дру ги

про зва ли мар ги ћа ни ма, те -

сла ши ма, со дар ци ма, еки па

са Стре ле до би ла је име

„жу ти мра ви”.

Дру га ле ген да је из бле -

де ла и ва ља ло би је по вра -

ти ти. Ало, бре, стре ли штан -

ци, вра ти те на зид „Ла ле”

онај гра фит: „До бро ју тро,

Стре ло”. З. Станижан

Стрела мајка
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Си гур но вам се де си ло
да вам на од ре ђе ном сај -
ту на ин тер не ту или
апли ка ци ји на мо бил -
ном те ле фо ну, као што
је, ре ци мо, „Нет фликс”
или пак не ки сајт за сре -
ђи ва ње сли ка или за он -
лајн чи та ње књи га, по -
ну де бес пла тан проб ни
пе ри од у тра ја њу од (нај -
че шће) ме сец да на. Да
би сте се при ја ви ли, по -
треб но је да оста ви те
број сво је плат не кар -
ти це, али вам је обе ћа но да с ње то -
ком проб ног пе ри о да не ће би ти ски -
нут но вац. Са мо уко ли ко услу гу на -
ста ви те да ко ри сти те и на кон то га,
она ће вам би ти на пла ће на.

Све то зву чи сјај но и са свим ко -
рект но и фер, све док на ред ног ме се -
ца но вац с ва шег бан ков ног ра чу на
не бу де ски нут јер сте – за бо ра ви ли
да се од ја ви те. Ево са ве та ка ко да
избег не те та кве не же ље не тро шко ве.

Ако до жи ви те го ре о пи са ни сце на рио,
не мо же те да ура ди те бог зна шта. За
сва ки слу чај, про ве ри те усло ве с ко -
ји ма сте се са гла си ли, али ве ли ке су
шан се да сте за пра во при ста ли на на -
пла ту. Сви смо исти ка да же ли мо да
што пре поч не мо да ко ри сти мо не ку
услу гу на ин тер не ту, па штри кли ра -
мо сва по ља и не чи та ју ћи са др жај и
при ста је мо на све и не зна ју ћи че сто
шта то „све” под ра зу ме ва.

Упра во за то је ва жно да бу де те вр ло
опре зни ка да од лу чи те да ис про ба те
не ку апли ка ци ју или софт вер, по го то -
во ако се као га ран ци ја зах те ва број
ва ше плат не кар ти це. Та да отво ри те
че тво ре очи и чи тај те и нај сит ни ја слова.

На пра ви те под сет ник

Ако не же ли те да вас те сти ра ње не ке
ин тер нет услу ге на кра ју ску по ко -
шта, бан ка ри са ве ту ју да истог тре на
ка да ак ти ви ра те проб ни пе ри од на -
пра ви те и под сет ник на те ле фо ну ко -
ји ће вас дан или два ра ни је оба ве -
сти ти да вам рок гра тис пе ри о да ис -
ти че и да је вре ме да от ка же те ко ри -
шће ње апли ка ци је уко ли ко не же ли -
те да вам услу га иду ћег ме се ца бу де
на пла ће на.

Вр ло је ва жно и да не че ка те по -
след њи мо ме нат за от ка зи ва ње, да вас
не пред ви ђе не окол но сти не би оме ле
у то ме. Про бле ми са ин тер не том или
зах тев на про це ду ра мо гу про лон ги -
ра ти ва ше от ка зи ва ње до мо мен та ка -
да ће те већ пре ма ши ти крај њи рок, а
ка да се то де си, по врат ка ви ше не ма
и та ри фи ра ње кре ће. Та ко ђе, не рет ко
су мо дер ни уго во ри та кви да пред ви -
ђа ју от ка зни рок ми ни мум 24 или 48
са ти ра ни је, што је раз лог ви ше да се
и пре ак ти ва ци је проб ног пе ри о да де -
таљ но ин фор ми ше те о усло ви ма от -
ка зи ва ња услу ге.

Дво стру ка за шти та

На пор та лу ersteznali.rs са ве ту ју да,
ако већ да је те број кар ти це за проб ни
пе ри од, то бу де при пејд кар ти ца, ко ју
ће те до пу ни ти по по тре би. Ти ме се
дво стру ко шти ти те, и од не пла ни ра -
ног тро шка, али и од то га да ва ши по -
да ци с „глав не” кар ти це за вр ше не где
где не би тре ба ло.

И, на рав но, не мој те ми сли ти да је
на кра ју проб ног пе ри о да до вољ но да
са мо обри ше те апли ка ци ју, јер то ап -
со лут но не зна чи да сте от ка за ли ње -
но ко ри шће ње и да вас та кав по сту -
пак осло ба ђа оба ве зе да љег пла ћа ња.
Ис по штуј те све пред ви ђе не ко ра ке от -
ка зне про це ду ре ка ко би сте би ли си -
гур ни да не ће би ти не при јат них из -
не на ђе ња на ва шем на ред ном бан -
ков ном из ве шта ју.

Играј те на шарм

Ако вам се ипак де си ло да ни сте на
вре ме от ка за ли проб ни пе ри од, а не
же ли те да на ста ви те ко ри шће ње услу -
ге, по сто ји евен ту ал но ма ла шан са да

ће вам по ћи за ру ком
да свој про блем ре ши -
те ако се обра ти те ко -
ри снич кој по др шци и
за мо ли те их за по моћ
и по вра ћај нов ца.

Под ра зу ме ва се да
тре ба да бу де те фи ни,
љу ба зни и мак си мал но
ис кре ни. Ре ци те отво -
ре но да сте пре ви де ли
пра вил но от ка зи ва ње
апли ка ци је и да она не
од го ва ра ва шим по тре -
ба ма. Не мој те по ку ша -

ва ти да пла си ра те ба нал не из го во ре,
а по го то во не мој те има ти на па дач ки
став. Бу ди те све сни чи ње ни це да сте
гре шку на пра ви ли са ми и да тех нич -
ка по др шка ни је ду жна да вам иза ђе
у су срет, јер сте се са ми са гла си ли са
ау то мат ском на пла том, па је са мо
ствар њи хо ве до бре во ље или по ли ти -
ке ку ће хо ће ли вам усли ши ти мол бу
или не.

До каз при ја тељ ства

Ка да је реч о ко ри шће њу бан ков них
кар ти ца за ин тер нет пла ћа ње, струч -
ња ци из те бран ше са ве ту ју и да ни -
ка да не ве зу је те кар ти це за на ло ге на
„Гу глу”, „Феј сбу ку”, „Нет флик су”,
„Ама зо ну” и слич но.

Јед ном ка да се кар ти ца „ве же” за
на лог до ступ на је свим ко ри сни ци ма
на ло га, нај че шће чла но ви ма по ро ди -
це ко ји ма су ва ши уре ђа ји са уло го -
ва ним на ло зи ма до ступ ни. Мно ге
апли ка ци је/сер ви си мо гу се ку пи ти
јед ним кли ком, без по себ ног уно са
на чи на пла ћа ња, па та ко, на при мер,
ва ша де ца, док игра ју игри це, мо гу да
клик ну на не ку по гре шну оп ци ју и да
вам, због по ве за не кар ти це, ис пра зне
ра чун а да ни ком на кра ју не бу де ја -
сно шта се за пра во до го ди ло.

Та ко ђе, не мој те сво ју кар ти цу по -
зајм љи ва ти при ја те љи ма или ро ђа ци -
ма ка ко би ис про ба ли не ку апли ка -
ци ју, јер вас то си гур но не ће осло бо -
ди ти на пла те ако до ње ка сни је бу де
до шло. Ма ко ли ко вам те осо бе би ле
дра ге, уви ђа те и са ми да има дру гих
на чи на да им то по ка же те. Де ље ње
кар ти це с њи ма мо же са мо скра ти ти
пут ва шег нов ца од ва шег нов ча ни ка
до од ла ска низ ве тар.

Да нас се чи ни да рет ко ко има вре -
ме на за ве жба ње или те ре та ну. Пре о -
ку пи ра ни смо по слом, оба ве зе нас су -
сти жу јед на за дру гом. Иа ко је фи -
зич ка ак тив ност ва жна за здра вље,
до бру фи гу ру и кон ди ци ју, нор мал но
је да не ка да, по ред вре ме на, не ма мо
ни во ље за ве жба ње.

Здрав стве но ста ње је ипак мно го
ва жни је од из гле да, па ле жа ње или
се де ње не би сме ло да по ста не наш
уо би ча је ни стил жи во та. Чак и суп -
тил но по ве ћа ње фи зич ке ак тив но -
сти мо же има ти по зи ти ван ути цај на
здра вље. Струч ња ци оце њу ју да чо -
век ко ји пре ђе 10.000 ко ра ка днев но
во ди при лич но ак ти ван жи вот. Пре -
ма то ме, тр ча ње, на пор но ве жба ње
или ба вље ње спо р том ни су им пе ра -
тив: ако то не во ли те, бр же хо да ње
је све што је по треб но ва шем ор га -
ни зму да би функ ци о ни сао ка ко тре -
ба, на рав но под усло вом да га прак -
ти ку је те до вољ но ду го и до вољ но че -
сто. Слич но раз ми шља ју и на ши су -
гра ђа ни.

ДУ ШАН МИ ЛА НО ВИЋ, елек три чар:
– За ме не је до вољ но то што ра дим

у ба шти код ку ће. Тре ба да са ди те, па
да бе ре те, а ту је и за ли ва ње... За ме -
не је то до вољ но тро ше ње енер ги је.
Ра ни је сам тре ни рао ру ко мет. Спо рт
је ва жан. Тру дим се да идем пе шке
што је ви ше мо гу ће.

БО ШКО БА ЈО ВИЋ, пен зи о нер:
– Оба ве зно ше там. И због пре по ру -

ке ле ка ра, а и за то што ми је ва жно,
јер ми при ја. Бо ље се осе ћам. Имам
82 го ди не. Дру го ни шта и не бих мо -
гао да ра дим. Ни је ми на пор но. Вре -
ме је про мен љи во, па се при ла го ђа -
вам. Ако је сун це, не из ла зим. Кад је
хла до ви на, про ше та мо у пар ку.

НЕ ДЕЉ КО ЕЛЕС, во зач:
– Идем пе ши це, уме сто да се во зим.

На рав но и ра ди мо. Има мо и плац на ко -
јем мо же мо да ужи ва мо. Али кроз град
пе ша чи мо. Ко ла из бе га вам увек кад мо -
гу. Основ но пре во зно сред ство ми је би -
цикл. Ре као бих да је све то за јед но до -
вољ но за здра вље и до бру кон ди ци ју.

ВЕ СНА ВИ ДЕ НОВ, пред у зет ни ца:
– Фи зич ки је сам ак тив на, јер сам

увек у по кре ту. По сао ко ји ра дим то
зах те ва. Али не ве жбам. Не идем у
те ре та ну или на тр ча ње. Искре но, не -
мам вре ме на. Че сто идем пе ши це на
по сао, ко ји је до ста уда љен од мо је
ку ће. Тре ба ми 45 ми ну та да стиг нем.
А код ку ће муж и тро је де це из и ску ју
са свим до вољ но кре та ња.

ДУ ШИ ЦА ПЕ ТРО ВИЋ, еко лог:
– Углав ном про ше там, идем у парк

с де цом. Иде мо у шет ње по ред Та ми -
ша, из ла зи мо до је зе ра, на Чар дак...
Ве жбам јед ном не дељ но. Во лим да
пра тим ве жбе пре ко „Ју тју ба”.

СИЛ ВИ ЈА НАЂ, до ма ћи ца:
– Је сам ак тив на, али не до вољ но.

Не мам на ви ку да ве жбам. Ни ка ко да
се по кре нем. Ни је ми ни шта бли зу,
во зим ау то мо бил сву да. Тре ба ло би
да пре ђем на би цикл, ре ци мо. Здра -
вље и кре та ње је су ва жни, али сам на
не ки на чин ле ња (смех).

Је ле на Ка та на

В. ВИДЕНОВН. ЕЛЕС Д. ПЕТРОВИЋ С. НАЂБ. БАЈОВИЋД. МИЛАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

ИЗ БЕГ НИ ТЕ НЕ ЖЕ ЉЕ НЕ ТРО ШКО ВЕ НА ИН ТЕР НЕ ТУ

КА КО ДА НА КОН БЕС ПЛАТ НОГ ПРОБ НОГ
ПЕ РИ О ДА НЕ ДО БИ ЈЕ ТЕ УДА РАЦ ПО ЏЕ ПУ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак „Пан чев ца”
ку пи ли од кол пор те ра у че твр так,
23. ју ла, ују тру, он да ће вам мо жда
би ти од ко ри сти ин фор ма ци ја да је
„Елек тро вој во ди на” за тај дан на ја -
ви ла ис кљу че ња стру је због ра до ва
на елек тро ди стри бу тив ној мре жи, и
то у два на вра та. Нај пре ће од 8.30
до 11.30 без стру је оста ти део Ули це
Мак си ма Гор ког од Ули це Бран ка
Ано ви ћа до Вла ди ми ра Же сти ћа, за -
тим не пар на стра на Ули це Жар ка
Зре ња ни на од „Тур ске гла ве” до Ули -
це Вла ди ми ра Же сти ћа, на се ље Бран -
ко Ано вић, пар на стра на Ули це Пе -
тра Пре ра до ви ћа од Мак си ма Гор -
ког до Ца ра Ла за ра и део Ули це Вла -
ди ми ра Же сти ћа од Жар ка Зре ња -
ни на до Ца ра Ла за ра.

У че твр так од 9.30 до 10.30 стру је
не ће има ти ста нов ни ци де ла Опле -

нач ке ули це од Ми роч ке до Вој во -
ђан ске и де ла Вој во ђан ске ули це од
Опле нач ке до бро ја 21.

У пе так, 24. ју ла, од 9.30 до 12.30
без на па ја ња елек трич ном енер ги јом
би ће Пан чев ци ко ји жи ве на сле де -
ћим адре са ма: Жар ка Зре ња ни на 16-
б, 18-а, 18-б, 18-ц, 18-д, 20, 22, 22-а
и Др Жар ка Фо га ра ша од бро ја 16 до
бро ја 26 и од бро ја 9 до бро ја 13.

За исти дан, од 10.30 до 12 са ти,
на ја вље на су и ис кљу че ња у Гло го -
њу. Стру је у том пе ри о ду не ће има -
ти део Ули це ЈНА од Мар ша ла Ти та
до Та ми шке и део Та ми шке ули це
од ЈНА до Бе о град ске.

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

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

Без стру је де ло ви 
Пан че ва и Гло го ња

Филм ске успо ме не

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У на шем гра ду, а по го то во у Ули ци
Ђу ре Јак ши ћа, то ли ко се че сто сни -
ма ју ра зно ра зни фил мо ви да се по -
штен Пан че вац ви ше за чу ди кад у
том кра ју не ма ка ме ра и глу ма ца
не го кад их има. Та ко је од чу ве них
„Ма ра то на ца” па све до да нас.

Нај но ви је оства ре ње, за ко је је не -
ко ли ко сце на сни мље но нај пре у На -
род ном му зе ју, а по том и у нај по зна -
ти јој „филм ској ули ци” у Пан че ву,
је сте оно о кра љу Алек сан дру, ко је
ре жи ра Здрав ко Шо тра по ро ма ну
Ву ка Дра шко ви ћа. Еки па је у Ули ци
Ђу ре Јак ши ћа сни ма ла са мо је дан

дан. Би ло је ту мно го пре ле пих ко ња
и фи ја ке ра, она квих ка кви ма се у
вре ме кра ља во зи ла го спо да. Глум ци
и ста ти сти би ли су баш фи ни, от ме -
ни, упа ра ђе ни. Све је би ло „на ни -
воу”, што би ре као чу ве ни Ги дра.

Све је те кло као по ло ју и по ку шај
атен та та на кра ља успе шно је сни -
мљен. А кад су фи ја ке ри од је зди ли
из Пан че ва, од ове го спод стве не еки -
пе оста ло нам је тек са мо не ко ли ко
успо ме на у ви ду ових „на га зних ми -
на”, ко је сва ка ко ни су ко ри шће не
при ли ком по ку ша ја атен та та. На ни -
воу, не ма шта!

Mноге па ро ве ко ји се бо ре с не плод -
но шћу, ка ко у Ср би ји, та ко и у све -
ту, пан де ми ја ко ро на ви ру са за у ста -
ви ла је на тр но ви том пу ту ка ро ди -
тељ ству. Не дав но је, ме ђу тим, од лу -
че но да се рад ко ми си ја за би о ме -
ди цин ски пот по мог ну ту оплод њу
(БМПО) на ста ви, а РФ ЗО
је усво јио и но ви пра вил -
ник, ко јим је од лу че но
да ће др жа ва убу -
ду ће, уме сто три,
фи нан си ра ти нео -
гра ни чен број по ку -
ша ја ван те ле сне оплод -
ње, док је ста ро сна гра ни ца за же не
по диг ну та на 43 го ди не.

И та ман ка да се чи ни ло да су ства -
ри кре ну ле на бо ље, Ре пу блич ки фонд
за здрав стве но оси гу ра ње упу тио је
16. ју ла свим ди рек то ри ма здрав -
стве них уста но ва хит но оба ве ште ње
да се, услед по гор ша не епи де ми о -
ло шке си ту а ци је у Ср би ји, по но во
об у ста вља ју про це ду ре ко је се ти чу
ван те ле сне оплод ње.

У оба ве ште њу је на ве де но да 
РФ ЗО до да љег ви ше не ће до ста вља -
ти спи ско ве оси гу ра них ли ца за за ка -
зи ва ње тер ми на за кон сул та ци ју за
про цес би о ме ди цин ски пот по мог ну -
те оплод ње све док се у Ср би ји не
буду ство ри ли по вољ ни епи де ми о -

ло шки усло ви за то. РФ ЗО је на ло -
жио здрав стве ним уста но ва ма да до
да љег од ло же све за ка за не кон сул -
та тив не пре гле де од но сно зака за не
по ступ ке БМПО и да о то ме оба ве -
сте оси гу ра ни ке, ко ји ма ће но ви тер -
ми ни би ти на кнад но одређе ни.

По чев од 20. ју ла, на во ди се да ље
у оба ве ште њу РФ ЗО-а, по -

треб но је об у ста -
ви ти и рад ко ми -

си ја за БМПО, оба -
ве сти ти за ка за не
па ци јен те о то ме
и са оп шти ти им

да ће им но ви тер -
ми ни та ко ђе би ти

од ре ђе ни на кнад но.
Фонд је на ло жио да, ка да је реч о

же на ма ко је су већ за по че ле про це -
ду ру БМПО, стру ка у окви ру уста -
но ве мо ра до не ти од лу ку о да љем
то ку ле че ња до кра ја по ступ ка.

Сва пи та ња у ве зи са оства ри ва -
њем пра ва на ван те ле сну оплод њу
мо же те по ста ви ти пу тем те ле фо на
РФ ЗО-а 064/85-22-537 или пу тем
бес плат ног бро ја Цен тра за ван те ле -
сну оплод њу 0800/333-030. Ажур не
ин фор ма ци је на ову те му ре дов но
об ја вљу је и удру же ње „Шан са за ро -
ди тељ ство” на свом сај ту sansazaro-
diteljstvo.org.rs.

Ка да ће би ти на ста вље не 
про це ду ре ван те ле сне оплод ње?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ СТЕ ФИ ЗИЧ КИ АК ТИВ НИ?

И шет ња је ве ли ки плус



Про лећ на су ша
главни кри вац

Хлеб ног зр на би ће
ипак до вољ но

Же тва пше ни це (и јеч ма) по -
че ла је кра јем ју на и за вр ше -
на је пре око не де љу да на. Иа -
ко се још увек сво де би лан си,
пр ве им пре си је ра та ра ни су
претeрано по зи тив не, јер је
род у по ре ђе њу с про те клим
го ди на ма знат но под ба цио.
Ипак, ка ко ства ри сто је, хлеб -
ног зр на би ће до вољ но за
домаће потрeбе, а ве ро ват но,
ако се ура чу на ју и про шло го -
ди шње пре ла зне за ли хе, и за
из воз.

Про из во ђа чи ни су за до вољ -
ни ни от куп ном це ном, ко ја,
пре ма мно ги ма, не мо же 
да по кри је ни тро шко ве про -
извод ње.

Што се при но са ти че, глав -
ни раз лог је не сум њи во из у зет -
но дуг пе ри од без па да ви на. С
дру ге стра не, уте шна вест за
па о ре је до бар ква ли тет зр на.
Ка да је реч о це ни, она се тре -
нут но кре ће из ме ђу 18 и 19 ди -
на ра по ки ло гра му, а по љо при -
вред ни ке би за до во љи ло око
22 ди на ра.

Али с об зи ром на то ка ко је
све из гле да ло на по чет ку, при -
но си од три до че ти ри то не по
хек та ру чак се мо гу сма тра ти
под но шљи вим, прем да пше -
ни ца на по је ди ним пар це ла -
ма, у већ по ме ну тим стре сним
усло ви ма, ни је ни кла са ла, 
па је по не где и пре вре ме но
заорава на.

Ка да је реч о пан че вач ком
ата ру, слич ни су па ра ме три, а
у том по гле ду вре ди из дво ји ти
ми шље ње ре спек та бил них по -
љо при вред ни ка, по јед ног и из
се вер не и ју жне ре ги је, ко ји су
ујед но и пр ви љу ди удру же ња
па о ра у сво јим ме сти ма.

Ба нат нај го ре про шао

Пред сед ник ор га ни за ци је стар -
че вач ких ра та ра Не ма ња Пе -
тро вић по твр ђу је да је и у
нашем де лу ју жног Ба на та род
пше ни це под ба цио за 20 до
40 од сто у од но су про шлу
годину.

– Глав ни узрок то ме је не -
до ста так па да ви на у пе ри о ду
од фе бру а ра до апри ла. Ме ђу -
тим, има мо сре ће да је ква ли -
тет до бар, пре све га ка да је
реч о ме ри лу вред но сти као
што је та ко зва на хек то ли тар -
ска ма са, ко ја пре ла зи ци фру
од око од лич них осам де сет ки -
ло гра ма, а по зна то је да је све
пре ко се дам де сет осам са свим
за до во ља ва ју ће. Бу ду ћи да
пше ни цу ве ћи ном ко ри сте
мли на ри, они ће са да мо ћи да
се снаб де ју ква ли тет ним бра -
шном и са мим тим има ће бо -
љу по зи ци ју при ли ком из во за
– ис ти че Пе тро вић.

И он ка же да је же тва тра ја -
ла три не де ље, као и да је, уз

кра ћу па у зу због ја чих па да ви -
на, окон ча на пре око не де љу
да на.

– На по ко ше ним пар це ла ма
већ смо кре ну ли са уга ром, то
јест са об на вља њем и при хра -
њи ва њем зе мљи шта. За то вре -
ме убра ну пше ни цу скла ди -
шти мо по окол ним мли но ви -
ма, а ме сеч ни ла гер кре ће се у
из но су од 0,5 до је дан од сто
вред но сти укуп но по ло же не
ма се. Мно ги су би ли при ну ђе -
ни и да про да ју жи то и због
ло ши јег ро да ни су има ли

вишка за ла ге ро ва ње. Но вац
им тре ба за што шта – од пла -
ћа ња зе мље до ку по ви не наф -
те и ђу бри ва за је сен. На жа -
лост, др жа ва го ди на ма не из -
ла зи са за штит ном це ном, већ
евен ту ал но ин тер ве ни ше на тр -
жи шту та ко што за по тре бе
роб них ре зер ви ку пи од ре ђе ну
ко ли чи ну. Не ма не ких пра ви -
ла ка да се то до га ђа, углав ном
у слу ча ју не ког по ре ме ћа ја у
це ни, а обич но то не бу де ни -
шта зна чај но, па се ту ма хом
око ри сте ве ћи си сте ми, за раз -
ли ку од ма њих про из во ђа ча –
на во ди овај про из во ђач.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
откуп на це на је кре ну ла са

17,5 ди на ра, па је би ла око
18, да би са да већ до сти гла 
19 ди на ра.

– Још увек су ми рам ре зул -
та те, али сам пре ма пр вим на -
зна ка ма ре ла тив но за до во љан
це ном. Као што ре кох, про блем
су ни ски при но си од око че ти -
ри до пет то на по хек та ру, уме -
сто оче ки ва них око осам то на.
Ипак, ка ко је пше ни ца ло ше
из гле да ла у ра ни јој фа зи и кроз
ка кву су шу је про шла, ни ово
ни је ис па ло та ко ло ше. До ду -
ше, би ло је њи ва ис под три

тоне по хек та ру. Иа ко је Ба нат
нај го ре про шао у Вој во ди ни,
нас Стар чев це из ва дио је та ко -
зва ни рит, где су би ле ве ће вла -
ге и ја че ро се. Све у све му, ми
па о ри ура ди ли смо све што је
би ло у на шој мо ћи. Што се
евен ту ал ног уво ђе ња за лив них
си сте ма ти че, и ту је ја сно –
не ис пла ти ви су, а раз ло га је
си ја сет – од усит ње них пар це -
ла до не до стат ка из во ра елек -
трич не енер ги је и мањ ка во де
у ка на ли ма – ка же пр ви чо век
стар че вач ких ра та ра.

Ни за по кри ва ње тро шко ва

Ње гов ко ле га „са се ве ра” Мар -
ко Бој тар, ко ји је и пр ви ме ђу

јед на ким до ло вач ким па о ри -
ма, ка же да је же тва на њи хо -
вим њи ва ма одав но за вр ше -
на, по ред оста лог и за то што
су по вр ши не под овом кул -
туром сма ње не у од но су на
уоби ча је не.

– При но си су ло ши због де -
фи ци та вла ге, као и не до стат -
ка зим ског по кри ва ча, а он да
је и рас по ред па да ви на био не -
по во љан, па су и ове ка сне ки -
ше не га тив но ути ца ле. На „пел -
це ру” од се дам де се так чла но -
ва удру же ња „До ло вач ки па о -
ри” про сек је око 3.800 ки ло -
гра ма по хек та ру, а ве ру јем да
је то ли ки и у ју жном Ба на ту,
па и ши ре.  Мо жда је Бач ка
не што бо ља, иа ко не зна чај но,
али ни ка ко не мо гу да по ве ру -
јем у оно што се мо же чу ти на
те ле ви зи ји, да су при но си од
осам до де вет то на по хек та ру,
па чак ни шест то на – на гла -
ша ва Бој тар.

Он сма тра да је с ре ал не че -
ти ри то не по хек та ру и це ном
од 18 ди на ра, ко ја тре нут но
фи гу ри ра, не мо гу ће по кри ти
ула га ња.

– Та ко ис па да, ако узме мо
да се по хек та ру го ди шње утро -
ши 200 ки ло гра ма се ме на пу -
та 60 ди на ра, па пет сто ки ло -
гра ма ђу бри ва, у је сен и про -
ле ће, по про сеч ној це ни од 38
ди на ра; ту су и два пр ска ња по
5.000 ди на ра, као и за ма шин -
ске ра до ве – 70 ли та ра по 160
ди на ра, а где је по рез др жа ви,
па на кна да за во до при во ре ду,
упла те у ПИО и здрав стве но
оси гу ра ње... О амор ти за ци ји
ме ха ни за ци је по сто пи од 10
од сто или о на док на ди за соп -
стве но ан га жо ва ње да и не го -
во ри мо. А још не што тре ба и
да нам оста не – на во ди овај
До ло вац.

А ко ли ко ће се ља ку да оста -
не ове те шке го ди не, тек ће се
ви де ти...

Петак, 24. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ ОБА ВИ ЛИ ЖЕ ТВУ ОЗИ МИХ УСЕ ВА

ПШЕ НИ ЦА РО ДИ ЛА ИС ПОД ПРО СЕ КА

Нај но ви ји, 319. број стар че вач -
ког гла си ла за по чи ње ис црп -
ним из ве шта јем са ду го че ка -
ног отва ра ња му зе ја, ко ји је
фор мал но Еду ка тив но-из ло -
жбе на по став ка под на зи вом
„Стар че во кроз ве ко ве” и са др -
жи ре тро спек ти ву од до ба нео -
ли та па до сре ди не два де се тог
ве ка. О то ме го во ре и гра ђа ни
у ан ке ти, ко ји се ли стом сла жу
да је ова ко не што би ло по треб -
но, с об зи ром на ве ли ку исто -
риј ску за о став шти ну ме ста.

На ред не стра не до но се ком -
плет не ре зул та те са свих ни -
воа не дав но одр жа них из бо -
ра, а сле ди ве ли ки ин тер вју у
ко јем ди рек тор ка пан че вач -
ког За во да за јав но здра вље

др Љиља на Ла зић го во ри о
уло зи те уста но ве у ак ту ел ној
пан де ми ји и, по ред оста лог,
на гла ша ва да је ко вид 19 и
да ље ту, па је нео п ход на пу на
опре зност. Во ћар Зо ран Шкр -
бић го во ри о свом жи во ту у
ру бри ци „Ка фе ни са ње у ’Ђер -
му’”, док „ли це с на слов ни -
це”, Ћи ен ћан Лу, не кри је да
је за во лео Стар че во; ова мо је
до шао као ме на џер фир ме ко -
ја ра ди на из град њи тер мо е -
лек тра не у Ра фи не ри ји.

Фо то-ре пор та жа до но си сли -
ке са уре ђе ња по је ди них ули ца
у ко ји ма су во лон тер ски уче -
ство ва ли и број ни гра ђа ни. Би -
ло је ре чи и о на сту пу ве ли ке
зве зде не ка да шње зе мље Алена

Исла мо ви ћа, ко ји је у окви ру
ово го ди шњег „Екс-Ју рок фе -
ста” на пу нио Трг нео ли та, чему
је прет хо дио и од ли чан на ступ
мла дих фол кло ра ша КУД-а
„Нео лит”, а це лу стра ну до би -
ло је и уче шће ло кал них ва -
тро га са ца на смо три ис пред но -
во сад ске Ба но ви не.

Ни су из о ста ле ни стал не ру -
бри ке о шко ли, из ви ђа штву и
спо р ту, као ни „Уоп шти на ва -
ње”, „Цр ти це из про шло сти”,
„Стар че вач ке бра зде”, „Кул ти -
ва тор”, у ко јем су пред ста вље -
ни учи тељ с кра ја де вет на е стог
ве ка Иван Ме двед и ти неј џер -
ка Алек сан дра Ко стић. Шлаг
на тор ти је уме так – па но тек
свр ше них осно ва ца.

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

Ма ли ма ту ран ти у цен тру па жње
По сто је ћем деч јем игра ли -
шту у пар ку у цен тру Бре -
стов ца не дав но су при до да те
др ве не љу ља шке, клац ка ли -
це, ку ћи це, као и во зић.

Све то су на пра ви ли рад -
ни ци „Вој во ди на шу ма”, пре -
ма ре чи ма Та тја не Цве та но -
вић, ди рек тор ке ЈКП-а „Ком -
брест”, ко ји је обез бе дио нео -
п ход не фар бе.

– Истог да на су се са ку пи -
ли во лон те ри, па смо фир нај -
зом пре шли све ка ко би смо
за шти ти ли др во, а по том су
на сту пи ли ки шни да ни. Иа -
ко је ста ри мо би ли јар ва пио
за осве же њем, на ше пред у зе -
ће не ма рас по ло жи ве рад ни -
ке чак ни за оба вља ње ре дов -
них ак тив но сти, та ко да ни -
сам има ла ко га да за по слим
за по ме ну то фар ба ње. Док су
се др ве не спра ве су ши ле, када

сам би ла у мо гућ но сти, шмир -
гла ла сам и фар ба ла по јед ну
спра ву днев но, а при ска ка ли
су ми у по моћ и са рад ни ци
Не над Ми нић, Ана Пет ко вић
и Мир ја на Јо ва но вић. Раз ми -
шља ло се о ком би на ци ји бо -
ја, као и о то ме да ли не што
ис цр та ти, да ли ће се до па -
сти де ци, ко ја су с не стр пље -
њем и ра до шћу иш че ки ва ла
да ви де ка ко ће све то да ис -
пад не. И, ето, сви де ло им се
– ка же ди рек тор ка.

Она до да је да су сви ра ди -
ли са ужи ва њем, во љом и же -
љом да им се ло бу де леп ше.

Ба нат ски Бре сто вац: На кон
жал би гра ђа на и до пи са Ме -
сне за јед ни це над ле жни ма оба -
вље но је пр ска ње ко ма ра ца, у
че му је ве о ма по мо гао ме шта -
нин Ве ли зар Ми ша Нов чић, и
то та ко што је љу де ко ји то ра -
де про вео кроз све бит не ло -
ка ци је. ЈКП „Зе ле ни ло” за по -
че ло је ко ше ње око Пар ка при -
ро де По ња ви ца. Во лон те ри ко -
је је пред во ди ла ди рек тор ка
ЈКП-а „Ком брест” Та тја на Цве -
та но вић за вр ши ли су фар ба -
ње деч јег игра ли шта у цен тру.
По че ла је бер ба лу бе ни ца, по
че му је се ло на да ле ко по знато.

Ба нат ско Но во Се ло: Рад ни -
ци ко му нал ног пред у зе ћа ко -
се и спо ред не по вр ши не ка ко
би сма њи ли мо гућ ност за
размно жа ва ње ко ма ра ца. Но -
во се љан ски пу бли ци ста
Синиша Ко јић не дав но је из -
дао но ву књи гу, под на зи вом
„Жи вот и де ло при вред ни ка
Ба нат ског Но вог Се ла”.

До ло во: Ше зде сет го ди на од
осни ва ња До ма кул ту ре на вр -
ше но је 19. ју ла. На пра вљен
је спот за ово го ди шњу фи ја -
ке ри ја ду, а ау тор је ме шта -
нин Зо ран Ком пар. Сни ма ње
фил ма Дра га на Бје ло гр ли ћа
о То ми Здрав ко ви ћу по ме ре -
но је за 26. јул, а сви ко ји су
за ин те ре со ва ни да као ста ти -
сти уче ству ју и да ље мо гу да
се ја ве пре ко „Вај бе ра” на те -
ле фон 060/068-26-87. На исти
број мо гу да се ја ве и мла ђи
љу ди (до 35 го ди на) ко ји би
же ле ли да за до бар хо но рар
уче ству ју у сни ма њу ре кла ме.

Гло гоњ: За вр ше ни су ра до ви
на за ме ни кров ног по кри ва -
ча на ста рој згра ди До ма кул -
ту ре. Ме сна за јед ни ца је по -
ста ви ла ре флек тор ску ра све -
ту на те ре ну за ру ко мет на
спорт ском цен тру.

Ива но во: Због си ту а ци је с ко -
ро на ви ру сом Фуд бал ски клуб
„Стре ла” био је при ну ђен да
од ло жи утак ми цу са „Ста рим
Та ми шем” за ка за ну за 19. јул,
а но ви тер мин би ће на кнад -
но утвр ђен.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је
по ста ви ла клу пе на де сет ло -
ка ци ја, а при о ри тет су би ла
деч ја игра ли шта.

Ка ча ре во: По на ло гу Ме сне
за јед ни це са ни ра на је де пре -
си ја на ко ло во зу из ме ђу места
и вр шач ког пу та, а оште ће ње
је на ста ло на кон је се на шњег
по ста вља ња га сне мре же. Тра -
је те ку ће одр жа ва ње зе ле них
по вр ши на и СРЦ-а „Је зе ро”,
на ко јем се за хук та ва се зо на
ку па ња.

Омо љи ца: За вр шен је но ви
део пар кин га код Срп ске пра -
во слав не цр кве.

Стар че во: У окви ру ак ци је
под на зи вом „Че пом до осме -
ха”, у то ку је пу ње ње че по ви -
ма већ че твр те ку ти је, ко ја се
на ла зи у ај нфо ру Ме сне за -
јед ни це. Но во рад но вре ме
му зе ја је утор ком, че тврт ком
и су бо том од 19 до 21 сат, а
сре дом од 13 до 15 са ти, док
је за по се те у рад но вре ме (8–
15) по треб но по зва ти на број
те ле фо на 631-144. Због ак ту -
ел не си ту а ци је с ко ро на ви ру -
сом још увек је не из ве сно да
ли ће би ти одр жа ни „Да ни
дру же ња”.

Месне актуелности

ЛЕП ПРИ МЕР У БРЕ СТОВ ЦУ

Во лон тер ски за де цу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ДР ЖА ВА ОПЕТ БЕЗ ЗА ШТИТ НИХ ЦЕ НА?!

Мар ко Бој тар је у име број -

них ко ле га из ра зио ве ли ко

жа ље ње што Вла да ни је

иза шла са ин тер вент ним от -

ку пом пше ни це.

– По љо при вред ни ци су

тра жи ли од др жа ве да пре

же тве обе ло да ни це ну од 22

ди на ра по ки ло гра му, ка ко

би дру ги от ку пљи ва чи пла -

ћа ли ма кар при бли жно то -

ме. Пи та ње је и за што др -

жа ва ни је иза шла с ми ни -

мал ним це на ма за два де сет

стра те шких по љо при вред -

них про из во да, иа ко је над -

ле жни ми ни стар то пом пе -

зно на ја вљи вао?! Све ово

ва жи и за сун цо крет, ко ји

са мо што ни је до зрео за

бра ње, па оче ку је мо да ће

по ме ну ти ми ни стар одр жа ти

реч да му це на по ки ло гра -

му не мо же би ти ни жа од 35

ди на ра с ПДВ-ом – ре као је

овај про из во ђач.

Приноси до 40 одсто лошији него лане

Весела композиција обрадовала малишане
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Сла ђа на Си му лов, 

сло бод ни умет ник

КЊИ ГЕ: У вре ме док гра до ви
кр ва ре, ви ру си ло ме, тре ба увек
на ћи сво ју оа зу и елик сир опо -
рав ка. Сад то је ди но мо же да
нам пру жи до бра књи га. Из
го ми ле но во ку пље них и на по -
ла про чи та них јед ну сам у да -
ху „по је ла”. Сви ма они ма ко ји
су увек глад ни љу бав но-исто -
риј ских при ча и ко ји ма тре ба
не ка пу та ња пре по ру чу јем књи -
гу „Во дич кроз љу бав ну исто -
ри ју Бе о гра да” Не на да Но ва -
ка Сте фа но ви ћа. Јед на не сва -
ки да шња исто ри ја Бе о гра да
са гле да на кроз кљу ча о ни це
слав них љу бав них па ро ва. Не -
што што се до га ђа ло иза ку -
ли са код Иве Ан дри ћа, на уч -
ни ка Ми лу ти на Ми лан ко ви -
ћа, кра љев ских па ро ва из ди -
на сти ја Обре но ви ћа и Ка ра -
ђор ђе ви ћа, мно гим зна чај ним
лич но сти ма, опи са ним у ам -
би јен ту свих тих зда ња и са
ути сну тим пе ча том про ху ја -
лих вре ме на. За ни мљи во је
што све те адре се и да ље по -
сто је, та ко да, ако вас зна ти -
же ља по не се, мо же те у шет њу
до истих вра та и про зо ра, да
вир не те до но вих ста на ра.

Ако вас пак за ни ма где се
на ла зио пр ви срп ски ка ба ре,
где је жи вео бе о град ски краљ
чо ко ла де или шта се кри је иза
згра де БИГЗ-а, он да за ви ри те
у „Бе о град кроз кљу ча о ни це
сто ку ћа”, где исти ау тор на -
ста вља сво ју при чу. Ако сте
фи ло зоф ски тип и за ни ма вас
ениг ма Пан до ри не ку ти је,

пита мо се ко је за и ста би ла
она и ка ко је до шла до сво је
ку ти је, или чи ме је Тан тал за -
слу жио сво је му ке и ка кве су
то му ке за и ста би ле, или да ли
ис прав но упо тре бља ва мо из -
раз Да мо клов мач и слич не
ди ле ме раз ја сни ће нам „Антич -
ке из ре ке” Вла де те Јан ко ви ћа.

Мла ђој по пу ла ци ји ко ја има
ам би ва лен тан став пре ма ин -
тер не ту мо же би ти за ни мљив
ро ман „Ја мр зим ин тер нет”
Џа ре та Ко бе ка, ко га на зи ва ју
но вим Уел бе ком. Сан Фран -
ци ско као ло ка ци ја, град ко ји
је не кад вр цао од жи во та и
био из во ри ште мно гих дру -
штве них про ме на, град ко ји
су из је ле си ле тех но ло ги је,
оли гар хи је и сре бро љу бља, где
је ин тер нет пот пу но оту пео
чу ла оних ко ји су не ка да чи -
та ли књи ге, пре не го што су
по че ли раз го во ри о Би јон се
или Кар да ши ја но ви ма. Зву чи
ли вам по знат тај сце на рио
ко ји се као ви рус ши ри по це -
лом све ту?! За то за ро ни те у
цар ство сво јих ми сли и дај те
шан су не ким но вим књи шким
ју на ци ма да вам обо га те ве -
че, док не ка но ва на да не по -
те че и оста ви не ко зрн це среће.

Во дич кроз љу бав ну
исто рију Бе о гра да

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

АН ТО ЛО ГИ ЈА РУ МУН СКОГ АФО РИ ЗМА

Мед и отров
Под на сло вом
„Мед и отров”
об ја вље на је
Ан то ло ги ја ру -
мун ског афо -
ри зма на срп -
ском је зи ку, ко -
ју је пре вео и
при ре дио књи -
жев ник и пре -
во ди лац из
Пан че ва Алек -
сан дар Чо трић.
Пр ви пут на на -
шем је зи ку по -
ја вљу је се ова -
ква књи га, у ко -
јој се на ви ше
од три сто ти не стра на на ла зи
око две и по хи ља де афо ри за -
ма, ко ји пред ста вља ју из бор
из ства ра ла штва осам де сет пет
ау то ра. Чо трић увод ни текст
по чи ње ру мун ском из ре ком,
за пра во афо ри змом, да „Ру -
му ни ја има два су се да с ко ји -
ма ни ка да ни је ра то ва ла, то
су – Ср би ја и Цр но мо ре”, што
го во ри о ви ше ве ков ном при -
ја тељ ству срп ског и ру мун -
ског на ро да. Из да вач Ан то ло -
ги је је Са вез Ср ба из Ру му ни -
је, са се ди штем у Те ми шва ру.

У Ан то ло ги ји се на ла зе и
ми сли ру мун ске кра љи це Ели -
за бе те од Ви да (1843–1916),
ко ја је афо ри зме об ја вљи ва ла
под псе у до ни мом Кар мен
Сил ва. Упра во је ње на ми сао
„Афо ри зам је као пче ла – у
ње му су и злат ни мед и отров -
ни жа лац” би ла ин спи ра ци ја
при ре ђи ва чу да Ан то ло ги ју
на зо ве „Мед и отров”. При ре -
ђи вач на во ди ин те ре сан тан
по да так да је афо ри зме писала
и срп ска кра љи ца На та лија

О б р е  н о  в и ћ
(1859–1941),
ко ја је по мај -
ци ру мун ског
по ре кла.

Чо трић се
по тру дио да
срп ским чи та -
о ци ма при бли -
жи и ства ра ла -
штво са вре ме -
них афо ри сти -
ча ра ко ји пи -
шу на ру мун -
ском је зи ку, не
са мо у Ру му -
ни ји већ и у
М о л  д а  в и  ј и ,

САД, Ка на ди и дру гим др жа -
ва ма, ме ђу ко ји ма се из два ја -
ју Ва ле ри ју Бу ту ле ску, Вик -
тор Мар тин, До рел Шор, Кор -
не ли ју Ва дим Ту дор и Ни ко -
ла је Пе тре ску Ре ди.

У Ан то ло ги ји су за сту пље -
на и тро ји ца ау то ра из Те ми -
шва ра ко ји пи шу на ма тер -
њем срп ском и ру мун ском је -
зи ку: Го ран Мра кић, Го ран
Ми шко вић и Ја дран Кла ни -
ца, као и Фло рин Ца ран и Ва -
си ле Бар бу, ру мун ско-срп ски
пи сци ко ји жи ве у ба нат ском
ме сту Уз ди ну у Ср би ји.

Књи гу је ли ков но опре мио
То шо Бор ко вић, а она са др -
жи и не ко ли ко по го во ра, ме -
ђу ко ји ма и Ва лен ти на Ми ка
из Пан че ва, уред ни ка у не -
дељ ни ку на ру мун ском је зи -
ку „Ли бер та теа”, ко ји из ла зи
у на шем гра ду. Пла ни ра но је
да до кра ја го ди не књи га бу -
де пред ста вље на у Пан че ву,
Вр шцу, Уз ди ну, Ба нат ском
Но вом Се лу и још не ким ме -
сти ма у Ба на ту.

У по след њих не ко ли ко ме се ци
при мо ра ни смо да ве ћи ну вре -
ме на про во ди мо код ку ће ка ко
би смо из бе гли мо гућ ност да се
за ра зи мо ко ро на ви ру сом. С об -
зи ром на то да је вре ме све
леп ше, ве ћи је иза зов да бу де -
мо изо ло ва ни. У то ме нам у
ве ли кој ме ри мо гу по мо ћи књи -
ге. С њи ма мо же мо да се из ме -
сти мо из са да шњег тре нут ка и
не при јат них де ша ва ња, али и
да от пу ту је мо та мо где до са да
ни смо има ли при ли ке.

Ве ли ки из бор књи га за де цу

Чи та о ци из да ња „Вул кан из да -
ва штва” у по след ње вре ме су
би ли ве о ма ак тив ни и има ли
из ра же ни ју по тре бу за ква ли -
тет ном ли те ра ту ром. Ка ко ка -
жу у тој из да вач кој ку ћи, жан -
ров ски гле да но, ку по ва ле су се
и чи та ле нај ра зли чи ти је књи -
ге. По себ но су се из дво ји ли мај -
стор три ле ра До на то Ка ри зи и
ње гов но ви ро ман „Ку ћа гла -
со ва”, Сал ман Ру жди, ве ли ки
ин диј ски пи сац свет ског ре но -
меа с ро ма ном „Ки хот”, ко ји
су чи та о ци пре по зна ли као из -
у зет но де ло ко је на спе ци фи -
чан, у исто вре ме ду хо вит и
кри тич ки на чин, по сма тра да -
на шњи свет и мо дер но вре ме у
ко ме жи ви мо, и дво јац ко ји пи -
ше под псе у до ни мом Лаш Ке -
плер и ње го ва но ва књи га „Уго -
вор Па га ни ни”. Нај но ви је из -
да ње де ла „Зна ко ви по ред пу -
та” Иве Ан дри ћа на ла зи се на
ли сти нај про да ва ни јих на сло -
ва, као и исто риј ски ро ман „Цр -
ве ни цвет”, чи ја се рад ња од -
ви ја у Фран цу ској за вре ме Ре -
во лу ци је и Ја ко бин ске дик та -
ту ре. Купцe нај ви ше за ни ма
опу шта ње и од мор, али и сти -
ца ње зна ња и ис ку ства кроз
књи ге. У књи жа ра ма „Вул кан
из да ва штва” по сто ји и ве ли ки
број из да ња за де цу.

Из дво ји ле су се књи ге „Иси -
до ра Мун иде у лу на-парк”,
„Ма ли љу ди, ве ли ки сно ви:
Фри да Ка ло”, „Ле ген да о Ке -
ви ну”, „Деч ја ен ци кло пе ди ја”
и „Не отва рај ову књи гу”. Сви
на ве де ни на сло ви су за ни мљи -
ви, њи хо ви ју на ци су стал но у
не сва ки да шњим аван ту ра ма,
али нај ва жни је је то да чи та ју -
ћи ове књи ге де ца уче ка ко да
по ста ну до бри љу ди, да жи вот
ни је са мо игра, али да уз по ро -
ди цу, пра ве при ја те ље и ис кре -
не емо ци је не по сто ји не са вла -
ди ва пре пре ка – ка жу у „Вул -
кан из да ва штву”.

Под јед на ко се чи та ју и до -
ма ћи и стра ни ау то ри, а ме ђу
нај чи та ни јим су увек де ла на -
ших пи са ца. У из да вач кој ку -
ћи ка жу да не по сто ји топ-ли -
ста на ко јој се не на ла зе на ши

пи сци, а за хва љу ју ћи брит ком
сти лу пи са ња из два ја ју се Ми -
о драг Ма јић и Ду шан Ми кља.
Књи ге се у овој књи жа ри ку пу -
ју и ужи во и пре ко ин тер не та.
Љу ди ра до по се ћу ју књи жа ре,
раз гле да ју књи ге и ин фор ми -
шу се на ли цу ме ста.

У окол но сти ма ка кве су са да
во ди се ра чу на да књи жа ре бу -
ду си гур на и без бед на ме ста на
ко ји ма ће љу ди ужи ва ти. Про -
стор се ре дов но одр жа ва и дез -
ин фи ку је, рас по ред је та кав да
има до вољ но про сто ра, обез бе -
ђе на су сред ства за дез ин фек -
ци ју за све ко ји уђу да раз гле -
да ју и ку пе књи ге. Књи ге се
мо гу на ру чи ти и пу тем сај та.

Сви жа нр о ви се под јед на ко
тра же без об зи ра на се зо ну, али
на осно ву до са да шње прак се у
„Вул кан из да ва штву” мо же се
за кљу чи ти да се ви ше чи та ју
три ле ри, да су кла си ци кон -
стант но по пу лар ни и да жен -
ска чи та лач ка пу бли ка ви ше
од му шка ра ца ку пу је по пу лар -
ну пси хо ло ги ју.

По ве ћа на он лајн про да ја

Књи ге ко је су на пр вих пет ме -
ста „Ла гу ни них” топ-ли ста бе -
ле три сти ке и пу бли ци сти ке
ујед но су и нај про да ва ни ји на -
сло ви и у књи жа ри у Пан че ву.
Кад је у пи та њу бе ле три сти ка,
пр во ме сто при па да но вој књи -
зи Је ле не Ба чић Алим пић „Не -
ки дру ги жи вот”, од мах за њом
сле де „Сун че ва се стра” Лу син -
де Рај ли, „Не сре ћа без же ља”
Пе те ра Ханд кеа, „Уз не ми ре ни
љу ди” Фре дри ка Бак ма на, ко -
ји су већ ско ро пет ме се ци на
са мом вр ху ли сте, и „Ода бра -
на де ла” Пе тра II Пе тро ви ћа
Ње го ша. Што се ти че де ла пу -
бли ци сти ке, нај про да ва ни ји на -
сло ви су „Слу жба” Го ра на Жи -
ва ље ви ћа, „Срп ске зе мље пре
Не ма њи ћа” Мар ка Алек си ћа,
„Ме две ди на пу ту” Бо ја на Ле -
ко ви ћа, ау то би о гра фи ја не ка -
да шње пр ве да ме Аме ри ке Ми -
шел Оба ме „Мо ја при ча” и „Шта
нам сва ко те ло го во ри” Џоа

Нава ра. За овим књи га ма не
за о ста ју ни кла си ци. Ве о ма су
тра же ни на сло ви „Мај стор и
Мар га ри та”, „Ода бра не при че”
Џо на Чи ве ра, де ла До сто јев -
ског, „Ма ле же не / До бре су -
пру ге” Лу и зе Меј Ол кот.

Пет нај про да ва ни јих књи га
за де цу су „Ме двед Рај ко и пче -
ла Дар ко” Ан дри је Ми ло ше ви -
ћа, „От ка че на шко ла” и „От ка -
че на шко ла 2” – за ни мљи ве
књи ге с ви це ви ма и пи та ли ца -
ма за ма ле шко лар це, „Ма ли
принц” Ан то а на де Сент Ег зи -
пе ри ја и ви ше стру ко на гра ђи -
ван ро ман Со ње Ћи рић „Не ћу
да ми слим на Праг”. Ту су и
књи ге дру гих из да ва ча, као нпр.

„Днев ник шо њав ка”, „Тан др -
чак”, „Днев ник штре бер ке”,
„Књи га за Мар ка”. Тре нут но су
ве о ма по пу лар ни деч ји кла си -
ци у „Ла гу ни ном” из да њу: „Ор -
ло ви ра но ле те”, „Хај ду ци”, „До -
жи вља ји То ма Со је ра”, „20.000
ми ља под мо рем”, „Хај ди”, „Ча -
роб њак из Оза”. Деч је књи ге су
из у зет но по пу лар не, це не су им
при сту пач не, а и с „Ла гу ни -
ном” члан ском кар ти цом куп -
ци има ју сјај не по пу сте, та ко
да, углав ном ка да би ра ју по -
кло не за ро ђен да не, би ра ју да
то бу де књи га.

У „Ла гу ни” су под јед на ко тра -
же ни и до ма ћи и стра ни ау то -
ри. На књи жар ске по ли це овог
про ле ћа и ле та сти гли су број -
ни хи то ви до ма ће књи жев но -
сти, па су та ко но ве књи ге Је -
ле не Ба чић Алим пић и Ва ње
Бу ли ћа, „Не ки дру ги жи вот” и
„Са вин освет ник”, ме ђу нај тра -
же ни ји ма. Ту су и „Ода бра на
де ла” Пе тра II Пе тро ви ћа Ње -
го ша, као и див на зби р ка на ше
љу бав не по е зи је и про зе „О љу -
ба ви”, а и да ље вла да ве ли ко
ин те ре со ва ње и за књи гу „За -
ма лек” Де ја на Ти а га Стан ко -
ви ћа. И да ље је огром но ин те -
ре со ва ње за књи гу ко ја је, кад
се по ја ви ла, уз бур ка ла јав ност
– реч је о „Слу жби” Го ра на Жи -
ва ље ви ћа. Ве ли ка је по тра жња
и за књи гом „Срп ске зе мље пре

Не ма њи ћа” Мар ка Алек си ћа,
ко ја чи та о ци ма ко нач но из пра -
вог угла осве тља ва за ма гље ни
пе ри од срп ске исто ри је од сед -
мог до де се тог ве ка. Ме ђу деч -
јим пи сци ма се из два ја Ан дри -
ја Ми ло ше вић, за чи јом тре ћом
збир ком пе сми ца за де цу „Ме -
двед Рај ко и пче ла Дар ко” по -
сто ји огром но ин те ре со ва ње.

Он лајн про да ја је у „Ла гу ни”
по ра сла у по след њих не ко ли -
ко ме се ци. Уз број не он лајн ак -
ци је и дру ге по год но сти, а уз
си гур ност да ће књи ге сти ћи
бр зо и, пре све га, без бед но, љу -
ди су по че ли да сво је на ви ке
ме ња ју и да у ве ли кој ме ри ку -
по ви ну оба вља ју пре ко ин тер -
не та. Ипак, тра ди ци ја ку по ви -
не у књи жа ра ма ни је се сма -
њи ла и љу ди и да ље до ла зе по
при мер ке сво јих оми ље них на -
сло ва у књи жа ре, у ко ји ма се
по шту ју све про пи са не ме ре
без бед но сти.

У по след ње вре ме љу ди ко -
ри сте од мор да про чи та ју књи -
ге ко је ни су сти гли док су им
по слов ни рас по ре ди би ли за тр -
па ни. Уз то, ово је спе ци фич на
го ди на у ко јој мно ги не ће има -
ти од мор на ка кав су на ви кли,
па ће им за пра во књи ге би ти
са вр ше ни бег од сва ко дне ви це.
То нам по ка зу ју и топ-ли сте, на
ко ји ма се ме ђу нај про да ва ни -
јим књи га ма на ла зе не са мо љу -
бав не дра ме и три ле ри већ и
по пу лар на на у ка, би о гра фи је,
исто риј ске књи ге – ка жу у из -
да вач кој ку ћи „Ла гу на”.

И но ви и ста ри на сло ви

У књи жа ри и комисиону „Ри -
зни ца” у по след ње вре ме нај -
тра же ни ји су на сло ви „Мо ја ге -
ни јал на при ја те љи ца” Еле не
Фе ран те, „Уз не ми ре ни љу ди”
Фре дри ка Бак ма на, „Тај на” До -
ме ни ка Стар но неа, „Глад” Мир -
ја не Бо бић Мој си ло вић и „Гле -
дај мо се у очи” вла ди ке Гри го -
ри ја. Ак ту ел ни су и но ви и ста -
ри на сло ви, а нај ви ше се про -
да ју књи ге за де цу. Нај тра же -
ни је за де цу до три го ди не је су
му зич ке књи ге с твр дим ко ри -
ца ма „До дир ни и осе ти” и „Бај -
ке и ба сне”, а за уз раст око
осам го ди на „При че за сме ја -
ње” Џе ро ни ма Стил то на и еди -
ци ја „Пет при ја те ља”, у ко јој је
и на слов „На тај ном тра гу”, за -
тим „Аги и Ема” Иго ра Ко ла -
ро ва, „Та ко ми је при чао Бу ди -
мир” Ни ко ле те Но вак и „Остр -
во чу ва ра олу је” Ке трин Дојл.
Тре нут но се ви ше ку пу ју стра -
ни ау то ри, а од до ма ћих су нај -
по пу лар ни ји вла ди ка Гри го ри -
је, Мир ја на Бо бић Мој си ло вић,
Ве дра на Ру дан, Си ни ша Ко ва -
че вић и Не ле Ка рај лић.

Мир ја на Ма рић

ШТА ПАН ЧЕВ ЦИ КУ ПУ ЈУ У КЊИ ЖА РА МА

ПУ ТО ВА ЊЕ КО ЈЕ ВАМ НИ КО 
НЕ МО ЖЕ УС КРА ТИ ТИ
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ПАН ЧЕВ ЦИ РИ БО ЛОВ ЦИ

МЕ СТО ГДЕ СВИ ПРО БЛЕ МИ НЕ СТА ЈУ
Сва ко од нас има при ја те ља или по -
зна је бар јед ног за љу бље ни ка у пе -
ца ње. И сви зна мо да страст пре ма
овом хо би ју уме да бу де ве о ма ја ка.
Ри бо ло вац ће про ве сти са те у чам цу
или на оба ли са шта пом у ру ци
погледа при ко ва ног за пло вак и
стрпљи во че ка ју ћи улов. Они ко ји
су про ба ли ка жу да је за до вољ ство
немер љи во...

Бо ра вак у при ро ди

Алек сан дра Ми ли ће вић (31) по за ни -
ма њу је ко мер ци ја ли ста, а пр ви пут
је за ба ци ла уди цу у сед мој го ди ни.

– Се ћам се да ми је та та на пра вио
штап од др шке па ја ли це и да ме је
од вео на Та миш, у бли зи ни цр кве у
Гор њем гра ду. Упе ца ли смо пу но ке -
де ра и то је би ло пре ле по ис ку ство
ко је ћу пам ти ти це лог жи во та – ка же
Алек сан дра.

Пе ца углав ном ви кен дом, ако је ле -
по вре ме, и ужи ва у то ме јер је опу шта.

– Нај ве ћи улов до са да ми је био
не ких пет на ест ки ло гра ма ба бу шки и
де ве ри ка за пет са ти пе ца ња у То ма -
шев цу, а нај зна чај ни ји је сва ка ко онај
пр ви ке дер ког сам упе ца ла са се дам
го ди на – при ча.

Не зна, ка же, ко ли ко се и за што у
ри бо ло вач ким при ча ма
улов уве ћа ва, али при -
зна је да је ри ба увек ма -
ло ду жа и те жа не го што
по ка зу ју ме тар и кан тар.

– Нај леп ше у овом хо -
би ју је вре ме про ве де но
у при ро ди, а нај ве ћи иза -
зов је, на рав но, упе ца ти
нај ве ћу ри бу. Овај спорт
је од ли чан и за му шкар -
це и за же не, јер се вре -
ме про во ди ква ли тет но,
у при ро ди, на чи стом ва -
зду ху. Због пред ра су да
да је ово му шки спо рт,
има ма ње же на, али оне
и те ка ко мо гу да ужи -
ва ју у ње му – об ја шња ва
Алек сан дра.

Она је про шле го ди не
по че ла да се так ми чи у фи дер ри бо -
ло ву. То је тех ни ка ко јом се ри ба пе -
ца са дна ре ке. Ина че, по сто је пе ца ње
на пло вак, му ши ча ре ње, ду бин ско пе -
ца ње, ша ран ски ри бо лов, ва ра ли ча -
ре ње и фи дер.

Нај леп ши хо би на све ту

Ђор ђе Шиљ ко вић (17) сред њо шко лац
је, а пре пет го ди на отац га је пр ви
пут по вео са со бом на ре ку.

– Пе цам че ти ри-пе т пу та не дељ но,
али се не ка да де си да идем и сва ки
дан. За ме не је пе ца ње јед на од нај -
леп ших ства ри, ако не и нај леп ша.
До ста ме сми ру је, по ма же ми да се
ис кљу чим од све га и да ми бу де баш
су пер – ка же Ђор ђе.

Нај ве ћи улов је имао про шле го ди -
не у ово вре ме на ро ђен дан, ка да је с
дру штвом пе цао у бли зи ни све ти о ни -
ка. Упе ца ли су не ко ли ко бу цо ва од
два и по до три ки ло гра ма.

– По чео сам од ове го ди не да се
так ми чим и ве ру јем да ћу то ра ди ти
кад год бу дем мо гао. У овом хо би ју
ми је нај леп ше то што за и ста ужи вам
у ње му и што вре ме про во дим по ред
во де – при ча Ђор ђе.

Он ми сли да ри бо лов ци ма ло „до -
со ља ва ју” сво је до жи вља је ка ко би

при ву кли па жњу слу ша ла ца и иза зва -
ли ди вље ње.

Слу чај но трај но за љу бљен у ре ку

Ср ђан Ми ли во је вић (39) по за ни ма -
њу је сни ма тељ, а по из бо ру за љу бље -
ник у ре ку и пе ца ње ко ји же ли да јед -
ног да на по ста не алас.

– По чео сам да пе цам ре ла тив но
ка сно, и то са свим слу чај но – мој кум,
стра стве ни пе ца рош, јед ног да на ме
је на го во рио да по ђем с њим. Се ћам

се тог да на као да је ју че би ло, ни сам
знао ни нај о снов ни ју ом чу да ве жем,
па се он нер ви рао јер је све мо рао ду -
пло да ра ди – при ча Ср ђан.

Са да пе ца углав ном сва ки дан, а
ње го вој стра сти по го ду је и то што жи -
ви на са мо пет ми ну та од ре ке.

– Не сме та ју ми ни ки ша ни ве тар,
јер, ка ко ка жу ста ри ри бо лов ци, не ма
ло шег вре ме на, има са мо ло ше опре -
ме – ка же с осме хом.

По сле на пор ног и стре сног
рад ног да на сва ки чо век тре -
ба да има не ки из дув ни вен -
тил, ка же он, а за ње га је то
пе ца ње. Не ка да је до вољ но да
са мо се ди и гле да у ре ку, па
да она, као чу дом, од не се све
бри ге.

– Нај ве ћи улов до са да ми
је био сом од два на ест ки ло -
гра ма. Так ми чио сам се све га
не ко ли ко пу та. То је сте за ни -
мљи во, али је ме ни мно го дра -
го це ни је пе ца ње ка да си сам
не где у ср цу при ро де. Леп је
осе ћај и вр хун ско ужи ва ње про -
ве сти вре ме по ред ре ке, што
ма ли број љу ди, на жа лост, раз -
у ме. Та ко ђе, ма ли број се усу -
ђу је и да про ба – ка же Ср ђан.

У ду бо кој во ди

Ми лан Мар тић (58) ди пло ми -
ра ни је ма те ма ти чар, а по за -
ни ма њу је ИТ ад ми ни стра тор.
Не ка да је био про фе сор у пан -

че вач кој Гим на зи ји.
Иа ко од ро ђе ња жи ви на оба ли Та -

ми ша, по чео је да пе ца с де дом на

Ибру и За пад ној Мо ра ви у око ли ни
Кра ље ва.

– Де да ме је као сед мо го ди шња ка
пр ви пут по вео на Мо ра ву и ка ко мо -
ја ма ма во ли да ка же: „Сви се из ле че,
и ал ко хо ли ча ри, и коц ка ри, али ва ма
ри бо лов ци ма не ма спа са!” У ри бо ло -
ву сам про шао све шко ле: од пе ца ња
бе ле ри бе на пло вак пра вљен од гу -
шчи јег пе ра, пре ко ло вље ња кле на на
„пец”, че ка ња со ма и ша ра на на „ду -
бин ку”, ва ра ли ча ре ња шту ке и сму ђа
по ни зиј ским во да ма, па све до мор -
ског му ши ча ре ња. Иа ко сам ри бу ло -
вио ра зним тех ни ка ма, још у ви шим
раз ре ди ма основ не шко ле схва тио сам
да ми је нај за ни мљи ви ји ри бо лов гра -
бљи ви ца ве штач ким мам ци ма, та ко
да сам нај ве ћи део ста жа од ра дио ва -
ра ли ча ре ћи и му ши ча ре ћи кад год и
где год сам сти гао! – сме је се он.

За му ши ча ре ње је за слу жан ње гов
ујак Ми ло рад Ми ћа Ма ра вић, кра ље -
вач ки сли кар, ка же Ми лан и до да је
да он ни ка да ни је ри бу ло вио дру га -
чи је осим „на су ву му ву”, још од дав -
них ше зде се тих го ди на!

Му ши ча ре ње је на чин ри бо ло ва у
ко ме се ри ба ло ви на ма мац
ру ком пра вље ним ими та ци ја -
ма ин се ка та и спе ци фич ним
при бо ром (штап и стру на) без
до дат них еле ме на та ко ји би
олак ша ли за ба ци ва ње уди це.
Тех нич ки је нај зах тев ни је, а
до дат но за до вољ ство при чи ња -
ва чи ње ни ца да се ри ба ва ра
ими та ци ја ма ко је пе ца рош сам
пра ви. На му ши чар ским так -
ми че њи ма ме ри се и са би ра
ду жи на и број ри ба, а све ри бе
се по сле ме ре ња не по вре ђе не
вра ћа ју у во ду!

Ми лан по след њих не ко ли -
ко се зо на на сту па за ОСР
„Смуђ” из По жа рев ца и пре за -
до во љан је по др шком клу ба.
Так ми чи се ре дов но од 2008.
го ди не и од та да је не пре кид -
но у са ста ву ре пре зен та ци је
Ср би је. Био је пр вак Ср би је,
ви це шам пи он и тре ћи. Уче сник је на
три свет ска пр вен ства и на осам ку -
по ва ја дран ско-по ду нав ских зе ма ља.

– Кад год мо гу и где год мо гу, ја
му ши ча рим! И на Та ми шу, и на Ду -
на ву, и на го ди шњим од мо ри ма, а не -
ка да му ши ча рим и кад му ни је ни
вре ме ни ме сто. Као сред њо шко лац и
сту дент пе цао сам го то во сва ко днев -
но. Де ве де се тих, у те шким го ди на ма
и он да ка да сам осно вао по ро ди цу и
ка да су ра сла де ца, пе цао сам нај ма -
ње, а на жа лост и по след њих го ди на
све ма ње успе вам да по бег нем на во -
ду. На жа лост, мо ја ре ка Та миш је тре -
нут но де ва сти ра на на то ку кроз Пан -
че во – од сил них „ин ста ла ци ја”, тј.
спла во ва, не мо гу ће је про дре ти до во -
де, та ко да бе жим све да ље и да ље –
при ча нам Ми лан.

У ње му пе ца ње иза зи ва раз ли чи та
осе ћа ња. Од искон ског на го на за

ловом, пре ко стра хо ви тих на ле та адре -
на ли на на ва жним так ми че њи ма и
то ком бор бе с ка пи тал ним ри ба ма,
све до ап со лут ног опу шта ња на ре -
кре а тив ним од ла сци ма у ди вљи ну с
нај бо љим при ја те љи ма.

– Ду го пе цам, би ло је, на рав но, и
ве ли ких ри ба... Ме ђу тим, имам ја ко
до брог при ја те ља, му ши ча ра из Са -
ра је ва, ко ји ми је сво је вре ме но ре као
да ри бе не ме ри те жи ном и сан ти ме -
три ма, већ за до вољ ством ко је му пру -
же кад их уло ви. Не бих ја ту ни шта
до дао – ка же он.

Нај ви ше во ли да му ши ча ри из што
ду бље во де, „до пуп ка”, јер је осе ћај
тра же ња ри бе у ду бо кој во ди не за -
мен љив и чо ве ка ста па с при ро дом,
без об зи ра на то да ли је у пи та њу
Бал тич ко мо ре, Дри на или Мла ва.

– Јед но став но обо жа вам ка да на и -
ђем на ри бу ко ја је „ком пли ко ва на”.
Ту је, ви ди се, је де, а на пр ве по ку ша -
је пре ва ре јед но став но не ре а гу је. Е,
то је иза зов и за го нет ка ко ју тре ба ре -
ши ти. Та да вре ме ста не и на ста не ве -
чи та бор ба из ме ђу лов ца и пле на. Не -
ка да и са ти ма по ку ша вам, ме њам му -
ве, тех ни ке, при ступ, све што знам. И
ако та ри ба ре а гу је, ако са мо на пад не
му ву ма кар се и не за ка чи ла, то је по -
бе да. Да ли је ве ли ка или ма ла, као и
да ли је то ли пљен или бу цов, ма ње је
ва жно – за кљу чу је он.

У ло ву на тро феј

Ми лан Гра цун (71) про фе сор је ма те -
ма ти ке у пен зи ји. Ње гов пр ви су срет
с во дом, иа ко је ро ђен у Ба на ту, био је
на Цр но гор ског при мор ју, где је пре -
ко ле та од ла зио код ро ђа ка. Та мо је
на у чио да пли ва, а он да и да пе ца нај -
ло ном ко ји се из ба ци вао из ру ке. Ка -
сни је је са из ви ђа чи ма пе цао у Мо ра -
ви, да би тек као сред њо шко лац, за -
хва љу ју ћи рет ким по ла сци ма во зо ва
за Ка ча ре во, по чео да пе ца на Тамишу.

– На кон за вр ше не пре по днев не сме -
не, ка да је вре ме би ло ле по, до ла зио
сам на ре ку. Та да још ни је по сто јао
кеј, већ је оба ла би ла пе шча на, а ја сам
имао јед но до бро ме сто иза мо ста где
су бо ра ви ли ис ку сни пе ца ро ши. Упе -
ца ну ри бу сам вра ћао у ре ку, али сам
јед ном ша ра на ко ји је био те жак око
ки ло гра ма по нео ку ћи ка ко бих се по -
хва лио дру го ви ма – при ча нам Милан.

Ми лан је пе цао на ра зним ло ка ци -
ја ма, али нај че шће на Та ми шу. Од ла -
зи с вре ме на на вре ме и на Ду нав.

– Та ре ка је пу на ра зних опа сно сти,
јер је не пред ви ди ва. Али у пе ца њу се
све и сво ди на та јан стве ност и не ве -
ро ват не си ту а ци је ко је мо гу да се де -
се. То је до жи вљај ко ји овај хо би но си
са со бом и за то је ин те ре сант но – ка -
же он.

Нај ви ше му при ја бо ра вак на во ди.
Увек је на кон да на ис пу ње ног оба ве -
за ма од ла зио на пе ца ње, јер је уз пе -
цаљ ку за бо ра вљао на све про бле ме. У
окви ру Удру же ња спорт ских ри бо ло -
ва ца и на у ти ча ра „Та миш” др жао је
шко лу пе ца ња, а са да ра ди с гру пом
де ча ка у Ка ча ре ву.

Ми лан је од 1989. уче ство вао на ве -
ли ком бро ју так ми че ња и осва јао зна -
чај на ме ста ин ди ви ду ал но и екип но.

Ка же да сва ки пе ца рош са со бом у
чам цу мо ра да има нео п ход ну опре -
му ка ко би са вла дао све си ту а ци је ко -
је мо гу да се до го де. На пе ца ње је ди -
но ни је до бро ићи пред олу ју, а нај -
леп ше је ка да је то пло, али облач но.
Та кво вре ме во ли и ри ба.

Мир ја на Ма рић

Ђорђе Шиљковић

Срђан Миливојевић

Милан Мартић

Александра Милићевић

Милан Грацун

„Од су тра сам
на ди је ти. Од
су тра не је дем
слат ки ше. Од
су тра ћу по че -
ти да тре ни -
рам”. Ко ли ко
пу та сте из го -
во ри ли не ку од
ових ре че ни ца,
а по сле са мо
се дам да на од -
у ста ли од „нај бо ље вер зи је се бе”,
јер сте се по ми ри ли с тим да је
„но во су тра” ипак да ле ко? По сле
пет на ест да на да ле ко по ста је пре -
да ле ко, а кад про ђе ме сец, по но во
се на ла зи те у за ча ра ном кру гу, и
то с не ко ли ко но вих ки ло гра ма.

У књи зи „Да, же лим да смр шам”
су бли ми ра но је ви ше де це ниј ско зна -
ње и ис ку ство вр хун ског спор ти сте
и фит нес-ин струк то ра. Од го во ре на
сва пи та ња и не до у ми це у ве зи са
здра вим на чи ном ис хра не и жи во -
та про на ћи ће те у овој књи зи. Ми -
лан Јо ва но вић Стронг мен успе шно
ра ди с број ним кли јен ти ма, сва ко -
днев но на дру штве ним мре жа ма
по ма же љу ди ма да се осе ћа ју бо ље,
а са да је на пи сао и књи гу ко ја се
мо же на зва ти пра вим при руч ни -
ком за ква ли тет ни ји жи вот.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта би у овом тренутку за вас био
спас. Књиге из „Лагуне” добиће ау-
тори следећих порука:

„За мене би сада стварно био
спас да нисам толики хипохондар
и да не умишљам симптоме боле-
сти коју ових дана нико не би во-
лео да добије.” 063/2900...

„Да сам негде на неком острву
где нема короне и да одатле не мо-
рам да се вратим док све ово не
прође.” 064/4472...

Два чи та о ца ко ји до 29. ју ла у 12
са ти СМС-ом на број 1201 по ша љу
нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Да ли љу бав мо же има ти по бед -
ни ке?”, 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.

Пр во бит но об ја -
вљен 1942. го ди -
не, ро ман јед ног
од нај ве ћих ма -
ђар ских пи са ца
XX ве ка Шан до -
ра Ма ра и ја „Све -
ће го ре до кра -
ја” от кри вен је
чи та о цима ши -
ром све та тек
по чет ком овог
ве ка. На пет и из вр сно струк ту ри -
ран, од мах је оце њен као кла сик
мо дер не европ ске књи жев но сти, де -
ло ко је сво јим оштрим иза зи ва њем
про шло сти де лу је као про роч ки по -
глед у мо рал не по но ре са да шњо сти.

Ста ри ге не рал у дво р цу скри ве -
ном шу ма ма свог ве ли ког по се да
оче ку је рет ког по се ти о ца. То је чо -
век ко ји му је не ка да био нај бли -
жи при ја тељ, а ко га је по след њи
пут ви део пре че тири деценије.

Све ће го ре 
до кра ја

Да, же лим 
да смр шам

Два чи та о ца ко ји до 29. ју ла у 12
са ти СМС-ом на број 1201 по ша љу
нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Ко ја ди је та је за вас би ла нај у спе -
шни ја?”, на гра ди ће мо 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
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Јо ван По по вић (47) ро ђен је и
жи ви у Пан че ву. Као сред њо -
шко лац је по чео да се ба ви глу -
мом у „Ате љеу мла дих”, где је
учио од Ми лен ка За бла ћан ског.
За хва љу ју ћи по знан ству с њим
ра дио је сјај не про јек те и уз
ње го ву ве ру и по др шку свој та -
ле нат је усме рио на рад с де -
цом, и већ два де сет две го ди не
члан је глу мач ког ан сам бла у
По зо ри шту лу та ка „Пи но кио”.
До са да је об ја вио две књи ге
по е зи је, а уско ро би тре ба ло да
бу де про мо ви са на и тре ћа. За
свој глу мач ки и спи са тељ ски
рад до био је вред на при зна ња.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко сте по че ли
да се ба ви те глу мом?

ЈО ВАН ПО ПО ВИЋ: То се де -
си ло са свим слу чај но. Ше тао
сам 1991. го ди не Ње го ше вом
ули цом – имао сам 22 го ди не
– и срео Ни ко лу Мр ка ји ћа, ко -
ји ми је ре као да се у До му
омла ди не, у про сто ри ја ма драм -
ског сту ди ја „Ате ље мла дих”,
тре нут но одр жа ва ау ди ци ја.
Оти шао сам, и то је би ла пре -
крет ни ца у мом жи во ту.

Цео пр ви спрат је био за кр -
чен љу ди ма. Би ло је око сто
три де сет кан ди да та, а у жи ри -
ју су би ли Сто јан Ри стић Не -
рон, Зо ран Ро тар, Ми лен ко За -
бла ћан ски, не ки љу ди из Кул -
тур но-про свет не за јед ни це и
они ко је је за ни ма ла омла дин -
ска драм ска сце на. Пред ста вио
сам се ре ци та ци јом, јер сам
увек знао не ке пе сме, до ста сам
пи сао и чи тао. На тој ау ди ци ји
сам ма ло и им про ви зо вао, уба -
цио сам не ке си ту а ци је из ре -
ал ног жи во та и то се њи ма до -
па ло. До био сам за да так за но -
ви круг ау ди ци је сле де ћег да -
на, и то је тра ја ло ско ро три
ме се ца, ка да је оста ло са мо нас
два де сет пе то ро. С ве те ра ни ма
овог ате ља ура ди ли смо пред -
ста ву „Спа се ни” Едвар да Бон -
да, ко ју је ре жи рао Ми лен ко
За бла ћан ски. По сле је све ишло
не ким сво јим пу тем. На у чиш
да пре по знаш са ве те ка ко да
ра диш на се би и да ди сци пли -
ну јеш свој та ле нат.

l Ко ли ко вам је зна чио рад
с Ми лен ком За бла ћан ским?

– Осим што смо при ја те ље -
ва ли, ја и ве ли ки број мла дих
умет ни ка игра ли смо на ра зним
фе сти ва ли ма пред ста ве ко је су
ра ђе не у До му омла ди не. Упо -
зна ли смо се с ве ли ка ни ма по -
зо ри шта, али и те а тро ло зи ма,
као што су Јо ван Ћи ри лов, Ме -
де ни ца... Ја ни сам упи сао ФДУ,
али ми се вр ло бр зо ука за ла при -
ли ка да одем на ау ди ци ју лут -
кар ског по зо ри шта „Пи но кио”.
Ми лен ко је ве ро вао да ја то мо -
гу и по др жао ме је у то ме. Про -
шао сам и кре нуо на се ми нар -
ску ра ди о ни цу, и по сле са мо го -
ди ну да на до био сам стал ни про -
фе си о нал ни ан ган жман. По сао
у лут кар ском по зор шту под ра -
зу ме ва је дан спе ци фи чан умет -
нич ки из раз ко ји укљу чу је плес,
пан то ми му, ба вље ње лут ка ма и
ани ма ци ју. Са да сам већ два де -
сет две го ди не део овог по зо ри -
шта и уве ли ко сам се до ка зао и
оправ дао по ве ре ње оних ко ји су
ве ро ва ли у мој умет нич ки дар
ко ји је бо гом дан, а ко ји је уз
пра ве љу де до шао на пра во ме -
сто да се по ка же.

l Шта је то спе ци фич но код
ра да у по зо ри шту лу та ка?

– У су шти ни се не раз ли ку је
мно го, али се ипак раз ли ку је.
Умет ни ци зна ју да мо раш, да
би ушао у це лу ту глу мач ку
при чу, да имаш ве ли ки его. И
тај его по сле ра дом до ђе на сво -
је, све де се на пра ву ме ру. Ра -
де ћи са со бом и на се би, ти свој
его по ти ску јеш и пре да јеш се
на жр тву гле да о ци ма, по го то во
ако су гле да о ци де ца. Пред њи -
ма не ма та шти не, не мо же да

бу де не ког го лог ин те ре са ка -
кав се не кад ја вља у те а тру за
од ра сле. Они ко ји су ушли у
деч је по зо ри ште схва ти ли су
ову за ко ни тост: ако не бу деш
као де те, не мо жеш да ра диш
за де цу. Ве ћи на љу ди пре или
ка сни је пре ђе у те а тар за од ра -
сле, по ста не дру ги ка ли бар
глум ца и рет ко се вра ћа де ци.
Искре ност и его се за бо ра ве.
Ка да ра диш с де цом, мо раш да
бу деш отво рен. Ни ка да не мо -
жеш да тра жиш не ку по себ ну
пла ту, али до би јаш ту ра дост
ко ју за јед но ства ра мо. И то ти
укра си жи вот. Ка да си ве зан за

рад с де цом, то под ра зу ме ва и
ху ма ни тар ни аспект. Игра се и
за де цу ко ја не ма ју ро ди те ље,
ону ко ја има ју не ке здрав стве -
не по те шко ће или не до стат ке,
а то су они ко ји су че сто за бо -
ра вље ни. Имао сам сре ћу да
пет го ди на ра дим као спољ ни
са рад ник у До му за не збри ну ту
де цу „Спо ме нак” за хва љу ју ћи
ко ле ги ни ци Ани Брет шнај дер
ко ја је са ра ђи ва ла с њи ма. Пи -
сао сам за њих, игра ли смо се и
по мо гао сам им да по ста ну бо -
љи љу ди, а уз њих сам и ја по -
стао бо љи чо век. У ра ду с њи ма
сам на у чио мно го о жи во ту.

l Ка ко пам ти те сво је по чет -
ке у по зо ри шту „Пи но кио”?

– Већ у по чет ку сам играо
по че ти ри-пе т пред ста ва и учио
кроз рад. У на шем по зо ри шту
смо се увек осла ња ли на ре ди -
те ље с драм ске ака де ми је из
Со фи је. Код њих се уз драм ску
глу му под јед на ко учи лут кар -
ство. Сва ке го ди не смо има ли
јед ног или два бу гар ска ре ди -
те ља ко ји су нам др жа ли ма -
стер-клас. Та ко смо се упо зна -
ва ли са ак ту ел но сти ма од оних
ко ји су би ли ве о ма це ње ни на
европ ској сце ни.

l Ко ли ко по е зи ја има ве зе с
по слом ко јим се ба ви те?

– Пи са ње по е зи је и ис тра -
жи ва ње на том по љу по мо гло
ми је у кре и ра њу мно гих ли -
ко ва ко је сам имао при ли ку да
ожи вим на сце ни и да их из -
ма штам на дру га чи ји на чин. У
тој сен зи бил но сти ко ју по е зи ја
мо же да до не се је сте алат ко ји
ми је у емо ци о нал ном сми слу
по мо гао да бу дем кре а тив ни ји
у од но су на дру ге љу де.

l Ка да сте об ја ви ли пр ву
књи гу?

– Пр ви пут ми је пе сме об ја -
ви ла За јед ни ца књи жев ни ка, ко -
ја је из да ва ла „Све ске”. А он да
сам по слао ру ко пис Књи жев ној
омла ди ни Ва ље ва. Он је оце њен
за об ја вљи ва ње, али је тре ба ло
да се че ка. По чео сам да пи шем

дру ги ру ко пис и по слао га на
кон курс „Вла ди слав Пет ко вић
Дис” у Чач ку. По сле не ког вре -
ме на сам до био оба ве ште ње да
сам осво јио на гра ду „Мла ди
Дис”. На књи жев ној ве че ри по -
во дом до де ла на гра да са знао
сам од ди рек тор ке би бли о те ке
Да ни це Ота ше вић да се мој рад
за гу био у по шти и за ка снио, и
да је због то га за вр шио у кан ти
за сме ће. Али га је она ипак из
гри же са ве сти отво ри ла, про чи -
та ла и по сла ла ко ми си ји, ко ја
је јед но гла сно до не ла од лу ку да
на гра ду уру че ме ни. Ис по ста -
ви ло се да, шта год ти ура дио,

не ка да ства ри не за ви се од те -
бе. По сле то га сам у Срем ским
Кар лов ци ма 2002. до био „Бран -
ко ву на гра ду”. Мо ју дру гу књи -
гу об ја ви ло је Удру же ње књи -
жев ни ка и књи жев них пре во -
ди ла ца Пан че во и она но си на -
зив „Га у та ми на са зве жђа”, а ове
го ди не је тре ба ло, али је по ме -
ре но због ко ро на ви ру са, да бу де
об ја вље на мо ја тре ћа збир ка по -
е зи је. Из да ће је Срп ско књи жев -
но дру штво из Фран цу ске 7, а
књи га ће но си ти на зив „Ко ла -
чи ћи цр ни не”.

l О че му пи ше те?
– Пи шем о љу ба ви, оној ко ја

ни је са мо го ла фи зич ка и ег -
зи стен ци јал на, већ она ко ја има
и па ра лел не све то ве у ко ји ма
ег зи сти ра. Ти па ра лел ни све -
то ви ко ји по сто је из ме ђу су фи -
ло зоф ски, ре ли гиј ски, тај ни и
нео т кри ве ни за ве ли ку ве ћи ну.
То по ље по ку ша вам да до жи -
вим кроз жи вот ну прак су, јер
то ни је мо гу ће са мо кроз упо -
зна ва ње не ких док три на на у ка
или ре ли ги ја уче ња. Ако при -
чаш шта је гла до ва ње, мо раш
да гла ду јеш. Ако при чаш о ег -
зал та ци ји, он да иза зи ваш ста -
ња ко ја су по зо ри шна. Ако је
не што ту жно, оно не мо ра то
би ти дру ги ма, али ако је пе сма
до не та на пра ви на чин, они ће
би ти га ну ти и за пла ка ће. Љу -
ди че сто бе же од по е зи је као
од ул ти ма тив ног, јер оно мо же
озбиљ но да те по вре ди и уз др -
ма из нор мал но сти.

l Ко је су вам на гра де дра же,
пе снич ке или глу мач ке?

– И јед не и дру ге су зна чај -
не. Као по твр да да убе ђе ност у
оно у шта ве ру је те до би ја не ко
при зна ње пре или ка сни је. Бит -
но је да кре а тив ни про це си ко -
је про јек ти до но се бу ду та ко
до бри да на ста виш да бу деш
де те у це лој при чи.

l Ко ја уло га је ваш за штит -
ни знак?

– То је лик Де да Мра за. По -
чео сам да га ра дим од 1991.

го ди не и то је мој на чин на ко -
ји сам же лео да ве ру јем у ико -
ну до бро те, љу ба ви и ча ро ли је.
За све ово вре ме од ка да сам
обла чио ту уни фор му по се тио
сам мно гу де цу и пре при ча ва -
ње до жи вља ја те де це би ло ми
је нај ве ћа пре по ру ка. Ни ка да
не ћу за бо ра ви ти ра дост ко ју
сам до жи вео од де це у бол ни -
ци „Дра ги ша Ми шо вић”, ка да
се упо зна јеш с њи хо вим про -
бле ми ма, ко ји де лу ју не ре ши -
во. А ти си за њих чу до у ко је
ве ру ју. Јед ном сам упо знао де -
ча ка у Де бе ља чи ко ји је био
слеп, ко ји је, чим ми је при -
шао, по чео да ме гр ли и ни је
се одво јио од ме не све до кра ја
про гра ма...

l Да ли де ца ви ше ве ру ју
лут ки или чо ве ку?

– Ве ру ју лут ки, али и те би,
јер она не ће ожи ве ти ако те ло
ни је са став ни део те лут ке. Че -
сто је та лут ка са мо гла ва ко ја
је на мо јој ру ци и ко ја ће би ти
мој парт нер и иза ћи из ме не
као јед на вр ста фан та зма го -
рич ног би ћа ко је је ми то ло -
шко. Оно мо же има ти три гла -
ве, би ти на шмин ка но, или го -
во ри ти по себ ним гла сом, а има -
ће исту по тре бу да чи ни до бро
или зло у за ви сно сти од то га
шта при ча тра жи да се при -
бли жи де ци. По ен та је у то ме
да је те шко игра ти ис под ма -
ске. Док је но сиш, бу квал но не
мо же да ти бу де до бро по сле
сат и не што игра ња. Не ке ма -
ске ти по кри ју це лу гла ву, а ти
го во риш ис под то га без бу би -
це. Уши су ти за пу ше не и он да
го во риш ја ко гла сно. Де ца нам
ве ру ју, али је нео п ход но би ти
на од ре ђе ном ни воу у ко јем
ћеш ти зна ти да се тро шиш, а
да та увер љи вост оста је. То ни -
је са мо гла со ви тост у сми слу
пра вље ња бу ке и на ме та ња те
не ке лич не на ме ре кроз гла -
сно при ча ње. Ако за јед но с ко -
ле га ма успеш кроз све по те -
шко ће да не пад неш, он да де -
ца ве ру ју. А де ца су ве ли ки
кри ти ча ри. Мо гу у мо мен ту да
се бу квал но по ку пе и оду. Мо -
гу да те из бој ко ту ју, да те иг -
но ри шу, да на пра ве бу ку ако
си лош. Бу квал но ако то до жи -
виш, он да те од те сра мо те ни -
ко не опе ра. Не ма ве зе ко ли ко
иза се бе имаш ис ку ства, ако
до ђеш да се из мо та ваш, мо -
жеш да оче ку јеш исту та кву ре -
ак ци ју од де це.

Мо рам да ка жем да је мо је
по зо ри ште за сва ку по хва лу. Од
два де сет шест за по сле них, има -
мо је да на е сто ро глу ма ца, а сед -
мо ро но си ре пер то а ре. Ка да су
усло ви нор мал ни, игра мо око
три ста пред ста ва го ди шње.

l Да ли сте не ка да до жи ве -
ли не ку спе ци фич ну ре ак ци ју
пу бли ке?

– Де ве де се тих сам у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва играо
пред ста ву „Сум њи во ли це” ко -
ју је ре жи рао Зо ран Ро тар. У
њој су игра ли Пан чев ци Ми -
лан Пе пи Бо гу но вић, Зо ран
Ду шко вић, Ла зар Дра ги че вић
и не ки мла ђи глум ци из „Ате -
љеа мла дих”. До го ди ло се да
је Ла зар бло ки рао ка да је тре -
ба ло да из го во ри свој мо но -
лог. Пред ста ву смо игра ли за
вој ни ке на од слу же њу вој ног
ро ка и је дан од њих је знао
цео текст на па мет. Устао је и
из го во рио текст ко ји сле ди.
На кон то га је усле дио не ве ро -
ва тан апла уз.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни до са да?

– По но сан сам што још увек
сто јим чвр сто на зе мљи и што
ни сам кре нуо у дру гом прав -
цу, иа ко сам имао при ли ке.
Остао сам у тој ме ри сло бо дан
са мо због кре а тив но сти, а не
због нов ца.

Мир ја на Ма рић

Ули ца ца ра Ду ша на се на ла -
зи на те ри то ри ји Ме сне за -
јед ни це Цен тар. Под овим на -
зи вом по сто ји од 1944. го ди -
не, а про сти ре се од Вој во де
Ра до ми ра Пут ни ка до Пр во -
мај ске ули це.

Пр ви пут се по ми -
ње 1820. го ди не као
Мли нар ски со как, oд
1855. до 1891. у пла -
но ви ма Пан че ва упи -
са на је као Со как три
лов ца, а за тим је све
до 1918. и при кљу че -
ња Војводинe Кра ље -
ви ни Ср ба, Хр ва та и
Сло ве на ца но си ла име
ау стриј ског гро фа и гу -
вер не ра Ба на та ко ји је
спро вео ње го во на се -
ља ва ње ко ло ни сти ма
из дру гих де ло ва Ау -
стриј ског цар ства –
Фло ри мун да Мер си ја.

Ње га је сме нио цар
Ду шан, али је за ни -
мљи во да су не мач ке
оку па ци о не вла сти
Мер си је во име вра ти ли на та -
бле, на ко ји ма је ста ја ло од
1941. до 1944.

Од та да ова ва жна град ска
са о бра ћај ни ца опет но си име
срп ског ца ра.

Сте фан Урош IV Ду шан Не -
ма њић (1308–1355), по знат и
као Ду шан Сил ни, био је срп -
ски сред њо ве ков ни краљ и пр -
ви срп ски цар. У ње го во вре -
ме Ср би ја до сти же вр ху нац
сво је мо ћи.

За ко но да вац

Ду шан је с вла сти зба цио свог
оца Сте фа на Де чан ског и за -
то чио га у Зве ча ну, у че му
му је по мо гла вла сте ла не за -
до вољ на по ли ти ком ста рог
кра ља пре ма Бу гар ској и
Визан ти ји.

Ис ко ри стив ши уну тра шње
не ми ре у Ви зан ти ји, Ду шан
је зна чај но про ши рио гра ни -
це срп ске др жа ве пре ма ју -
гу, све до Ко ринт ског за лива.

На се ве ру је гра ни ца би ла на
Са ви, а јед но вре ме је и Бе о -
град био у са ста ву ње го ве др -
жа ве. Ду шан се 1345. про -
гла сио за ца ра Ср ба, Гр ка
(та да Ро ме ја) и Бу га ра. Уз -
ди гао је срп ску цр кву с ран -
га ар хи е пи ско пи је на ранг
па три јар ши је.

По знат је и по до но ше њу
Ду ша но вог за ко ни ка, нај зна -
чај ни јег срп ског сред њо ве ков -
ног прав ног ак та.

За вр шио је ма на стир Де ча -
не, за ду жби ну сво га оца, а ње -
го ва нај зна чај ни ја за ду жби на
био је Ма на стир Све тих ар -
хан ге ла код При зре на.

Ни је по зна то ме сто ње го ве
смр ти. До 1927. го ди не био је
са хра њен у Ма на сти ру Све -
тих ар хан ге ла у При зре ну, а
он да су ње го ве ко сти пре не те
у Па три јар ши ју у Бе о гра ду,
да би 1968. би ле са хра ње не у
бе о град ској Цр кви Све тог
Мар ка.

Леп и ви сок

Ду шан је био леп му шка рац,
ве о ма ви сок и нео бич но раз -
ви јен. Ка жу да је иза зи вао
ди вље ње већ са мом сво јом
по ја вом и да је био од ли чан
вој ник, лич но ве о ма хра бар,
до сто јан ло зе Не ма њи ћа. Али
и раз ли ко вао се од сво јих
пре да ка...

Вла ди мир Ћо ро вић у знаме -
ни тој „Исто ри ји Ср ба” о Душа -
ну пи ше: „Тај сил ни цар, ко ји

је го спо да рио на Бал ка ну, био
је нео бич но по пу стљив пре ма
сво јој же ни Је ле ни, ко ја је, ви -
ше не го ијед на дру га вла дар ка
пре ње, ути ца ла на др жав не
по сло ве и на ца ра лич но...”

Је ле на је би ла бу гар ска
плем ки ња. Има ла је 21 го ди -
ну кад се 1332. уда ла за две
го ди не ста ри јег Ду ша на, ко ји
са мо што је био на сле дио очев
пре сто. Иа ко је њи хов брак
скло пљен из по ли тич ких раз -
ло га, оста ће за јед но на ред не
три де це ни је, све до Ду ша но -
ве смр ти.

Исто ри ча ри не ма ју ви со ко
ми шље ње о Је ле ни ној на ра ви
и ка рак те ру, али јој је Ду шан
ве ро вао пре ко сва ке ме ре.

Де си ло се та ко да ни то ком
че ти ри го ди не по њи хо вом
вен ча њу Је ле на ни је за труд -
не ла. На на го вор вла сте ле и
све штен ства, за ин те ре со ва них
за на ста вак вла дар ске ло зе
ка ко би се очу ва ла ста бил -
ност у др жа ви, Ду шан је при -
стао да се оже ни ћер ком не -
мач ког кра ља Је ли са ве том.
Али не мач ка прин це за, ко ју
ни ко ни шта ни је пи тао, умр -
ла је пред по ла зак на пут.

Је ле на је, кад је са зна ла за
те пла но ве, по жу ри ла да ро -
ди – и то му шко де те, на след -
ни ка! Ве ћи на исто ри ча ра се
сла же да је „на сум њив на -
чин” до би ла свог је ди ног си -
на Уро ша и та ко учвр сти ла
по ло жај на дво ру.

Због ње је Ду шан био спре -
ман да се су прот ста ви и Цркви.

Све штен ство је Ду ша ну би -
ло по треб но да би пре ко ве ре
за се бе при до био Гр ке, чи је
је зе мље осво јио. Осим то га,
би ла му је ва жна по др шка Ца -
ри град ске па три јар ши је. У
том по гле ду на ро чи то је по -
ла гао на ути цај не све то гор -
ске мо на хе, па их је и лич но
по се тио 1347. го ди не. Али ма
ко ли ко да је био за ин те ре со -
ван да та по се та про тек не што
бо ље, Ду шан је по пу стио упор -
ној ца ри ци Је ле ни да и њу
по ве де са со бом и да пре кр -
ши ве ко ви ма ста ро пра ви ло
да на тле Све те Го ре не сме
кро чи ти жен ска но га.

Да би се об ја сни ла ова ца -
ре ва по пу стљи вост же ни, не -
ки исто ри ча ри Ду ша на прав -
да ју же љом да „же ну на Све -
ту Го ру скло ни од епи де ми је
ку ге”.

Де лом због овог, а де лом
због то га што је јед но вре ме
ра дио на уни ји с ка то ли ци -
ма, Ду шан је је ди ни вла дар
из ди на сти је Не ма њи ћа ко ји
ни је био про гла шен за све ца
по сле смр ти.

Улица цара Душана

Царица Јелена и цар Душан

НАШ ГОСТ: ЈО ВАН ПО ПО ВИЋ, ГЛУ МАЦ И ПЕ СНИК

ДЕ ЦА СУ ОЗБИЉ НИ ЈИ АУ ТО РИ ТЕ ТИ 
ОД ОД РА СЛИХ

УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Сил ни цар – па пу чар
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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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



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Продајем ренаулт клио 2,

2008. 1.5 дизел, 245.000

км, 3 врата, регистрован,

повољно. 063/737-44-41

(СМС)

ОПЕЛ корса 1200, 2005.

годиште, текр егистрован,

у екстра стању. 060/507-

53-58. (293547)

ПУНТО 1.2, 2001, металик

зелен, клима, гаражиран,

власник. 064/142-55-93.

(293578)

ПЕЖО 206 SW 1,4 HDI,

2005, евро дизел, 1.800

евра. 064/184-55-34.

(293680)

ПРОДАЈЕМ брако прико-

лицу, мењам за скутер.

065/853-93-29. (293693)

ШКОДА октавија супер Б
2.0, 2005, фул опрема, пр-
ва боја. 064/587-50-24.
(293677)

ПУНТО 3, 1.2, 2002, пето-
ра врата, клима, серво.
064/587-50-24. (293677)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,
петора врата, шест брзи-
на, фул опрема. 064/130-
36-02. (293677)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе-
тора врата, атестиран плин.
064/130-36-02. (293677)

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, пе-
тора врата, фул опрема.
064/587-50-24. (293677)

НА ПРОДАЈУ ситроен Ц 4,
2005. годиште, 1.6 ХДИ.
063/864-07-06. (293675)

ОПЕЛ астра Х, 2009, на
име, тек увезен. 060/155-
59-30. (293700) 

ПРОДАЈА, буба фолксва-
ген. 064/896-23-14. (293783)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова, до-

лазим на адресу. 069/203-

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

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-05.

(293807)

КУПУЈЕМ кола до 2.000

евра. 063/165-83-75.

(293807)

ЈАГЊАД на продају. Ми-

ца, 064/303-28-68 (СМС)

ПРОДАЈЕМ цреп 272, ста-

ру циглу малог формата,

грађу, гранитне коцке –

калдрма. 064/648-24-12.

(293249)

КЛИМА уређај за хлађење

и грејање, недемонтирана,

може да се провери ис-

правност. Купљена 4. 1.

2018 и грејалица радија-

тор са десет ребара са два

независна грејача, купље-

на 2. 10. 2019, на продају,

повољно. Контакт на теле-

фоне 013/407-160,

063/872-47-76. (292472)

МЕТАЛНА врата и прозо-

ре, собна врата и довдел-

на судопера. 063/150-84-

18. (293787)

ПРОДАЈЕМ казан за то-

пљење масти, тучани.

063/179-01-78. (293765)

ПРОДАЈЕМ стари цреп,

повољно. 013/251-38-28.

(293687)

ПРОДАЈЕМ три веш-ма-
шине, једну за суђе и три
старинска ормара.
064/587-50-24. (293677)

ПРОДАЈЕМ моторну и
електричну пумпу за зали-
вање, електричи бицикл,
машину за прање посуђа.
064/326-42-07. (293674)

ПРОДАЈЕМ комоду и ста-
клени сто са шест столица.
Тел. 355-039. (293752)

ПРОДАЈЕМ очувану дечју

собу комплет, са два кре-

вета, повољно. 064/167-

20-38. (293699)

ПРОДАЈЕМ мали шпорет,

две рингле, рерна, стар

једну годину. 064/150-20-

78,. (293539)

ПРОДАЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

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

14-77. (293510)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера 3.000, нова. 371-

568, 063/773-45-97.

(293541)

КОТЛОВИ 35, 40, 50 кв, из

призводње изврсни, гаран-

ција, повољно. Тел.

064/137-64-14, 064/123-

63-65. (293527)

ДВА КАУЧА +  три фотеље

гратис, ормар, витрина,

летње ауто-гуме, аутогене

14-ице, 15-ице, може за-

мена за разно. 063/382-

071. (293566)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-

ци, свиње, могућност кла-

ња и печења. 060/037-11-

96. (293486)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јари-

ће, може и заклане, доно-

сим кући. Тел. 617-336.

(293563)

ПРОДАЈЕМ прасиће. Тел.

062/357-540. (293599)

ПРОДАЈЕМ полован ле-

жај и душек. 064/065-23-

38. 8293580)

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја: столови од 4.500;

столице од 1.600. 060/600-

14-52. (293583)

ПРОДАЈА нових клик-клак

лећајева од 15.300. Дрве-

ни кревети 5.900. 060/600-

14-52. (293583)

ПРОДАЈЕМ овас, јечам,

пшеницу. 064/306-87-33,

342-819. (2936139

ПРОДАЈЕМ уградни ел.

Шпорет са равном пло-

чом, велики трпезаријски

сто и шест столица и бага-

тову шиваћу машину. Тел.

060/525-00-37. (293620)

ПРОДАЈЕМ термоакуму-

лациону пећ 2,2 кв.

064/853-83-50. (293641)

НОВ кауч, судопера, с ви-

сећим, фотеља мојца, ор-

ман с ципеларнком, ду-

шек. 063/861-82-66.

(293663)

ФРИЖИДЕР 290 л, испра-

ван, продаје се. 064/159-

86-09. (293666)

КОМБИНОВАНИ фрижи-

дер двомоторац, угаона

гарнитура, фотеља, инва-

лидска колица, телевизор.

063/861-82-66. (293663)

КУПУЈЕМ старо гвожђем

фрижиере, замрзиваче,

веш-машине, долазим на

адресу. 064/158-44-10,

9063/101-11-47. (293554)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, оло-

во, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре, долазим.

061/321-77-93. (293542)

КУПУЈЕМ старе лимузинем

гвожђе, веш-машине, аку-

мулаторе, шпорете, замр-

зиваче, телевизоре.

061/322-04-94. (293542)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, олово, веш-ма-

шине, замрзиваче, шпоре-

те, телевизоре, чистимо

таване, подруме. 061/206-

26-24. (293542)

КУЋА, нова, Војловица,

180 квм, укњижена,

58.000 евра. 063/784-71-

34, 063/771-75-96.

(292821)

ПЕТ ланаца земље са са-

лашом продајем, на Ново-

сељанском путу, иза Кут-

кове пумпе, 1 км у поље,

удара у Надел. 062/806-

02-58. (293266)

КУЋА, Горњи град, 250

квм, 7 ари, 125.000. Аген-

ција (238), „Тесла некрет-

нине”, 064/668-89-15.

(293772)

ПРОДАЈЕМ њиву 60 ари у

северно-индустријској зо-

ни. Тел. 063/639-952.

(293756)

КУЋУ са помоћним објек-

тима на Баваништанском

путу продајем/мењам, из-

дајем. 061/366-03-92.

(293803)

ПРОДАЈЕМ кућу у Влади-

мировцу, ул. Меда Георги-

це 70, цена договор. Тел.

063/705-50-94. (2923520)

КУЋА, Бања Врујци, 60

квм, 6 ари, продајем/ме-

њам. 011/274-80-67.

(293548)

ПРОДАЈЕМ ланац грађе-

винског земљишта, црепај-

ски пут и ланац код Мле-

каре. 064/123-45-70.

(2935523)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-

ћус а помоћним објектима

у Иванову. 062/415-359,

064/828-36-26. (293521)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље у Качареву.

064/17885-36. (293459)

ВИКЕНДИЦА, виненд-на-

сеље Долово, 10,6 ари,

воћњак + башта, катастар-

ска својина 1/1. Тел.

061/604-99-45. (293590)

ГОРЊИ град, 6 ари, 140

квм, 80.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83. (293605)

ПЛАЦ 33 ара, дељиво, ста-

ра Миса. Тел. 063/168-64-

47. (293607)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште

110 ари, струја, вода, се-

верна зона, Власинска.

064/136-42-00. (293614)

КАЧАРЕВО, кућа на про-
дају 100 квм, грејање ЦГ,
плин, 36.000. 065/207-64-
46, место идеално, гара-
жа. (293596)

НОВИЈА кућа, Бавани-
штански до пута, 56.000
евра, 180 квм, плац 10
ари. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (293636)

НА ПРОДАЈУ кућа у Вр-
њачкој бањи, може замена
за стан у Панчеву.
064/947-29-92. (293629)

КУЋА 180 квм, Војловица,
грејање, изолација, могућ-
ност две јединице, 60.000
евра. 065/367-71-71.
(293602)

НА ПРОДАЈУ викендица
на Девојачком бунару,
близу аква центра.
064/450-78-91. (293691)

КУДЕЉАРАЦ, нова по-
словно-стамбена 200 квм,
3.4 ара, грејање, 75.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
(293678)

СТРЕЛИШТЕ, 30 квм, ВП,
ЦГ, 28.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67.
(293685)

МИСА, једнособан, 28
квм, II, укњижен, 20.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (293678)

ДВА плаца 6 ари и 5 ари,

могућност спајања или по-

једичано, близина центра.

Могућнсот породичне или

стамбене зграде. Тел.

064/136-42-00. (293614)

КОТЕЖ 2, двособан, 58

квм, I, 43.500. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(293678)

ПЛАЦ на продају, Улица

Пелистерска, 7.22 ара. Во-

да, канализација, спрове-

ден. Тел. 064/235-12-14.

8293704)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац на новој Миси.

061/267-72-30. ()293700)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој

Миси, 65.000 евра, дого-

вор. 063/163-80-77.

(293724)
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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.
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Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

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

Локали су спојени а постоји мо-
гућност и одвојено.

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

КУЋА, Омољица, 85 квм, 7

ари, Власник, 1/1, помоћ-

ни објекти. 064/961-00-70.

(293751)

КУЋА, Горњи град, Патри-

јарха Чарнојевића, 80

квм, 1.5 ари плаца, 17.-

500. „Олимп”, 063/274-

951. (293739)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа

са локалом, 44.000. (338),

„Јанковић”, 348-025.

(293738)

ФАРМА пилића, три ета-

же, 12.000 комада + стан,

мешаона, 75 ари, до пута.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66. 

КУЋА, касарна 5000, 59

квм, 17.59 ари, 27.000

евра. (67), „Милка М”,

063/744-28-66.

ПЛАЦ, Новосељански, 13

ари, 19.500, стари Тамиш,

5,25 ари, 8.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66.

ВИКЕНДИЦА, Новосељан-

ски, 28 ари, 25 квм, воће,

само 9.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

МИСА, спратна кућа, ЕГ,

усељива, 75.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66.

СТРЕЛИШТЕ, кућа три

етажа, циглом зидана, 5

ари, добро место. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66.

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац на новој Миси.

061/267-72-30. ()293700)

КУПУЈЕМ плац на Карау-

ли, у Панчеву, или мењам

за стан у Београду, Мирје-

во, 32 квм. 065/884-84-48.

(293448)

ЦЕНТАР, трособан, 58

квм, ЦГ, I, реновиран,

59.000; четворособан за

реновирање, 65.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (293712)

КОТЕЖ 1, двособан, IV

спрат, без лифта, 36.000.

Агенција (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(293772)     

НА ПРОДАЈУ стан опре-

мљен 65 квм, у Улици Лава

Толстоја 20. Куткова згра-

да, 063/856-31-61. (СМС)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, продајем једноипосо-

бан стан, укњижен, 1/1,

064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ стан, 36 квм,

ТА грејање, центар, вла-

сник, 1/1. 063/184-10-57.

(292793)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

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

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

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

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

ТЕСЛА, IV, 88, ЦГ, 60.000,
45.000, тераса.  (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66.

КОТЕЖ 1, 34 квм, ЦГ, по-
лусутерен одличан, укњи-
жен, 24.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.

СТРЕЛИШТЕ, 62 квм, IV,
ЦГ, одличан, 46.000, пра-
зан.   (67), „Милка М”,
063/744-28-66.

ЈЕДНОИПОСОБАН, Ко-

теж, IX спрат, сређен, усе-

љив.  (470), „Дива некрет-

нине”, 064/246-05-71.

(293636)

КОТЕЖ 1, 78 квм, V, ЦГ,

тераса, усељив.   (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66.

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

КОТЕЖ 1, двособан, III,
50 квм, ЦГ, 36.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (293790)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, 57 квм,
40.000 евра. 064/163-20-
76. (293576)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,
добра зграда.    (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(293605)

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
IV спрат, 31.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (293636)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж
1, полусутерен, сређен,
повољно. (470), „Дива не-
кретнине”, 064/246-05-71.
(293636)

НА ПРОДАЈУ стан на Те-
сли, 50 квм, I спрат.
060/090-48-26. (293671)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, 22
квм, комплетно намеште-
на, I  спрат, грејање по
утрошку, паркинг место.
064/320-84-32. (293695)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

VI, ЦГ, лифт, потребно ре-

новирање, 35.000. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(293712)

СТРЕЛИШТЕ, 40 квм, ЦГ,

III, 27.000.    (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(293605)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,

II, 40.000; Котеж 2, једно-

ипособан, ВП, 40.000.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (293712)

СОДАРА, трособа стан, 74

квм, ЦГ, две терасе, XI

спрат, није последњи,

46.000. „Олимп”, 063/274-

951. (293739)

МИСА, једнособан, 42, те-

раса, реновирано, 26.500.

(338), „Јанковић”, 348-

025. (293738)

КУПУЈЕМ станове за рено-

вирање, агенција (238),

„Тесла некретнина”,

064/668-89-15. (293772)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. ()293790)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне некретнине, све ло-

кације, брза реализација.

(67), „Милка М”, 063/744-

28-66.

ШИРИ, хитно, купујемо

станове и куће, исплата

одмах. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (293605) 

ИЗДАЈЕМО потпуно рено-
виран стан на Тесли од 32
квм, са погледом на Авив
парк, IV спрат, лифт, ЦГ,
клима, 150 евра. Тел.
063/708-55-66. (293555)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

ипособан стан на Котежу

2. Тел. 064/243-87-92.

Звати после 16 сати.

(293769)

ИЗДАЈЕМ на дуже једнои-

пособан нов стан у Глого-

њу са терасом фунциона-

лан посебан објекат све

одвојено, прелепа околи-

на, асфалтни пут.

063/106-05-47 (СМС)

ИЗДАЈЕМ два апартмана

по четири кревета, са кук-

хињом и купатилом, wi/fi,

клима. Тел. 064/472-84-

72. (293378)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан у центру града

од 1. септембра. 063/884-

71-32. (293628)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру одмах усељива,

центар кабловска, wi/fi,

повољно. 060/691-88-23.

(293797)

НАМЕШТЕН нов стан, 45

квм, на новој Миси, близу

школе, 150 евра. 063/808-

07-06. (293785)

НАМЕШТЕН једнособан,

дворишни, ТА, код Хотела

Тамиш, 90 евра. 064/122-

48-07. (293791)

ИЗДАЈЕМ СТАН, 50 квм,

Котеж 1, опремљен.

064/158-15-90. (293780)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,

30 квм, ЦГ, намештен,

преко пута Авива, 160

евра + депозит. Тел.

064/172-52-51. (293766)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

у центру, комплет модер-

но намештен, новоградња.

064/004-69-69. (293779)

ИЗДАЈЕМ опремљен стан,

54 квм, Немањина 5. Цен-

тар. 064/134-06-08.

(293758)

ИЗДАЈЕМ кућу, 90 квм,
стара Миса. 060/011-96-
66. (293757)

СТАН за издавање, цен-
тар, трособан, намештен,
ЦГ. 069/744-286. 

ТРАЖИМ полунамештен
стан, гарсоњера у насењи-
ма: Зеленгора, Станком,
Пепељаре. Тел. 066/352-
304. (293354)

ИЗДАЈЕ се намештена гар-
соњера, у центру Стрели-
шта, усељива, од 1. авгу-
ста. Звати после 14 сати.
063/688-621. (293504)

ИЗДАЈЕ се стан 50 квм, на
Стрелишту, близу школе.
060/152-10-51. (293511)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру, 120 евра. Тел.
064/314-00-68. (293519)

ИЗДАЈЕМ собу и кујну,

Марргита, Светозара Ше-

мића 70-а, Панчево. Тел.

013/354-703. (293528)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

на Котежу 1. Тел. 064/564-

82-59. (293525)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај. Цен-

тар. 063/502-211.

(293538)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, Котеж 2.

064/339-06-76. (293550)
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ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

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

ТРАЖИМ мању кућу за из-

најмљивање у околини

Панчева, на дужи перод.

Самац. Непушач, антиал-

кохоличар. Контакт:

062/178-90-24. (293573)

ПОТРЕБАН стан за изда-

вање, празан или полуна-

мештен. Пожељно содара.

064/065-23-38. (293580)

ИЗДАЈЕМ стан, са греја-

њем на Миси. 064/206-51-

57. (293575)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, на-

мештену, самцу – радни-

ку, центар. 061/131-79-04.

(293603)

ИЗДАЈЕМ двоипособан

стан, Котеж 1, први спрат.

Тел. 063/804-15-97.

(293622)

ИЗДАЈЕМ једнособан, Со-

дара, 30 квм, потпуно на-

мештен, ЦГ, трећи спрат.

063/528-610. (293634)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

центру, полунамештен,

етажно грејање, новоград-

ња. 064/305-62-85,

064/121-66-28. (293658)

ЈЕДНОИПОСОБАН, наме-

штен стан, Котеж 1, ЦГ,

дуже. 064/137-63-19

(293745)

ИЗДАЈЕМ дуплекс у цен-

тру, гас, 130 квм, наме-

штен. 064/320-84-32.

(293695>)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Стрелишту, седми

спрат, ненамештен, 120

евра. 060/732-62-61.

(293680)

ИЗДАЈЕМ једнособан, не-
намештен стан у кући, Ко-
теж 1, заебан улаз, ЦГ.
065/975-00-20. (293676)

ЈЕДНОСОБАН стан на
Стрелишту, код барутане,
намештен, 40 квм, ТА,
120. 062/733-39-78.
(293732)

НАМЕШТЕН стан, 62 квм,

на IV спрат, 150 евра из-

дајем . 064/149-99-73.

(293709)

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабуч-

ком путу, преко Пиваше-

вића, може и радници.

065/219-14-22. (293715)

ПРОДАЈЕМ куће два на

плацу 25 ара, Јабучки пут.

060/348-19-88. (293715)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,

само за пословни простор.

063/892-08-35. (293720)

ИЗДАЈЕМ стан, нова Ми-

са, слободан од 1. авгу-

ста. 063/2’02-672. (293718)

ИЗДАЈЕМ кућу. 063/708-

13-01. (293616)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, Котеж 2. С. Шу-
пљикца. 063/718-55-53.
(293744)

ИЗДАЈЕМ стан, шири цен-
тар, 1.5 собан, дворишни,
намештен, мирна локаци-
ја. 064/913-36-99.
(293729)

ИЗДАЈЕМ сутерен, 3 м ви-

сина, 110 квм, за разне де-

латности. 063/179-01-78.

(293765)

ХИТНО локал, Зелена пи-

јаца, 10,5 квм, само 7.500

евра. (67), „Милка М”,

063/744-28-66.

ИЗДАЈЕМ магацински

простор са двориштем,

једнособан стан, све по-

себно. Ново. 063/351-709.

(293546)

ИЗДАЈЕМ два локала код

Зелене пијаце. Ул. Кочина

4. 063/217-130. (293500)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (293551)

ПРОДАЈЕМ локал од 26

квм, Панчево, Немањина

8. 064/184-87-50.

(293637)

ИЗДАЈЕ се пословни про-

стор на Зеленој пијаци у

Панчеву, укупне квадрату-

ре 20 квм, са опремом по-

годном за месару. Контакт

телефон 060/322-35-21.

(ф)

ИЗДАЈЕ се одличан празан

пословни простор од 30

квм, налази се у Панчеву,

на локацији Железничка

станица Панчево, бувљак.

Контакт телефон 060/322-

35-21. (ф)

ИЗДАЈЕМ два локал 18

квм и 12 квм, у центру

Панчева. 066/866-49-00.

(293592)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај

Јовина. 065/853-93-29.

(293693)

ПРОДАЈЕМ локал на Зеле-

ној пијаци. 061/302-15-24.

(293700)

ИЗДАЈЕМ локал у Њего-

шевој бр. 2, 65 квм, два

излога, шеталиште.

065/334-32-80, 013/343-

280. (293692)

АУТО-ПЛАЦ на Новосе-

љанском путу, издајем.

063/179-01-78. (293765)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е

категорије за превоз жита-

рица. Може и млађи пен-

зионер. Инфо.на моб.

064/367-96-97 (СМС)

ПОТРЕБАН мајстор за ма-

шинско малтерисање са

искуством. 064/448-69-01.

(293444)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије. 063/666-755

(СМС)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е

категорије са искуством за

међународни Румунија и

Бугарска. Пријава, сталан

посао. 063/884-22-71 (СМС)

ГРАЂЕВИНСКОЈ фирми из

Панчева потребно више

мајстора грађевинске

струке. 064/648-24-47.

(293249)

ДОМУ за стара лица по-

требна медицинска сестра

са радним искуством. За

све остале информације

позвати 065/523-05-95. (ф)

ТРАЖИ се продавац у пе-

кари. 063/606-330.

(293764)

ТРАЖИ се магационер у

пекари. 063/606-330.

(293764)

ТРАЖИ СЕ помоћни рад-

ник у пекари. 063/606-

330. (293764)

ТРАЖИ се пекар. 063/606-

330. (293764)

ПОТРЕБАН возасч шлепе-

ра за превоз житарица, се-

диште фирме у Омољици.

Тел. 063/237-977.

(293773)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ по-

требан радник. Пожељно

искуство, одлични услови.

061/551-95-31. (293776)

ПОТРЕБНА радница у

кројачкој радњи. 063/144-

95-42. (293564)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је

Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14

до 20 сати и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки

од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

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

sobvasilijeostroski@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је -
ди ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном -
ским усло ви ма и да не ма ју оба ве зно
здрав стве но оси гу ра ње, пред ви де ли
смо и од ре ђе ни број гра тис опе ра ци ја
ка та рак те ка ко би смо им по мо гли да
ре ше тај, до са да не пре мо стив здрав -

стве ни про блем – ис та као је Зо ран Пе -
шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној
бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
оба вља ће др Вла ди мир Дра га нић, на -
чел ник оде ље ња за пред њи сег мент
Kлинике за оч не бо ле сти Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је и ли цен ци ра ни ин -
струк тор за опе ра ци ју ка та рак те си сте -
ми ма „Alcon and Bausch & Lomb”.

Док тор Дра га нић има три де се то го ди -
шње ис ку ство у овој обла сти, а с 30.000
до са да ура ђе них опе ра ци ја у вр ху је ме -
ђу ле ка ри ма у це лој Ср би ји. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, сви ма те ри ја ли и ма ши не
ко ји ће се ко ри сти ти при ли ком опе ра -
тив них за хва та у „Све том Ва си ли ју
Остро шком” пред ста вља ју оно нај бо ље
што тре нут но по сто ји на тр жи шту.

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

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

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

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

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

• IOL ма стер,

• пре глед про ме на на кап ку.

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

ра ци је ка та рак те.

Др Владимир Дра га нић

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

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

прегле де:

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

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

АКЦИЈE ОД 11. ЈУНА ДО 29. ЈУЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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Са великом тугом и болом обавештавмао све пријатеље и род-

бину да је 16. јула 2020. преминула наша драга Стојанка

СТОЈАНКА РАЦИЋ

Заувек ожалошћени: сестра ЈОВАНКА, сестрић САВА, снаја

ЉИЉАНА, унука ЈЕЛЕНА и остала родбина и пријатељи

(189/293793)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

БОРИСЛАВ СТОЈКОВИЋ
19. XII 1947 – 18. VII 2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији: син АЛЕКСАНДАР, ћерка ИВАНА, снаја ТАЊА,

зет ДРАЖЕН, унуци ТАМАРА, ЈАНА, ТАРА и МАРКО

(117/293670)

Са великом тугом опраштамо се од нашег драгог

кума, доброг човека, пријатеља

БОРИСЛАВА СТОЈКОВИЋА

Тихо, нечујно отишао си из наших живота, али

остајеш вечно у нашим срцима. Почивај у миру

драги наш куме.

МИЛАН, ДАМИР, НАТАША, ЈОЦА и ДАНИЛО

(85/293628)

Последњи поздрав
вољеном

ДРАГАНУ

МАРТИЋУ
1941–2020.

Супруга ЖИВКА, ћерке

ВЕСНА и ЈАСМИНА

са породицама

(155/293730)

20. јула, после кратке борбе са опаком болешћу напустио нас је наш вољени

ГОРАН МАХОВСКИ
1966–2020.

Твојим одласком настала је велика туга и празнина.

Ожалошћени: син МАРКО, ћерка СОЊА, унук ЛАЗАР и снаја МАРИЈАНА
(169/293761)

Последњи поздрав

ГОРАНУ МАХОВСКОМ

од МИЦЕ, ВОЈЕ и НАДЕ ВАРИЋАК

(170/293761)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га 

да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст 

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

УСЛУГЕ

Поправљамо кровове,

патосирамо/мењамо

цреп, израђуjемо 

лимене кровове.

062/827-89-20

(4
/2

9
3

7
5

5
)

ИЗРАЂУЈЕМО кухиње,

клизне плакаре, 

поправљамо/мењамо

маказе.

062/827-89-20

(3
/2

9
3

7
5

5
)

СЕЧЕЊЕ и орезивање др-

већа камионом за рад на

висини. 060/366-65-57.

(292728/29)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,

дубинско прање тепиха и

намештаја.а 302-820,

064/129-63-79. (293801)

СЕЧЕЊЕ и орезивање др-

већа камионом за рад на

висини. 060/366-65-57.

(292728/29)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

ризла, превоз већим ками-

онима, ископ мањим и ве-

ћим багерима, рушење ку-

ћа. 063/218-894.

(292728/29)

САЛОН намештаја Ex port -

dr vo, Л. Толстоја 6, 30 го-

дина са вама. Намештај за

сваког купца. Приоритет

кухиње по мери. Тел. 323-

969. (293694)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-

тона, зидова са одвозом

шута, набијање терена ви-

бро плочом. 064/648-24-

47. (292728/29)

КЛИМЕ, електричар, мон-

тажа, сервис, беле техни-

ке, ел. Инсталације.

060/521-93-40. (293681)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (293638)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно песак, шљунак, се-

јанац, ризлу, црну земљу,

утовар и одвоз шута.

064/354-69-94. 

(93696)

УПОЗНАО бих слободну

жену до 55 година за дру-

жење, брак, заједнички

одмор. 064/372-94-71.

(293594)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, поставка ламина-

та и остало. 062/976-18-

42, 064/390-00-87.

(293742)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвозимо непо-

требне ствари. 064/280-

30-16, 063/731-77-67.

Владимир. (293584)

СМЕШТАЈ за 2 – 4 особе,

бања Врујци, Слоба.

064/438-12-35. (292820)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-

тру Златибора, повољно.

063/709-44-97. (293588)

ПОТРЕБНА жена за спре-

мање три пута недељно.

Тел. 064/160-32-34.

(293759)

ЛОКАЛУ Роштиљ „Код То-

му Лесковчанина” потреб-

не раднице у продаји у

припреми. 065/900-50-08.

(293796)

ПОТРЕБНА продавачица у

пекари и радница у произ-

водњи. 062/404-144.

(293798)

„КУТКО ПЕТРОЛ” тражи

точиоце и касире. Контакт

Марија: 063/693-944. (ф)

СУР БИФЕ „АПОЛО” по-

требне конобарице за рад.

Контакт Марија: 063/693-

944. (ф)

ДОО „Ауто оаза”, сервис

акумулаторе потребан

радник. 063/234-419,.

(293536)

ТРАФИКА у центру тражи

радника са искуством.

064/149-99-73. (293709)

РЕСТОРАНУ Royal u Aviv

par ku, потребан конобар-

конобарица. 0963/216-

788. (293750)

ШЉУНАК,  песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

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

338  (СМС)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. Иван. 064/243-82-

85. (293522)

ПРЕВОЗ камионом дипе-

ром до 2 кубика, шљунак,

песак, сејанац, ризла. Уто-

вар и одвоз шута.

064/505-62-44. (292990)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(293714)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско

прање намештаја, аутомо-

била. Наташа. 060/361-47-

41, 066/361-474, 013/361-

474. (293117)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит фасаде,

063/865-80-49.  (293300)

ВРШИМ све врсте молер-

ских радова брзо и квали-

тетно, глетовање, кречење

и фарбање столарије.

Александар. 062/186-89-

49. (293306)

КАЗАН за ракију, ложи-

шта, табарке, луле, дна,

мешачи. 331-586,

063/805-74-60. (293317)

ВОДОИНСТАЛАТЕР; рено-

вирањње купатила, венти-

ли, славине, одгушење ка-

нализације. 061/193-00-

09. (293334)

КОСИМ траву тримером,

дворишта, воћњаке и оста-

ли коров, повољно. Зоран.

064/438-12-46, 061/683-

67-48. (293233)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (293236)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон. 064/351-

11-73. (293518)

ЧИСТИМО таване, шут,

подруме, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(293542)

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

ЧИСТИМО таване подру-
ме. 061/631-51-46.
(293543)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(293569)

ВРШИМ кошење траве
тримером и косачицом.
Драган. 069/044-22-56.
8293570)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де-
мит фасаде, повољно, пен-
зионерима попуст.
061/626-54-06. (293597)

ШТЕМОВАЊЕ, разбијање
бетона, адаптације стано-
ва, кућа, рушења кућа.
061/193-00-09. (293602)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (293621)

СВЕ врсте гипсарских ра-
дова (спуштени плафони,
преградни зидови...). Мо-
лерско-фарбарски радови.
061/134-97-11. (293651)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, повољно. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(293659)

РАДИМ физичке послове,
шут, угаљ, итд, Меган 1 у
деловима. 060/143-62-10.
(293660)

БЕТОНИРАЊА стаза, дво-
ришта, рушења објеката,
кошење,, обарање сдтаба-
ла, итд. 061/109-33-53.
(293688)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(293782)

РУШЕЊА кућа, зидова, бе-
тонирање, одношење ства-
ри, кошење траве, итд.
064/122-69-78. (293688)

КЛИМЕ, електричар, мон-
тажа, демонтажа, сервис,
сервис беле технике, ин-
сталације. 060/521-93-40.
(293681)

ВРШИМ превоз робе и све
остало, у свим правцима.
Повољно. 063/196-54-56,
061/130-44-33. (293713)

ШУПЕ, гараже, дворишта,
избацујем стари намештај,
рушим куће и старе објек-
те. Повољно. 061/130-44-
33, 063/196-54-56.
(293713)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (293737)

ОЗБИЉНА жена чистила
би станове у поподневним
сатима и викендом.
064/146-461-38-95. (293762)

НОВООТВОРЕНОЈ афген-
цији за чишћење објеката
потребне хигијеничарке.
CV слати на mail: mgcle a -
ning cen ter@g mail.com
(293768)

КОМБИ превоз робе.
Марко, 064/506-25-14.
(293768)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, лепљење тапета,
фарбање столарије. По-
вољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (293786)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шупа,
ископи, бетонирања.
060/035-47-40. (293688)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. Висин-
ски радови. 065/535-24-
56. (293800)

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

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, све на једном ме-
сту. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (293804)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (292787)

РАД виљушкаром и теле-
хендером по свим терени-
ма на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50. (292728/29)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (293296)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (293789)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
рушење објеката, рашчи-
шчавање терена са утова-
ром и одвозом. Најповољ-
није у граду. 060/425-54-
43. (292728/29)

300-820, 300-830
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Вољени наш

РАДОЈЕ БАРАЛИЋ
1956–2020.

Знали смо да ће бити тешко, али нисмо могли ни да сањамо коли-

ко. Заувек ћеш бити вољен и никада прежаљен.

Са овим болом ћемо научити да живимо. Буди нам безбрижан ме-

ђу звездама.

Заувек твоји: супруга ДРАГАНА, ћерке ВЕСНА и АНЂЕЛА, зетови

НЕНАД и МИЛОШ и анђелчићи АНДРЕЈ и НАТА

(74/293612)

Последњи поздрав дра-
гом пријатељу

РАДОЈУ

БАРАЛИЋУ
нашем Ери

од породица

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ, 

ЈОВАНОВИЋ и БРАТИЋ

(40/293560)

Последњи поздрав

чика РАДЕТУ

Анђелине другарице

(31/293544)

Поштованом

РАДЕТУ БАРАЛИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица ПОПОВИЋ
(118/293672)

Последњи поздрав драгом

РАДЕТУ

БОРИСЛАВА, ИВАНА и БОЈАН

(121/293682)

Последњи поздрав

драгом рођаку

и комшији

РАДОЈУ

БАРАЛИЋУ

од породице БОЈИЋ

(190/293795)

20. јула 2020. године изненада нас је напустио наш вољени

супруг, отац и деда

ЉУБО ТИЈАНИЋ

1950–2020.

С твојим одласком настала је велика туга и празнина.

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, син МАРКО, ћерка

ЈЕЛЕНА, зет ЗОРАН, твоја унука КАЋА и унук БОГДАН

(112/293664)

Последњи поздрав

драгом

ЉУБИ

ТИЈАНИЋУ

Никада те неће

заборавити кумови

ЦАНЕ и ЗОРКА

(113/293665)

Последњи поздрав драгом куму

ЉУБУ ТИЈАНИЋУ
Нашао си свој небески мир.

Кумови: БОШКО МИЛАКАРА

(122/293683) и МИЛОШ СИМИЈОНОВИЋ са породицама

Драгом куму

ЉУБИ ТИЈАНИЋУ
Хвала за искрено пријатељаство и кумство.

Заувек си у нашим срцима, мислима, успоменама...

(163/293760)
          Кумови ЗДРАВКОВИЋИ и АВРАМОВИЋИ

Последњи поздрав брату

ЉУБИ
од сестре МИЛИЈАНЕ
АНЂЕЛКОВИЋ са поро-
дицом (166/293749)

Последњи поздрав

драгом комшији и

великом пријатељу

ЉУБИ

од породица ХРИБ

и ПАСЕР

(192/293802)

РАДМИЛА СРЕТЕНОВИЋ
1956–2020.

Последњи поздрав драгој супрузи, мами и баби од супруга ВЛАДАНА,

ћерке МИЛИЦЕ, сина ЗДРАВКА, снаје ИРЕНЕ, зета БРАНИМИРА

и унука ДУШАНА, ЛАЗАРА и МАКСИМА

Хвала ти на свему и волимо те!
(126/293690)

ЈАЊА

РАДОЈИЧИЋ

Никада нећемо забо-

равити твоју несе-

бичну љубав.

Син ДРАГАН, унуци

СТЕФАН и АЊА

и снаја НАТАША
(92/293643)

ЈАЊА

РАДОЈИЧИЋ

Последњи поздрав

сестри од брата

РАДОЈА и братанца

МИРОСЛАВА

(93/293641)

Последњи поздрав

ЈАЊИ

од ЈОВАНА

(94/293642)

Последњи поздрав нашем комшији

АЛЕКСАНДРУ ТАСЕВСКОМ

Станари у Мике Аласа бр. 6

(136/ф)

КОСА РЕЉИЋ

Последњи поздрав нашој драгој Коси из „Слобо-

де”, ресторана „Касина” од колегиница: АНЕ,

МИРСЕ, МИЛИЈАНЕ, СЛАВИЦЕ ПЕТРОВИЋ,

СЛАВИЦЕ ТОНЕВСКИ, МАРИКЕ, ДАНКЕ, ПИРИТЕ,

НЕНЕ и ЈЕЛКЕ

(8/293505)

18. јула 2020. напустила нас је наша мајка

НЕВЕНКА СТЕВАНОВИЋ
1934–2020.

Хвала ти за сву пружену љубав и подршку и жи-

воту.

Ожалошћени: ћерке КАЋА и СНЕЖАНА

са породицама

(105/293655)

300-820, 300-830
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Последњи поздрав нашем пријатељу,

добром и искреном човеку

ЈОВАНУ ЂУКАНОВИЋУ

Никад те неће заборавити.

Пријатељи НИШКАНОВИЋ

(5/293501)

Последњи поздрав

ЈОВИ ЂУКАНОВИЋУ

Породица ИВАНИЋ РАТИСЛАВА

и ЉУБИША са породицом

(14/293513)

Последњи поздрав на-

шем драгом комшији

ЈОВАНУ

ЂУКАНОВИЋУ

од комшија

у Војвођанском

булевару 34

(30/293540)

Наша најдража, вољена и цењена мајка, бака и

свекрва

ДОРИНА СТАН
рођ. Барбу

је 15. јула 2020. уснула у вечни сан и придру-

жила се анђелима.

Борила се са разним болестима, али је ова по-

следња хировито савладала за свега пар дана.

Сахрана је обављена 17. јула 2020, у 13 сати, на

гробљу Котеж у Панчеву.

Са великим болом у души њени најмилији: син

АДЕЛИН, снаја МИЛЕНА и унук АНДРЕЈ

(55/293581)

Заувек нас је напустила
наша прија

ДОРИНА

СТАН
12. XI 1941 – 15. VII 2020.

Породица КОСТИЋ
из Вражогрнца: СЕКА,

РАДЕ и МЛАЂАН

(56/293582)

Последњи поздрав

комшији

ЈОВИ

ЂУКАНОВИЋУ

од комшиница

са спрата: КАЋЕ, 

ДАЦЕ и МАРИЈЕ

(97/293648)

ЈОВАН ЂУКАНОВИЋ
1939–2020.

У понедељак, 20. јула 2020. смо са тугом испратили нашег Јову, а

са поносом понели у наслеђе његову љубав, мудрост, радозналост,

знање. Ако човек живи онолико колико живе сећања на њега, он-

да смо нашли утеху.

Његови: ИДА, ЗОРАН, РАТКО, САШКА, ЦЕЦА, 

РАШКО, САВА и БОГДАН

(138/293710)

Драгој другарици

ДОРИНИ

СТАН

Хвала за све године

дружења.

БОСА са ћеркама

(146/293717)

Последњи поздрав

ЈОВИ

ЂУКАНОВИЋУ

од породице

ЋОСИЋ

(158/293734)

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

19. јула 2020. напустио нас је наш вољени супруг, отац, деда и пра-

деда

ДЕЛИВОЈЕ РАДОЈЧИЋ

1944–2020.
Са тугом и болом опраштамо се од њега. Увек ћеш бити део нас и

никада те неће заборавити: супруга МИЛЕНА, син ДРАГАН, ћерка

ДРАГАНА, снаја АЛЕКСАНДРА, зет НЕНАД, унуци ДЕЈАН, МАРИ-

НА, ВЛАДАНА и ЛАЗАР, праунуци ФИЛИП и СТЕФАН и зетови

МИРОСЛАВ и МИЛАН

(174/2903771)

Мом најбољем татици

ДЕЛИВОЈУ РАДОЈЧИЋУ

Био си моје сунце које ме је од рођења грејало.

Моје сунце је нестало.

Сада ћу на небу тражити најлепшу и најсјајни-

ју звезду, знаћу да си то ти, да ћеш ме увек гле-

дати, пазити и чувати док год постојим. Воли-

мо те највише на свету и чувамо од заборава.

Ћерка ДРАГАНА, зет НЕНАД, унуци МАРИНА,

ВЛАДАНА и ЛАЗАР, праунуци ФИЛИП и

СТЕФАН и зетови МИРОСЛАВ и МИКИ

(176/293771)

Последњи поздрав

ДЕЛИВОЈУ

Драганове колеге

(161/293741)

Мом Делету

ДЕЛИВОЈУ РАДОЈЧИЋУ

Био си отац каквог свако може да пожели. Увек

насмејан и срећан када нас видиш близу тебе. Ти

ћеш увек бити део нас, увек близу нас и у нашим

срцима заувек.

Син ДРАГАН, његов ЏАЈА, супруга МИЛЕНА,

снаја АЛЕКСАНДРА и унук ДЕЈАН
(175/293771)

Последњи поздрав

ДЕЛИВОЈУ РАДОЈЧИЋУ

Био си најбољи деда на свету.

Никада те нећемо заборавити.

Унука МАРИНА, зет МИКИ

и праунуци ФИЛИП и СТЕФАН

(177/293771)

Последњи поздрав најдражем деди

ДЕЛИВОЈУ РАДОЈЧИЋУ

Увек си био ту за нас, за смех, за игру...

Мирно спавај...

Унука ВЛАДАНА и зет МИЛАН

(178/293771)

Последњи поздрав

ДЕЛИВОЈУ

РАДОЈЧИЋУ

од прије МИЛИЦЕ

(179/293771)

После кратке и тешке болести, 21. јула 2020.

године, у 82. години, преминуо је наш драги

ВЛАДИМИР ЈАБЛАНОВ
1939–2020.

Сахрана ће се обавити 23. јула 2020, у 15 сати,

на Новом гробљу у Панчеву.

Чуваћемо те у срцима заувек.

Супруга МАРА, кћери ВЕЛИНКА

и АЛЕКСАНДРА са породицама

као и остала родбина и пријатељи

(172/293767)

300-820, 300-830

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га

да на це не огла са и чи ту ља 

ОДО БРА ВА МО ПО ПУСТ

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав другарици

БРАНКИ ЛАТИНОВИЋ ПУЉЕВИЋ

Њена 106. генерација Гимназије

(34/293549)

Последњи поздрав

тетка БРАНКИ

од Бојанових другара и другарица

са Котежа

(36/293553)

С тугом се растајемо од наше дивне другарице

БРАНКЕ ЛАТИНОВИЋ ПУЉЕВИЋ

Породици искрено саучешће.

С љубављу и поштовањем чувамо је у нашим срцима: 

ЉИЉА, РУЖА, ВЕРА, ВИОЛЕТА и БЕЦА

(42/293562)

Поштована родбино и пријатељи, са неизмерним болом вас

обавештавамо да нас је 19. јула 2020. године напустила воље-

на супруга, мајка и пријатељ

БРАНКА Латиновић ПУЉЕВИЋ
дипл. правник

Рођ. 1958.

22. јула 2020. је сахрањена на Новом гробљу у Панчеву.

Вечно ожалошћени, захвални и поносни на Тебе до неба, за

сву љубав овог света.

Твоји најмилији: супруг ТОМИСЛАВ, син БОЈАН, 

ћерка НАТАША као и остала родбина и пријатељи

(73/293611)

Последњи поздрав

сестричини

БРАНКИ

од породица

ПАВЛОВ и ЂОКИЋ

(78/293619)

БРАНКИ

мојој драгој другарици последњи поздрав.

СВЕТЛАНА са породицом

(81/293625)

Последњи поздрав нашој
драгој

БРАНКИ

од ЗЛАТЕ и ДОБРИНКЕ
(80/293629)

БРАНКА

ЛАТИНОВИЋ

ПУЉЕВИЋ

Последњи поздрав

од колега и колеги-

ница ООСС ЈП

„Урбанизам”

(82/ф)

БРАНКА

ПУЉЕВИЋ

Последњи поздрав

од РАЈЕ, ЂОЛЕТА,

СЛОБЕ и ЗОРАНА

(103/293653)

БРАНКА ЛАТИНОВИЋ

ПУЉЕВИЋ

Нема вас више међу нама, али знамо да нас гле-

дате сада од горе, са анђелима. Никада вас неће-

мо заборавити.

Последњи поздрав од породице МИТЕВСКИ

(106/293656)

Последњи поздрав драгој куми, искреној пријатељици
и великом човеку

БРАНКИ ПУЉЕВИЋ

СЛАВИЦА, АНЂЕЛА и АДРИЈАНА са породицама

(127/293697)

Последњи поздрав

БРАНКИ
од НИКЕ, ВЛАДЕ, САЊЕ

и НИКОЛЕ ИЛИЋ
(128/293698)

Напустила нас је наша драга колегиница и дру-

гарица

БРАНКА ПУЉЕВИЋ

ЛАТИНОВИЋ

На овај начин се опраштамо и изјављујемо сау-

чешће породици.

Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево
(137/ф)

БРАНКА ПУЉЕВИЋ ЛАТИНОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ЈЕЛИЦА, НИКОЛА и САША
(152/293726)

Драгој пријатељици

БРАНКИ

последњи поздрав од

ВЕРЕ и ДАШЕ са по-

родицом

(147/293719)

БРАНКА ПУЉЕВИЋ ЛАТИНОВИЋ

У нашим срцима заувек.

НАДА и ЗОРАН са децом и њиховим породицама

(153/293727)

БРАНКИ

Последњи поздрав с поштовањем од РАЈА и ДУЊЕ

(164/293746)

Збогом

БРАНКА

породица МИЉУШ

(165/293748)

Последњи поздрав

вољеној

БРАНКИ

колегинице и колеге из

колектив ЈП „Дирекци-

ја” Панчево: ЛЕОНИДА,

ВАЊА, ВЕСНА, ПЕЦА,

ЈОЦА и ВЛАДИМИР

(173/293770)

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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18. јула 2020. године преминуо је мој драги супруг инж.

Станислав Боровиншек

инж. арх. СТАНИСЛАВ

БОРОВИНШЕК
28. VI 1936 – 18. VII 2020.

Сахрана је обављена 22. јула 2020, у присуству најближе род-

бине на Католичком гробљу у Панчеву.

До последњег дана мог опстанка Мој Станко остаје у мом срцу.

Твоја МИЛИЦА

(83/293627)

22. јула 2020. године опростили смо се од нашег тече Станислава

Боровиншека

инж. арх СТАНКА БОРОВИНШЕК
28. VI 1936 – 18. VII 2020.

Остаћеш у нашим срцима као племенит човек, посвећен свом

позиву.

Породица СТАНИЋ: САЊА, МИЛАН и МАРКО

(84/293627)

С љубављу, поштовањем и великом тугом

опростио сам се од моје драге мајке која је

преминула 16. јула 2020, у 92. години

САВИЦА БЛАЖЕВСКИ
1929–2020.

Сахрана је обављена 17. јула 2020, у 16 сати, на

Старом гробљу у Јабуци. Драга мајчице оде

свом супругу, родитељима, браћи и сестрама,

а мене остави да вечно тугујем за тобом.

Вечно захвалан син СЛОБОДАН

(95/293644)

Последњи поздрав

драгој тетки

САВИЦИ

БЛАЖЕВСКИ
1929–2020.

од МИЛОВАНА

НИКОЛИЋА

са породицом
(96/293645)

Са тугом се опрашта-

мо од нашег дугого-

дишњег комшије, го-

сподина

СТАНКА

БОРОВИНШЕКА

Породица

АДАМОВИЋ
(125/293689)

Последњи поздрав драгој

КЛАРИ
Нека те анђели чувају.

Породици искрено саучешће.
Породица ЧУКИЋ

(184/293777)

Заувек ћемо памтити и носити у срцу нај-

лепши осмех и насмејане окице

КЛАРА ДРАГАН

ЈЕЦА и хор „Вокал Кидс”

(193/293805)

18. јула 2020. преминуо је велики архитекта, наш пријатељ

арх. СТАНИСЛАВ БОРОВИНШЕК

Његови: БАНЕ РОВАЦ, КОКИ, МИШКО, БОЈАН, 

ОМЕР, СЛОБОДАН М, БОБИ и КАЛАБА

(186/293781)

Мирно спавај прерано убрани цвете

2009–2020.

Мамине и татине колеге и колегинице

(188/1937929

Кларо,

заувек ћеш остати у мо-

јим мислима као преле-

па беба са фенси капи-

цом, као креативни де-

војчурак са несташним

очима, као принцеза.

Твоја докторка ГОЦА
(191/293799)

Последњи поздрав

ТОМИ

од комшилука

из улаза

(16/293515)

ТОМИСЛАВ СТОЈКОВСКИ
1952–2020.

Остаје траг бола.

Последњи поздрав од твојих највољенијих: супру-

ге РУСЕЛЕНЕ, ћерке ЈЕЛЕНЕ, сина ВЛАДИМИРА

и снаје ЈЕЛЕНЕ, унука БОРИСА, КРИСТИНЕ,

АНДРИЈАНЕ, САРЕ и ТАРЕ
(61/293591)

ТОМИСЛАВ СТОЈКОВСКИ
1952–2020.

Хвала ти за све, хвала ти за живот што си ми дао.

Вечно ћу те памтити и волети.

Син ВЛАДИМИР

(62/293591)

Последњи поздрав драгој Веронки

ВЕРОНКА ШИНТАИ

од колегиница и колега Одељења

хирургије и хируршке амбуланте

(3/293497)

ВЕРОНКА ШИНТАИ

Последњи поздрав драгој куми

од породице ПАЛ

(37/293556)

ВЕРОНКА ШИНТАИ
1962–2020.

преминула 15. јула 2020. Сахрана обављена на

војловачком гробљу 16. јула 2020. 

Супруг ЈАНОШ, ћерка АЛЕКСАНДРА, 

син АЛЕКСАНДАР, снаја ЈЕЛЕНА, 

унука НЕВЕНА и унук НЕМАЊА
(168/293754)

Последњи поздрав

пријатељу

МИЛОРАДУ

ПРАЛИЦИ

Породица

МАРЈАНОВИЋ

(156/293731)
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Заустављена

у одрастању

у кораку

у лепоти...

Анђели ти се радују а ми у тузи неми...

Мислима, делима, подршком уз твоје неутешне родитеље и брата.

Најискреније саучешће од породица: ПОПОВ, ЈАНКОВИЋ, ОСТОЈИЋ, ДИВЉАК, 

ПАНТОВИЋ, ВИТАС, СМИЉАНИЋ, ЧАМЏИЋ, КОЛАРОВ, ЂОНДОВИЋ, МИТРОВИЋ,

КОС, ЖЕГАРАЦ и МИЛТЕНОВИЋ

(67/293600)

КЛАРА ДРАГАН

Последњи поздрав од чика ХРАНИСЛАВА

и породице

(87/293632)

Драга Клара,

заувек ћемо памтити поглед

пун звезда, осмех који топи душу

и веселост којом си нас радовала.

Ђаци и колектив ОШ „Јован Јовановић Змај”

Панчево

(102/ф)

Заувек ћемо памтити сваки заједнички тренутак са нашом

предивном

КЛАРОМ ДРАГАН

Нека те анђели чувају.

Леово VI-3 са родитељима, разредном и учитељем

(150/293723)

КЛАРА ДРАГАН

Анђеле,

остаћеш заувек у нашем срцу.

ДАНИЈЕЛ и САНЕЛА НЕДЕЉКОВИЋ

са децом

(181/ф)

Последњи поздрав

КЛАРИ

ТАЊА, БОЈАН и СЛАВИЦА са породицама

(33/293549)

ЛАЛО

Анђели не остају дуго међу нама, али зато

њихов боравак мења овај свет на боље и

сећање на њих траје заувек.

Почивај у миру кумице наша.

Породица ВАСИЛИЋ

(64/293595)



Принцезо на небеском беспућу

ЛАЛА

Вољена круно, вечно у срцу, души и мислима...

Твоја старија сестра МИЛИЦА и ПАКИ

(60/293589)
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Са анђелима је наша мила девојчица

КЛАРА ДРАГАН
4. I 2009 – 16. VII 2020.

Не бој се,

То је као кад лист падне под грану,

Као кад се ноћу изгуби последњи шум

Као кад за благом мишљу одлута ум.

Воле те одавде до вечности бака СНЕЖА, деда ЂУРА, 

стриц ЈОВАН и сека КАТАРИНА

(20/293524)

Прерано отргнута од живота наша драга

ЛАЛА

Дивна, весела девојчице, путуј са анђелима.

С љубављу породице ШАШИЋ и НЕДЕЉКОВИЋ

(35/293571)

Мојој

ЛАЛИ

Du ble ibst für im mer

in me i nem Her zen Y

ИВАНА

ДИМИТРИЈЕВИЋ

(43/293565)

Анђеле драги, чува-

мо те у срцу!

Породица

ЈОВАНОВИЋ

(44/293567)

ЛАЛЕ
2009–2020.

Воде Лима и зла судбина и бахати људи, узеше ти твој мла-

далачки и весели живот и истргоше те из загрљаја твога

деда ЈОЦЕ и баке ДУЊЕ који ће вечно туговати за тобом,

а сада нам много недостајеш

(45/293568)

Последњи поздрав
драгој

КЛАРИ
Породица РАДАНОВ

(63/293593)

КЛАРО

Нека те анђели чува-

ју.

Планинарско-еколо-

шки клуб „Соко”

(75/293615)

Последњи поздрав вољеној

КЛАРИ

За нас је ово сада ружан сан. Пробудићемо се првог школског дана

када угледамо празно место у клупи, где би ти седела и наставила

да делиш са нама тајне, ужину и смех. Тада ћемо схватити да смо

те заувек изгубили. 

Кларо, много ћеш нам недостајати!!!!

Учитељица ЈЕЛЕНА, разредни старешина ЉИЉАНА

и твоје V-2 ОШ „Јован Јовановћ Змај”

(86/293631)

КЛАРО

Почивај у миру мали анђеле.

Породици искрено саучешће.

Од чика ПЕЦЕ и ЗОРИЦЕ

(69/293606)

Малом анђелу

КЛАРИ ДРАГАН

Бакине другарице: СОЊА, ОЉА, МИЦА, ЉУБИЦА, 

РЕНАТА, МИРА, МИЛУНКА Т., СВЕТЛАНА и ЖИВКА

(123/293684)

Нека те анђели чувају наша Лало.

Вечно те воле твоји: СИМОН, СОФИА, ВИДАН, 

ТИЈАНА и ДАНИЛО ДАНГУБИЋ

(182/ф)

КЛАРА

ДРАГАН

Путуј мирно, анђелу

наш.

Волимо те.

СОФИЈА и БИСЕРА

са породицом

(134/293707)

Последњи поздрав анђелу

КЛАРИ

од ПАВЛА ОПАНЧИНЕ са породицом

(167/293753)
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Збогом анђеле наш

КЛАРА ДРАГАН

Породица ПАКАШКИ

(26/293532)

Екин анђеле,

Екино дете,

како да Те загрлим,

како да се смејем

без Тебе?

Твоја ЈЕКА

(46/293572)

ЛОКИЦЕ,

молим те, дођи да се играмо!

Ти си нам водиља, врати нам се из те непознате земље.

Чекамо те!

Твоје СТАША и ЛЕНА

(47/293572)

Увек ћеш бити у нашим срцима,

у нашим мислима.

Много те волимо, наше драго, магично

дете.

Твој најбољи теча БРАНКО са ЈЕКОМ,

СТАШОМ и ЛЕНОМ

(48/293572)

Кларо,

Свет је са тобом био чаробно место. Пуно љубави, осмеха и

радости.

Хвала Ти што си мене изабрала за маму.

Хвала ти на чудесном времену и указаној части да ја будем

та која ће те донети, неговати и волети. Велика је част имате

анђела и бити у његовом друштву, ма колико то трајало.

Али боли, боли и тешко ми је да се растанемо – икада.

Мама

(52/293579)

Не постоји више ништа.

Чак ни речи.

Тата

(53/293579)

Кларо,

игре са тобом су ми пролазиле као секунде и свака је била

магична.

Свака наша свађа постане највећи смех.

Требаш ми да ме смараш, јер то не желим сам.

Волим те.

ЛЕО

(54/293579)

Лало наша, отишла си прерано

КЛАРА

Увек са тобом.

Нека те анђели чувају.

Најискреније саучешће породици.

НАТАША и ВАЊА са породицом

(76/293617)

КЛАРА ДРАГАН

Драга принцезо, спавај мирно док те анђели чу-

вају. Саучешће породици ДРАГАН

Породица ТОДИЋ
(91/293635)

Последњи поздрав

Леовој секи

КЛАРИ

Нека те анђели чува-

ју.

НЕША, МАРИЈА,

АНА и НЕМАЊА

(114/293667)

Драга наша мала комшинице

КЛАРО

Твоје весело скакутање док пролазиш,

поред нас заувек ће недостајати.

Анђели нека те чувају.

Комшије из Po co Lo ca

(101/293650)

КЛАРА ДРАГАН

Искрено саучешће, 

породица БУРЈАН

(135/1293708)

Вољена наш Лало, уживали смо у сваком момен-

ту проведеном са тобом.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји пријатељи: ЛАЗАР, ВАЊА, 

СТЕФАН, ДАЦА и ВЛАДА

(183/293775)

300-820, 300-830
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16. јула 2020. преминуо је наш драги

ВЛАДИМИР МОЛДОВАН
лекар у пензији

Сахрана је обављена 20. јула 2020. на Старом православном гро-

бљу у Панчеву.

Жале за њим супруга ЗОРА, ћерке ВЛАДАНА и ДРАГАНА

са породицама

(129/293701)

Последњи поздрав тати

ВЛАДИМИРУ МОЛДОВАНУ

од његове ГИГЕ са породицом

(130/293702)

Последњи поздрав вољеном оцу и деки

ВЛАДИМИРУ МОЛДОВАНУ

Његови: ћерка ВЛАДА и унук БРАНИСЛАВ
(131/1293703)др ВЛАДИМИР МОЛДОВАН

Одлази талентовани, несебични заљубљеник.... познавалац... живота, 

људи, природе, простора, учености.... утиснувши дубок траг на свету око

себе.

Нека му је лака банатска земља!

Његова здравствене служба Геронтолошког центра Панчево
(11/293508)

Последње збогом поштованом господину

МОЛДОВАН др ВЛАДИМИРУ

Почивај у миру Божјем добри Човече.

Породици најискреније саучешће.

МАРИЈА ЈЕЛОВАЦ са породицом

и ЗОРА ЋЕТКОВИЋ са породицом

(27/293533)

Последњи поздрав

драгом колеги

др ВЛАДИ

МОЛДОВАНУ

Породице ФРЕНЦИУ

и ЂУРИЋ

(39/2193558)

др ВЛАДИМИР МОЛДОВАН
1946–2020.

Увек ћеш нам бити у мислима и срцу.

Кум ДУЦА са децом
(79/293620)

С тугом, поштовањеем и захвалношћу

опраштамо се од

др ВЛАДЕ МОЛДОВАНА

Колектив „Геронтолошког центра”

Панчево

(108/ф)

Последњи поздрав при-

јатељу

ВЛАДИМИРУ

МОЛДОВАНУ

Хвала за лепо дружење

на Слатини – Дубовац. 

СЛАВКО и ЉИЉАНА

ДАБИЋ
(116/293669)

Последњи поздрав

нашем

ВЛАДИ

ДРАГАН, СИНИША

и СРЂАН

(124/293686)

22. јула 2020. године навршава се годину дана откада
нас је напустио наш драги

БОЖИДАР ЈОСИМОВ
Нека те анђели чувају.

Породица
(57/293586)

С поштовањем и тугом опраштамо се од драгог

колеге

др ВЛАДИМИРА МОЛДОВАНА

Колектив Интерног одељења
(162/293743)

Последњи поздрав

тетка ДЕСИ

Живећеш вечно у нашем сећању!

Твоји: РАДОВАНКА, МИЋА, 

МАРКО и МИЛОШ

(160/293740)

Последњи поздрав

тетка ДЕСИ

од ВУКИЦЕ, 

ОЛИВЕРЕ, МАРИНЕ

и СЛАВИЦЕ

(15/293514)

15. јула 2020. преминула је моја мајка

ДЕСАНКА РАНЧИЋ
рођ. Марић

мед. сестра у пензији

Сахрањена је 17. јула 2020 на гробљу Котеж.

Мајко, вечно ти хвала за све.

Син СТЕВАН са породицом

(21/293526)

Последњи поздрав

драгом другу

ДУШАНУ

МИХАЉЧИЋУ
1947–2020

Дуле, почивај у миру.

ВЛАДА

(2/293496)

10. јула 2020. преминуо је наш драги брат и ујак

НИКОЛА АЛЕКСИЋ
1932–2020.

Сахрана је у најужем кругу обављена 13. јула

2020, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћена сестра ВЕРА, зет ЛАЗА

и сестричина РУЖИЦА са породицом

(38/293557)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је

18. јула 2020. године преминула наша драга мајка

РАДМИЛА СТОЈКОВИЋ
1933–2020.

Сахрана jе обављена 21. јула 2020. године, у 12 сати, на

Католичком гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерке ЈЕЛИЦА, ДАНИЦА

и ВЛАДАНКА са породицама
(65/293601)

Последњи поздрав драгој

тетка МАРИЈИ

Породица ШАЈБЕР

(17/293516)

Последњи поздрав

БРАНКИ ПУЉЕВИЋ

Кумови ПЕРИЋИ

(180/293774)

Драгом

МИЉАНУ

последњи поздрав од

ЉУБИЦЕ и МИЛАНА

ПОПОВИЋА с поро-

дицом

(185/293778)
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Мама

НЕВЕНКА

Борковић

ЛУКИЋ

Драга моја мати, никада
више ме Сине! нећеш
звати.

Никада више твоје ми-
ле и меке руке ме нећи
привити уз твоје скуте.

Увек у срцу: ћерка
ЉИЉАНА, зет СТЕВА и

унуке НИНА и САНДРА

(12/293509)

У среду, 23. јула 2020.

навршавају се две

године откако наша

драга

БОЈА

није са нама, али ће

увек бити у срцима

њених најмилијих.

(29/293535)

Године лете, време одлази, али бол за мајком никад не
пролази

ЉИЉАНА ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2020.

Твоја ДРАГАНА са породицом
(109/293661)

Чувамо успомену у нашим срцима докле год постоји-
мо, драга мама

ЉИЉАНА ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2020.

Твој ВЛАДА са породицом
(110/293661)

ЉИЉАНА

ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2020.

Чувам те од заборава

с љубављу.

БРАНКА

с породицом

(111/293661)

25. јула навршавају се три године откада

није са нама наша драга

ЂУРЂЕВКА ГРУБЕТИЋ

ЦЕЦА
1960–2017.

Заузвек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: ЈОВАН, НИКОЛА и ЈОВАНА

(115/2936689

МИРОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ БАТА
2000–2020.

Никад прежаљен, никад незаборављен.

Породица ШИШКОВ
(1/293495)

У суботу, 25. јула 2020, у 10 сати, на Католичом гробљу,
даваћемо годишњи помен вољеној мајци, баки, ташти
и прабаки

МИЛКИ КОКОТОВИЋ
1936–2019.

Отишла си и оставила огроман бол у срцу и души, али
успомене и сећање на тебе живеће заувек у нашим ми-
слима. Хвала ти за све лепо што си нам пружила нај-
дража наша.

Твоја ћерка ГОРДАНА, зет ЗОРАН

(132/293705)
и унука ЗОРАНА са породицом

БОРИСЛАВ ШУКЕР
24. VII 1996 – 24. VII 2020.

Татице, фалиш нам сваке секунде иако је

прошло двадесет четири године.

Твоја ЈОКА, БОБА и ВЕРА

(133/293706)

Годишњи помен нашем сину Аци

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ
1990-2019.

Недостајеш нам за све што је прошло, недоста-

јеш нам за све што долази,  недостајаћеш нам.

Много нам недостајеш анђеле наш.

Твоја мајка ЗОРИЦА, отац ИЛИЈА

и сестра МИЛИЦА
(145/293716)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

Поносни смо што смо те имали а тужни што

смо те изгубили.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твој деда ТРАЈАН, баба СНЕЖА, 

сестра СИМОНА са породицом из Скопја

(140/293716)

АЛЕКСАНДАР

МИТРЕСКИ

ПИНТЕР

Сестра се сваког дана
бори са болом, а сваки
дан је као година.
Недостајеш, волимо те.

Твоја МИЦА и БАНЕ

(142/293716)

АЛЕКСАНДАР

МИТРЕСКИ

Твој ведри лик и племе-
нитост остаће нам у
вечном сећању. Нека те
анђели чувају.

Тетка БИЉАНА, теча
ЗОРАН, брат ЛАЗАР

и ујак МИЛАН
(143/293716)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

Ацо чедо наше.

Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у

нашим срцима и мислима. Анђео си био, са ан-

ђелима почивај.

Никада те неће заборавити

твоја баба СТОЈАНКА и деда МИЛУТИН
(141/293716)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

Болиш као и првог дана, када је заувек стало

да куца племенито срце и вјечним сном за-

спала најбоља душа Ацо мој. Нека те анђели

чувају.

Твоја тетка ТРАЈАНКА из Београда

(144/293716)

ЂОРЂЕ

ШУШЊАР
2011-2020.

Љубав не умире. Поно-
сни смо на сваку успо-
мену и сећање на тебе.
Никада те нећемо забо-
равити.

Твоја деца БОЈАН

и БОЈАНА са мамом
(151/293725)

ЈУГОСЛАВ

АЛИМПИЋ
2015–2020.

Недостајеш сваки ми-

нут, сваки сат, сваки

дан, сваке године, годи-

нама.

Твоји: БРАНКА, 

НИКОЛА и ТИНА
(154/293728)

Анђеле наш

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ ЈУГА
27. VII 2015 – 27. VII 2020.

У нашим срцима неизбрисив је траг за то-

бом. Љубав и сећање на тебе део су нашег

живота у којем заувек остајеш и неизмер-

но недостајеш.

Сестра НЕЛА, зет РИЛЕ

и сестричине АНА и ТЕА

(159/1293736)

У понедељак, 27. јула, у 11 сати, даваћемо пето-

годишњи помен нашем драгом непрежаљеном

сину

ЈУГОСЛАВУ АЛИМПИЋУ

Не постоји време заборава.

Увек ћеш бити у нашим мислима, у свакој сузи и

сећањима. Недостајеш нам превише.

Твоји тата и мама
(100/193649)

ВАСА ПЕТРОВ
1951–2020.

из Омољице

Последњи поздрав

брату од сестре

СТАНИЈЕ и зета

МИШЕ

(49/293574)

ВАСА ПЕТРОВ
1951–2020.

из Омољице

Последњи поздрав

драгом брату

од сестре ЖИВАНЕ

са породицом

(50/293574)

ЂОРЂЕ

ШУШЊАР
1953–2011.

Боле успомене...
Боли то што нам фалиш
и што ћеш увек бити тај
неко који недостаје.

Супруга БРАНКА
са фамилијом

(119/293673)

ДЕСИ

с поштовањем ЕМА и

ДРАГО са породицом

(171/293763)

300-820, 300-830
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Четрдесет дана је про-
шло од смрти драге наше

ЗОРИЦЕ

ГРУЈОСКИ

Заувек ћеш бити у на-
шем сећању.

Тетка ДАНА, БАНЕ и
СТАНА са породицом

(4/293499)

21. VII 2016 – 21. VII 2020.

ЖИВОРАД АНЂЕЛКОВИЋ ЖИКА

Четири године, године дуге, године бола, године

туге, баш као у песми, остали смо без вољеног

сина, брата и ујака.

Увек си с нама.

Мајка СТОЈАНКА и сестра НАДА с породицом

(7/293503)

У петак, 24. јула, даваћемо четрдесетодневни

помен

ЗОРИЦИ ГРУЈОСКИ

Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у

нашим срцима и мислима.

Супруг СВЕТОЗАР, синови МИЛОШ и НИКОЛА,

снаја АЛЕКСАНДРА, унука ТАРА

и свекрва РУЖИЦА
(9/293506)

ЗОРИЦА

ГРУЈОСКИ
У тренуцима када си
свима нама најпотреб-
нија, отишла си без по-
здрава. 
Недостајеш превише.

Породица

ПЕТРОВСКИ

(10/293507)

ВЛАДИМИР ИЛИЋ
2000–2020.

Сине Владо, и после двадесет година још се бо-

римо са истим болом, као првог дана. 

Неутешна мајка МИЛЕНА

и сестра АЛЕКСАНДРА са породицом

(24/293530)

ВЛАДИЦИ

Прошло је тужних

двадесет година от-

кад си нас напустио.

Од тетка МИРЕ

са породицом

(25/293531)

ЗОРИЦА

ГРУЈОСКИ
из Качарева

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Брат НЕБОЈША

са породицом

(41/293561)

ЉУБИЦА

МАРИЋ
рођ. Корица

2010–2020.

Вечно у нашим срци-

ма.

Сестра ЉИЉА

са породицом
(58/293587)

ПОМЕН

30. јула навршава се десет година од упокојења

наше вољене

ЉУБИЦЕ МАРИЋ
1938–2010.

Недостаје твоја топлина, племенитост и љубав.

Увек си у нашим срцима и мислима.

С љубављу супруг ВИКТОР и ћерка ВИКИЦА
(59/293587)

Дванаест тужних година без тебе драги наш

НИКОЛА

Нема правих речи да опишу време које прола-

зи без тебе.

Постоје трагови који се не бришу, сећања која

не бледе, ране које не зарастају.

Бол није у речима и сузама већ у нашим срци-

ма у којима ћеш вечно живети.

Твоји: тата, мама и брат МАРКО са породицом

(72/293610)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР ПРИЈОВИЋ
1923–1993.

С поносом и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

МИЛЕ и ЗОРАН

(98/293647)

4. августа је годину дана
од смрти нашег драгог

МИЛАНА

КРЕЦУЉА
25. јула посетићемо ње-
гов гроб и залити га су-
зама. Пуно нам недо-
стајеш.

Твоји најмилији

(99/293648)

ПОМЕН

ЗОРКА ВОЈНОВИЋ
24. VII 2010 – 24. VII 2020.

С љубављу коју траг времена не брише.

Твоје: НАДА, ЈАСМИНА и ЈЕЛЕНА

(71/293609)

ПОМЕН

РАДА

СТАНИСАВЉЕВИЋ

26. јула, у 11.30, на Ста-
ром православном гро-
бљу даћемо четрдесето-
дневни помен.

Чуваће те од заборава

твоја породица
(104/293654)

Прошла је година од смрти наше

вољене

КОВИЉКЕ МАРИН
1938–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(120/293679)

И после четири године

СВЕТОЗАР ВЛАШКИ
2016–2020.

заувек у сећању.

Твоји најмилији: породица ВЛАШКИ
(139/293711

Четрдесет је дана од смрти нашег

РАДЕТА
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ДУШАН и ЈЕЛЕНА ДОБРИЧАН
(148/293722)

27. јула навршава се пет година откако није с на-

ма наш драги

ЂОРЂЕ КРСТИЋ

Али, иако није са нама он живи у нама и у нашим

сећањима.

Његови: ДАНИЦА, ДУШИЦА и МИЛИЦА

са породицама
(187/293788)

СЕЋАЊЕ

РАТОМИР

НОВИЧИЋ
24. VII 2009 – 24. VII 2020.

С љубављу чувамо успо-
мену на тебе.

Твоји: супруга
МИЛОДАРКА и ћерка

ВИОЛЕТА са породицом
(157/293733)

Четрдесетодневни помен

САВИ ВУРДЕЉА БАТИ
1956–2020. 

Четрдесет најтужнијих дана за нас је прошло.

Чуваћемо те од заборава. Волимо те.

Твој унук ЛАЗАР, твоја унука ПЕТРА

и твоја ћерка ДРАГАНА

(149/293721)
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Четрдесет тужних и болних дана није

самном мој драги

ВЛАДИМИР ОКРОЖНИК

Чувам те као највеће благо, скривено у

срцу где заборав не долази.

Самном си увек и заувек.

Воли те твоја ЗОРАНА

(6/293502)

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН
17. VII 1921 – 29. VI II 2016.17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IV 1952 – 24. VII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.

Са љубављу и поштовањем живе у нама.

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД

и АНДРЕЈА са својим породицама
(13/293512)

25. VI II 2019 – 25. VI II 2020.

ЗОРАН МИЛИЋ

Време се не дели на пре и после. Вечно постоје

најдивнији заједнички тренуци. Твоје речи и са-

вети, пажња и љубав којом си нас штитио. Све то

живи у нама са великом љубављу и поносом.

Твоји: ОЛИВЕРА, МАРИЈАНА, ТАТЈАНА, 

ЂОРЂЕ и СЛАВКО
(18/293517)

28. јула 2020. навршава се пет година откако ни-

је са нама

ЂОРЂЕ МАТИЈЕВИЋ

Увек ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга СПОМЕНКА, 

синови АЛЕКСАНДАР и СЛОБОДАН, 

ћерка СЛОБОДАНКА и остала родбина

(19/293523)

27. јула навршавају се две тужне године откада није са

нама

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
28. VI II 1994 – 27. VII 2018.

Мила наша Маро,

колико снаге треба да се туга и бол издржи, да се суза

заустави. 

Тугу у нашим срцима не може време да избрише.

Твоји: тата и мама
(/22/293529)

27. јула навршавају се две тужне године откада

није са нама

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
28. VI II 1994 – 27. VII 2018.

Блистава звездо моја,

мој најлепши цвете,

жао ми је што те нисам боље чувала, што сам

допустила да те она неман одведе.

У најлепшем си кутку срца мога, окупана љуба-

вљу и чувана од Бога.

Сестра те твоја воли највише на свету.

Твоја сестра
(23/293529)

Време пролази, туга и бол остају

МУНИЋ

СНЕЖАНА ВЛАСТИМИР СТОЈНА
27. VII 2016. 25. IX 2011. 23. VII 2018.

Њихови најмилији

(32/293545)

27. јула навршава се

шест година откада

ниси са нама

ДРАГАН

ТРИМОВСКИ

Бол и туга заувек

остају.

Твоји најмилији
(66/893598)

БРАНИСЛАВ МАРЈАНОВ БРАНЧЕ

27. јула се навршава шест месеци како си нас заувек напустио.

С љубављу те се сећамо и пуно нам недостајеш.

Супруга ВЕРА и син ДЕЈАН

(68/293604)

25. јула 2020. даваћемо годишњи помен нашој мами и
нани

РАДИЦИ ЈАКОВЉЕВИЋ
Остала је туга, бол, празнина

ДЕЈАН и ВЕСНА са породицама
(70/2903608)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
27. VII 2018 – 27. VII 2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Породица ШТЕЛЕР

(77/293618)

Злајо наш,

уместо да ти 33. рођендан славимо, ми за то-

бом шест месеци жалимо.

Твој брат МАРТИН са супругом МИРКОМ

(89/293633)

Најдражи наш

ЗЛАТКО

Већ шест месеци гледамо у небо и чекамо да из-

мисле такве степенице да нам ти, најлепши ан-

ђеле, стигнеш на свој 33. рођендан.

Твоји: лепотанко АЛЕКСА, БЕКАНА, АНДРЕА

и супруга АНИЦА

(90/293633)

Шестомесечни помен

БЕРАЦКА ЗЛАТКО ЗЛАЈА
24. VII 1987 – 24. I 2020.

Срећо наша, на данашњи дан био би ти 33. рођен-
дан. Али судбина је умешала прсте, пре шест месе-
ци тебе од нас узе. Место среће само сузе, зашто
нам га Боже узе.

Вечно ожалошћени: тато МАРЦИ
и твоја мама ЗЛАЋАНА

(88/293633)

30. јула навршавају се
две године откако ниси
са нама

ГОЈКО

БИЈЕЛИЋ
Време пролази, а ти нам
сваког дана све више
недостајеш.

Воле те твоји најмилији

(107/293657)

24. јула навршава се го-
дину дана од смрти моје
сестре

ВЕРЕ

БИЛКАН
рођ. Саборски

1939–2019.

Породица

СТАЛЕТОВИЋ
(28/293534)

ВЕРА БИЛКАН
рођ. Саборски

24. јула 2020. навршава се годину дана откада ниси са
нама. Време пролази а сећање остаје.

(51/293577)
                                                            Твој син са породицом

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На кло ност пла не та ко ри сти те за
кон струк тив не иде је ко је ће те
спро во ди ти кра јем овог ме се ца.
Нај бо љи сте, али не по ка зуј те то
на тран спа рен тан на чин. По ти -
сни те ма ло сво ју љу бо мо ру,
парт нер вас обо жа ва. Осе ћа те
се од лич но.

Нео че ки ва ни при лив нов ца сти -
же већ у сре ду – од ига ра на
сре ћу, по ве ћа ња пла те или по -
кло на. Си ту а ци ја на по слу је за -
тег ну та. Пу сти те парт не ра да
до но си бит не од лу ке у овом тре -
нут ку. Пре и спи тај те сво ја осе -
ћа ња. Умор.

По след њих да на има те по ма ло
екс тра ва гант не иде је. Ис ко ри -
сти те сво ју огром ну енер ги ју.
Вре ме је да хра бро кре не те у
осва ја ње но вих тр жи шта. Је дан
члан по ро ди це ће вас ра жа ло -
сти ти. Ма лак са ли сте.

На по кон вам је сва ну ло. Ва ше
иде је се по ла ко при хва та ју. Чу -
вај те се са рад ни ка ко ји же ле да
ома ло ва же ваш рад. Же ли те да
што ви ше вре ме на про во ди те с
парт не ром, али не успе ва те.
Мо гу ће су ми гре не сре ди ном
не де ље.

Чу вај те се сво јих ре ак ци ја, а по -
себ но во ди те ра чу на о то ме шта
при ча те пред над ре ђе ни ма. Ове
не де ље јак ве тар ду ва у ва ша
ле ђа и во ди вас ка успе ху. Зра -
чи те оп ти ми змом и где год да се
по ја ви те, би ће те ра до ви ђе ни.
Опрез у са о бра ћа ју.

По го ди ли сте ме ту тач но у цен -
тар и са да са мо тре ба да се
одр жи те на вр ху. Це ла сед ми ца
је ди на мич на, нон-стоп ће те
ићи са са стан ка на са ста нак.
По зо ви те парт не ра да вам се
при дру жи на по слов ном пу ту.
Си ја те.

Ви нај бо ље зна те ка ко но вац
окре ће свет. Ре ши ли сте Гор ди -
јев чвор. По зив из ино стран -
ства ће вам да ти до дат ни елан,
али и мо гућ ност да пла ни ра те
по сао. Кло ни те се рас пра ва.
Парт нер је у дру гом пла ну. Бо -
ло ви у сто ма ку.

Еу фо рич ни сте, али има раз ло га
за то. Све се од ви ја она ко ка ко
же ли те. Ци ља те ви со ко, сти ћи
ће те да ле ко. По ште ди те ма ло
сво је са рад ни ке. Из ла зак за ви -
кенд мо же до не ти по знан ство с
мла ђом осо бом. Про бле ми с
при ти ском.

Са мо што сте сти гли, а већ опет
па ку је те ко фе ре. Овај ме сец ће -
те пам ти ти као но ви по че так бо -
љег и леп шег жи во та. Во ље на
осо ба вам је по све ће на и у све -
му вас по др жа ва. У до број сте
фор ми.

Па пи ро ло ги ја ће вас му чи ти и
ове не де ље. На о ру жај те се стр -
пље њем и за вр ши те све што
мо ра те. По зи тив ни обр ти на по -
слу. Љу бав је ове сед ми це, због
по ро дич них про бле ма, у дру гом
пла ну. Под стре сом сте.

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)

При ли ка да на пре ду је те ука за -
ће вам се ове не де ље. У сре ду
ће те има ти ва жан по слов ни
раз го вор, ко ји ће од лу чи ти о да -
љем то ку ва ше ка ри је ре. Ка да
сум ња об у зме гла ву, ср це стра -
да. Ве руј те ма ло ви ше парт не -
ру. До бро се осе ћа те.

За ра ђу је те та ман то ли ко да вам
ни шта не мањ ка, али је то да ле -
ко од оно га што при жељ ку је те.
До дат ни или по вре ме ни по сло -
ви су глав ни из вор при хо да. Не -
мој те из го ва ра ти сит не ла жи да
се то не би пре тво ри ло у круп ну
сва ђу. Ури нар на ин фек ци ја.
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Пи ја ца – сте ци ште ра зно ли ко -
сти, од раз кул ту ре, ме сто где
мо же да се ви ди и бу де ви ђен...
Реч ју, чво ри ште у кoјем се љу -
ди ра до укр шта ју. Ипак, уз све
то дру го, при о ри тет ова квих
ме ста је на бав ка хра не, по мо -
гућ ству до ма ће, а ве ро ват но
због све га на ве де ног овај вид
тр го ва ња оп ста је упр кос све же -
шћој кон ку рен ци ји оли че ној
пре све га у моћ ним мар ке тима.

Ових да на сва ко се мо же уве -
ри ти да пи ја ца одо ле ва чак и
ак ту ел ној го ро пад ној пан де миј -
ској по ша сти (не ра чу на ју ћи
пе ри од све оп штег га ше ња у вре -
ме ван ред ног ста ња).

И про из во ђа чи и про дав ци
све сни су опа сно сти од ко ро -
на ви ру са, па но се ма ске и ра де
све дру го у по гле ду за шти те,
јер љу ди, свој стве но њи хо вој
при ро ди, мо ра ју да се бо ре. И
то не пре ста но...

Су бо та. Чу ве ни пи јач ни дан.
На град ском „зе ле ња ку” око
по дне ва ври као у ко шни ци.
Као и у „нор мал на” вре ме на –
па за ри се, пу не се це ге ри и ке -
се, по ма ло се цен ка и не из о -
став но про ћа ска, јер, по ред
оста лог, то је мно ги ма и оми -
ље но ме сто за ди ван.

До ду ше, ко му ни ка ци ју са да
ма ло оте жа ва ју ма ске, али шта
је ту је – на све се жив чо век
на вик не.

Бо ље и то, ли стом ка жу про -
дав ци, ма, све мо же са мо да
по но во не за тво ре пи ја це, као

у апри лу, у вре ме ван ред ног
ста ња, јер, на стра ну на ви ке и
тра ди ци ја, оне су мно ги ма је -
ди ни из вор при хо да.

По вр ћем про тив ко ро не

То на ро чи то ва жи за број не по -
вр та ре, а јед на од њих, Гло гоњ -
ка Мил ка Цвет ко вић, сва ке су -
бо те је ов де, док пре о ста лих
да на те згу во ди ње на ћер ка.

– За то вре ме ра ди мо на њи -
ви. И не ма мо вре ме на да ми -
сли мо на ко ро ну. Ето, но си мо
ма ске и то је то... Што се ти че
тра жње, тре нут но иде кром пир
по 60 ди на ра, узи ма се и на ки -
ло, по не кад и на ве ће ко ли чи -
не, али је из го ди не у го ди ну све
сла би је. До ду ше, не кад бу де ви -
ше му ште ри ја, али то не ме ња
бит но си ту а ци ју – ка же Мил ка.

Ње на мла ђа су гра ђан ка Сла -
ђана Зорић, та ко ђе по вр тар ка,
ипак ис ти че да се у до ба ко ро -
не ку пу је ви ше не го обич но,
на ро чи то здра ва хра на, по пут
спа на ћа, бро ко ли ја или кар фи -
о ла, али до бро иде и па ра дајз.

– Без об зи ра на то што ди -
стри бу и ра мо и на ве ли ко, мно -
го нам је не до ста јао пи јац у
вре ме ван ред ног ста ња, па нам
је оста ја ла ро ба, јер се у народу

ни је при ми ла он лајн прода ја.
Ов де смо чи та вих пет на ест го -
ди на и сла жем се да је не кад
би ло бо ље. Све те же је пла си -
ра ти то ли ку ро бу, бу ду ћи да
уз га ја мо по вр ће на чи та вих пет
ла на ца. По ред свих чла но ва
по ро ди це, мо ра мо да узи ма мо
и рад ни ке, ко је је те шко на ћи
иа ко их пла ћа мо по со лид них
три ста ди на ра на сат. С дру ге
стра не, иа ко ду го по слу је мо
као ре ги стро ва но га здин ство,
ни кад ни смо ко ри сти ли

субвенци је или би ло ка кву по -
моћ др жа ве. Жи ви мо ис кљу -
чи мо од кван та ша и Зе ле не
пи ја це, где има мо мно го стал -
них му штери ја – на во ди ова
мла да Глогоњ ка.

Још јед на по вр тар ка је Спо -
мен ка Илин из Сеф ке ри на (68).
На пи ја цу до ла зи ре дов но, упр -
кос хлад но ћи, вру ћи ни, па чак
и ко ро ни.

– Не ки су за бри ну ти, не ки
не, а ја но сим ма ску, иа ко се
те шко ди ше. Шта ћеш, мо ра се,
јер ми слим да ће би ти го ре него

у пр вом та ла су. Чу јем да има
бо ле сних чак и у ком ши лу ку.
Ипак, љу ди се на ви ка ва ју и до -
ла зе нам, па ис па да да бо ље
иде кад су ван ред не окол но сти.
Ина че, су пруг и ја са ми ра ди -
мо ба шту и на сто ји мо да на ши
про из во ди бу ду што при род ни -
ји – ка же ова Сеф ке рин ка.

То по твр ђу је и јед на ње на ре -
дов на му ште ри ја, ко ја ис ти че
да увек ку пу је од ма лих про из -
во ђа ча. Мно ги од њих на враћају
и на те згу Сла во љу ба Мак си -

мо ви ћа (58). Он већ ду го про -
из во ди и про да је шам пи њо не.

– Ни је као не кад, по сле ко -
ро не је све сла би је, јер се на -
род очи глед но бо ји да из ла зи
из ку ћа, па се на да мо да ће се
уско ро све вра ти ти у нор ма лу.
А док пи јац ни је ра дио, имао
сам при лич не гу бит ке, бу ду -
ћи да су и мно ги ре сто ра ни
би ли за тво ре ни, из у зев оних
што ра де ке те ринг, па ни су
има ли по тре бе за на бав ком
наших пе чу ра ка. Ина че, шам -
пи њо не про из во дим у пет сто

вре ћа, а кад оста нем без сво је
ро бе, узи мам је од про ве ре -
них ко о пе ра на та. Што се ти че
при ча о за тро ва но сти овог по -
вр ћа хе ми јом или из бе љи вању
пло до ва ва ри ки ном, бар у мом
слу ча ју, то не ма ве зе са исти -
ном, јер ја тре ти рам са мо зе -
мљу, и то пре са ђе ња – ис ти че
Сла во љуб.

Про по лис и млеч за до бар
иму ни тет

Пре по зна тљи ви пи ја чар је и
Стар че вац Јо ван Пеј чев, зва ни
Јо ца Штру дла.

– Са да ме му ште ри је због
ма ске ма ло те же пре по зна ју,
али по што мно го га ла мим, вр -
ло бр зо схва те о ко ме се ра ди,
јер сам сва ки бо го вет ни дан
ов де. Мо гу да ка жем да има
љу ди, јер ква ли тет про да је ро -
бу, па су нам од ју тр ос оти -
шле све штру дле. У пи та њу је
раз ра ђен по ро дич ни по сао, а
што се при пре ма ња ове ба нат -
ске по сла сти це ти че, на рав но
да има мо и тај ни ре цепт –
каже Јо ца.

Он про да је и дру ге про из во -
де на сво јој те зги, ко ју де ли са
су гра ђан ком Ра дом Шиц, чи ја
се ку ћа чи тав век ба ви пче лар -
ством. Она од про шле су бо те
но си ма ску, као и, ка ко ка же,
ве ћи на љу ди на пи ја ци.

– Ето, са да ка да је ста ни-па -
ни ма ло ви ше се тро ше пче ли -
њи про из во ди, јер су љу ди оба -
зри ви ји пре ма здра вљу, што би
тре ба ло да бу де увек. Та ко мно -
ги узи ма ју про по лис, ко ји је
од ли чан за по ме ну ту на ме ну;
та ко би, ре ци мо, тре ба ло да де -
ца не ко ли ко пу та днев но уне су
пет ка пи, а од ра сли и по пет -
на ест. Тру ди мо се да др жи мо
по вољ не це не, па су по ме ну ти
про по лис и по лен по две ста
ди на ра, а што се ме да ти че,
ли вад ски је 600, шум ски 700,
а ба грем и ли па по 800 – на -
бра ја Ра да.

И њен пан че вач ки ко ле га
Злат ко Ја нач ко вић ду го го дишњи

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

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

Пе тор ка
Ово пе то ро ште на ди хит но тра -
жи дом. Ве о ма су угро же ни,
што од де це ко ја их раз вла че
сву да и оста вља ју им отво рен
бокс иа ко су у за тво ре ном, што
од дру гих љу ди и ком ши ја ко -
ји не во ле жи во ти ње. Та ко се,
на жа лост, до го ди ло да је јед но
од њих зга зио ау то мо бил.

Ина че, ови ле по та ни су ве о -
ма уми ља ти, дру же љу би ви и жељ ни па жње.

Све ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фон 060/313-79-83.

Ло ла
Ова мла да жен ки ца ста ра је нај ви ше
се дам ме се ци и хит но тра жи сме штај.

Још увек је бе ба, и то сви ле на, ма зна
и на да све уми ља та. Ка да при ла зи, по -
ку њи се и упи шки од сре ће. Не мо же
да пре жи ви на ули ци, на ко јој се са да
на ла зи, па јој је нео п ход но хит но
удомља ва ње.

Ло ла ће би ти сте ри ли са на што пре, а обез бе ђе на је и вак -
ци на. Све дру го се мо же са зна ти на те ле фон 065/529-38-08.

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

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

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

је пче лар, још од 1990. го ди -
не; са да је сти гао до ре спек та -
бил них де ве де сет АЖ ко шни -
ца, а сво је про из во де ну ди са -
мо на пи ја ци. При том је и пен -
зи о нер, па му ни је то ли ки про -
блем ако про да ја не иде ка ко
би же лео.

– Ни је ни бли зу као не кад,
али иде ро ба не ка ко, чак и ма -
ло бо ље от кад је ко ро на за вла -
да ла, јер љу ди ви ше бри ну о
иму ни те ту. У ту свр ху нај то -
пли је им пре по ру чу јем ма тич -
ни млеч, ко ји ко шта 500 ди на -
ра по те гли ци од 300 гра ма, а
нај бо ље је узи ма ти га три пут
днев но – ка же Злат ко.

Нај по вољ ни ји ја ја, не ска фе
и по сте љи на

С дру ге стра не, Јо во Ми ли ће -
вић (62) про да је ја ја већ пет
го ди на, от кад је остао без по -
сла. Сор ти рао их је по кла са -
ма, јер се на фар ми ме ри ли -
цом одва ја ју по те жи ни, па пре -
ма том кри те ри ју му ко шта ју од
де вет до че тр на ест ди на ра по
ко ма ду.

– Углав ном нам до ла зе стал -
ни куп ци, мо жда и због то га
што су је ди но ја ја јеф ти ни ја на
пи ја ци не го у мар ке ти ма, а при -
том це не ни смо ме ња ли већ
пет го ди на. Ро ба нам је ви со -
ког ква ли те та, иа ко, искре но,
ни је до ма ћа, јер за та ко не што
ко ко шка мо ра по цео дан

слобод но да ше та и кљуц ка око -
ло. Што се ко ро не ти че, до ла -
зи ли су нам љу ди и ка да је био
нај ве ћи страх. На по чет ку епи -
де ми је су пра ви ли за ли хе и
узи ма ли мно го ви ше, али са да
је то спла сну ло – на во ди Јо во.

На оном „не зе ле ном”, та ко -
зва ном роб ном де лу пи ја це, већ
осам на ест го ди на за хлеб за -
ра ђу је и Бор ка Ан ку цић. На те -
зги, ко ја је  ујед но и ње на зва -
нич но при ја вље на тр го вин ска
рад ња, она ну ди ро бу ши ро ког
асор ти ма на, углав ном до пре -
мље ну из Ма ђар ске, а по не што
је и из Ки не.

– По ред су хо ме сна тих про -
из во да и те сте ни не, нај ви ше
иде не ска фе, чи је па ко ва ње од
270 гра ма из но си 500 ди на ра,
што је не у по ре ди во јеф ти ни је
не го у рад ња ма. Има мо и ква -
ли тет ну по сте љи ну за фран цу -
ски ле жај по не ве ро ват них
2.500 ди на ра, као и са свим со -
лид не па пу че по 400 ди на ра.
Уз та ко ни ске це не ни је ла ко
за ра ди ти, јер тре ба по кри ти,
ре ци мо, ме сеч ни па у шал ни

порез од 15.000 ди на ра, док је
те зга за исти пе ри од – 7.000.
И ова ко је би ло те шко због не -
ма шти не, а на све то до шла
нам је и не срећ на ко ро на –
закљу чу је Бор ка.

Ипак, пре жи ве ли су љу ди и
пи ја це мно го то га, па ће ваљ да
и ово чу до...

ГРАД СКА ЗЕ ЛЕ НА ПИ ЈА ЦА ОВИХ ДА НА

МА СКИ РА НИ ПРО ДАВ ЦИ ХРА БРО ОДО ЛЕ ВА ЈУ ПАН ДЕ МИ ЈИ

И купци се (углавном) придржавају мера

Милки најбоље иде кромпир, иако много слабије него некад

Славољубову продају шампињона
корона знатно умањила

И Слађани је недостајала пијаца за време ванредног стања



Два тур ни ра – два
зла та

Так ми че ња по сле
шест ме се ци

Наш су гра ђа нин Ми лош Ми -
лић по ла ко али си гур но по ста -
је је дан од нај по пу лар ни јих пан -
че вач ких спор ти ста. Овај мо -
мак је за јед но са са и гра чем
Ђор ђем Кла сни ћем из Но вог
Са да про шле се зо не бри љи рао
на те ре ни ма за од бој ку на пе -
ску ши ром Ста рог кон ти нен -
та... Бо га ту ри зни цу тро фе ја
обо га тио је ти ту лом ви це шам -
пи о на Ср би је, па др жав ног пр -
ва ка Хр ват ске, а осва јао је и
ФИВБ тур ни ре у Ма ђар ској и
Тур ској. Ми лош и Ђор ђе су тре -
нут но у Бу гар ској, где на ста -
вља ју фан та сти чан низ успеха...

– При пре ме за ову се зо ну за -
по че ли смо још у сеп тем бру
про шле го ди не. Би ли смо у
кам пу у Шпа ни ји, а с на ма су
би ли и кон ди ци о ни тре нер Ми -
ро слав Да ни лов и тре нер Ми -
ле на Ма тић из Но вог Са да. По -
сле ме сец да на при пре ма у

Шпа ни ји вра ти ли смо се у Ср -
би ју, а ка ко нас је вре ме по -
слу жи ло, тре ни ра ли смо на Ади
Ци ган ли ји све до де цем бра.

Пошто у Ср би ји не ма са ле с
те ре ни ма за од бој ку на пе ску,
зим ски део при пре ма смо мо -
ра ли да од ра ди мо на не ком то -
пли јем ме сту, па смо тре нин ге
на ста ви ли на Фло ри ди. У Аме -
ри ци смо про ве ли два ме се ца
и од и гра ли три тур ни ра. Два
пу та смо три јум фо ва ли, а јед -
ном смо за у ста вље ни у фи на -
лу, па смо мо ра ли да се за до -
во љи мо сре бром. Цео фе бру ар
смо про ве ли у кам пу на Ка -
нар ским остр ви ма, где смо има -
ли од лич не усло ве за тре нинг.
Фор му смо тем пи ра ли за сре -
ди ну ма ја, ка да је тре ба ло да
на сту пи мо у Ба де ну у Ау стри -
ји, на „Кон ти нен тал ку пу”, дру -
гој фа зи ква ли фи ка ци ја за
Олим пиј ске игре, а по том и на
Уни вер зи ја ди и дру гим тур ни -
ри ма свет ске се ри је. На жа лост,
због пан де ми је ко ро на ви ру са
сва так ми че ња су от ка за на, а
ми смо на ста ви ли да тре ни ра -
мо ко ли ко су то усло ви до зво -
ља ва ли. Ка ко ства ри за сад сто -
је, све је од ло же но за сле де ћу
го ди ну, ма да по сто ји мо гућ -
ност да се одр же не ки тур ни ри

свет ске се ри је у Евро пи, али
не ће би ти од бо дов ног зна ча ја
– екс клу зив но за „Пан че вац”
из Бу гар ске го во ри наш су гра -
ђа нин Ми лош Ми лић.

По сле ви ше од шест ме се ци
од по след њег од и гра ног тур -
ни ра Ми лош и Ђор ђе су се на
нај леп ши на чин вра ти ли у так -
ми че ње. Ко нач но су до би ли
при ли ку да по ка жу све оно што
су ра ди ли у про те клом пе ри о -
ду и – опет су по бе ди ли!

– Мо ра ли смо да се сна ла -
зи мо и да про на ђе мо не ке ме -
ђу на род не тур ни ре у ор га ни -
за ци ји од бој ка шких фе де ра ци -
ја од ре ђе них др жа ва. Тур нир
ко ји смо осво ји ли у Бу гар ској
ор га ни зо вао је Sofia Beach Club,
а игра ли смо про тив нај бо љих
бу гар ских па ро ва и ус пе ли да
три јум фу је мо. На истом ме сту
смо се так ми чи ли и про шлог
ви кен да, на дру гом тур ни ру, а
по сле ки шног ви кен да ус пе ли
смо да осво ји мо и дру го нај -
сјај ни је од лич је. Сле де ћег ви -
кен да, та ко ђе у Со фи ји, од и -
гра ће мо још два тур ни ра, а на -
кон то га, у ав гу сту, на про гра -
му је и фи нал ни тур нир, на
ко ме ће на сту пи ти не ке од нај -
бо љих еки па у Евро пи и ујед -
но и у све ту. Из ме ђу ових так -
ми че ња, уко ли ко епи де ми о ло -
шка си ту а ци ја то бу де до зво -
ља ва ла, пла ни ра мо да игра мо
тур ни ре у Хр ват ској, Шпа ни ји
и Фран цу ској. Све у све му, ова
си ту а ци ја нас ни је обес хра бри -
ла, на про тив, до би ли смо вре -
ме на да се још бо ље при пре -
ми мо за свет ску сце ну. С ве -
ли ким не стр пље њем оче ку је -
мо за вр ше так тре нут не си ту а -
ци је и шан су да од и гра мо пла -
ни ра не тур ни ре – по ен ти рао
је Ми лош.

Ми лош и Ђор ђе се не за у -
ста вља ју. Два тур ни ра у Бу гар -
ској – два зла та. Од ових мо -
ма ка, ко ји за сјај не ре зул та те
ис ти чу и свог тре не ра Ми ле ну
Ма тић, до бре ре зул та те тек тре -
ба оче ки ва ти. Сти за ће ле пе ве -
сти у Пан че во и Но ви Сад с ра -
зних кра је ва све та...

Бу ди те уве ре ни у то!

СПОРТ
Петак, 24. јул 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СЈАЈ НИ УС ПЕ СИ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

МИ ЛОШ И ЂОР ЂЕ „ОСВО ЈИ ЛИ” БУ ГАР СКУ

С ПРИ ПРЕ МА ФК-а ДИ НА МО 1945

„БР ЗИ ВОЗ” ЕФИ КА САН НА СТА Р ТУ
Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 вред -
но ра де под над зо ром ше фа
струч ног шта ба Жар ка То до -
ро ви ћа и ње го вих са рад ни ка
Кри сти ја на Сто ја но ва, Го ра на
Ко ла ри ћа и Не на да Ни ко ли ћа
и при пре ма ју се за по че так тр -
ке за бо до ве у Срп ској ли ги
гру па „Вој во ди на”.

По сле увод ног де ла при пре -
ма на ред је до шло и игра ње
кон трол них утак ми ца. Про -
шле не де ље на Град ском ста -
ди о ну у Пан че ву „бр зи воз” је
са 6:1 са вла дао Рад нич ки из
Ко ви на.

Тре нер до ма ћих Жар ко То -
до ро вић шан су је пру жио свим
игра чи ма, а Ди на мо 1945 до -
шао је у вођ ство по сле се дам
ми ну та игре. Злат ко вић је од -
лич но цен три рао, а Ми ла но -
вић је уда р цем гла вом по слао
лоп ту иза ле ђа гол ма на Рни ћа.
На 2:0 је по ви сио Ми ла но вић
по гот ком из је да на е стер ца.
Има ли су и го сти сво ју шан су,
али је од лич ни гол ман Ан џић
са чу вао сво ју мре жу. Два ми -
ну та пре од ла ска на од мор и
Пе ште рац је за тре сао мре жу
Ко ви на ца, па је Ди на мо већ до
од ла ска на од мор имао ви со ку
пред ност (3:0).

У дру гом по лу вре ме ну до ма -
ћи фуд ба ле ри по сти гли су још
три по гот ка. Нај пре је пре ци -
зан био Не шић у 51. ми ну ту, а
у фи ни шу су сре та Ја ко ва шић
је два пу та ус пео да се упи ше у
ли сту стре ла ца. Го сти су по ча -
сни по го дак по сти гли из пенала.

Ди на мо 1945 на сту пио је у
са ста ву: Ан џић, Ан ђел ко вић,

Злат ко вић, Ка ран фи лов ски,
Цр но мар ко вић, Ве шти ца,
Дрин чић, Пе ште рац, Ра ди са -
вље вић, Ми ла но вић и Лу кић,
а при ли ку су до би ли и: Лу -
кић, Си мо но вић, Вуч ко вић,
Ан тић, Ми ли во јев, Мар ко вић,
Ба шић, Не шић, Ре го је, Ми -
цић и Ја ко ва шић.

– Тре ни ра мо по пла ну ко ји
смо за цр та ли за овај део при -
пре ма и мо рам да ис так нем
да мом ци до бро из вр ша ва ју
зах те ве ко је пред њих по ста -
вљам на тре нин зи ма. По ла ко
по ја ча ва мо ин тен зи тет ра да,
игра чи све то до бро под но се,
та ко да оче ку јем да ће мо ући

у потреб ну фор му до по чет ка
пр вен ства. Оста ли смо без не -
ко ли ко ис ку сних игра ча, али
би ло је и ра ни је од ла за ка из
клу ба. Ни ко ме ни смо пра ви -
ли смет ње, на ста вља мо да ље.
Же ли мо да у но вом пр вен ству
на пра ви мо млад и пер спек ти -
ван тим ко ји ће ду же вре ме
игра ти за јед но. Нај ва жни је је
да сви игра чи бу ду здра ви. Са -
да ула зи мо у пе ри од ко ји мом -
ци нај ви ше во ле, а то су кон -
трол ни ме че ви. Тре ба да от -
кло ни мо гре шке и уи гра мо
тим за ста рт пр вен ства. Мо -
рам да на гла сим да нас че ка
те шка и ду га се зона у ко јој ће

се над ме та ти два де сет клу бо -
ва и у ко јој ће по ла ли ге стре -
пе ти од ис па да ња – ре као је
тре нер Ди на ма 1945 Жар ко
То до ро вић.

На тре нин зи ма „бр зог во за”
има мно го мо ма ка ко ји су на
про би, оче ку је се и до во ђе ње
по ја ча ња, а за сад је по зна то да
је клуб на пу сти ло не ко ли ко
игра ча. Јо ван То мић и Ми лан
Не ду чић пре шли су у стар че -
вач ки Бо рац, Не ма ња Ах чин је
по стао но ви члан ОФК-а Жар -
ко во, док је Сте фан Ми ло је вић
оти шао у Пр ви мај из Ру ме, а
Дра ган Да шић у ре до ве пан че -
вач ког Же ле зни ча ра.

НАЈ МЛА ЂИ ОД БОЈ КА ШИ БОР ЦА ВРЕД НО ТРЕ НИ РА ЈУ

СТА СА ВА ЈУ НЕ КИ НО ВИ КЛИН ЦИ...

Од бој ка шки клуб Бо рац из
Стар че ва, је дан од нај бо љих
спорт ских ко лек ти ва у на шем
гра ду, по но во је за у зео сво је
ме сто та мо где и при па да – у
срп ској ели ти.

Мом ци ко је је пред во дио
тре нер Ду шан Јо вић опет су
по ста ли чла но ви Су пер ли ге
на ше зе мље, па не тре ба сум -
ња ти да ће и од је се ни, или
ка да већ бу де стар то ва ла но -
ва тр ка за бо до ве у нај ја чој
ли ги у на шој зе мљи, има ти
шта да ка жу.

По ред сјај ног ре зул та та пр -
вог ти ма, љу би те ље игре пре -
ко мре же у на шем гра ду мо -
же да охра бри још јед на ле па
вест. На и ме, у вре ме ка да му -
шка од бој ка у Ср би ји про ла -
зи кроз кри зне го ди не, ка да
се клу бо ви оси па ју и га се, када

је све ма ње тре не ра, па са -
мим тим и де ча ка ко ји би же -
ле ли да се ба ве овим ле пим
спо р том, у Од бој ка шком клу -
бу Бо рац по ла ко али си гур но
ста са ва јед на но ва ге не ра ци -
ја та лен то ва них де ча ка.

Не ка да шњи асо ви Бор ца
Вла ди мир Ко ва че вић и Рат -
ко Та нев, ко ји су с мно го
успеха сво је вре ме но та ко ђе

играли, са да као тре не ри сво -
је бо га то ис ку ство пре но се на
мла ђе.

– Има мо гру пу од два де се -
так де ча ка ко ји су за вр ло
крат ко вре ме ис ка за ли ве ли -
ки та ле нат. Што је нај ва жни -
је, спрем ни су да уче, упи ја ју
сва ки са вет, па не тре ба сум -
ња ти да ће с вре ме ном ста са -
ти у пра ве од бој ка ше. На ша
вра та су отво ре на сви ма. Ко
год же ли, мо же да нам се при -
дру жи. Са да тре ни ра мо у скла -
ду са епи де ми о ло шком си ту -

а ци јом у зе мљи. Во ди мо ра -
чу на о ме ра ма пре до стро жно -
сти, не ула зи мо у са лу, па ве -
жба мо на те ре ну с пе ском у
дво ри шту шко ле у Стар че ву
– ре као је тре нер нај мла ђих
од бој ка ша Бор ца Вла ди мир
Ко ва че вић.

Стар че во се од у век и по од -
бој ци пре по зна ва ло. Ге не ра -
ци је од бој ка ша про но си ле су
име свог ме ста ши ром Ју го -
сла ви је, а Бо рац је по бе ђи вао
и нај ве ћа клуп ска име на на -
ше зе мље.

Да та ко бу де и у бу дућ но -
сти, по бри ну ће се не ки но ви
клин ци ко ји су за во ле ли од -
бој ка шку лоп ту...



Стре љач ка се зо на у на шој зе -
мљи, по ко ри го ва ном ка лен -
да ру ССС-а, на ста ви ће се у
ав гу сту, тре ћим ко лом Ку па
Ср би је у га ђа њу из ма ло ка -
ли бар ског оруж ја (А-про грам)
и у га ђа њу из ва зду шне пу -
шке из тро ста ва (Б-про грам)
у Но вом Са ду. Но ви тер мин
так ми че ња је 1. и 2. ав густ.

Тре ба ло је да тре ће ко ло
бу де одр жа но по чет ком ју ла,
али Град Но ви Сад је увео но -
ве ме ре с ци љем су зби ја ња
ко ро на ви ру са, па је так ми че -
ње од ло же но. По сле кон сул -
та ци ја чла но ва Струч не ко -
ми си је, Струч ног шта ба,
спорт ског ди рек то ра Дра га на
Мар ко ви ћа и ге не рал ног се -
кре та ра Не на да Пет ко ви ћа
до не та је но ва од лу ка о из ме -
на ма ка лен да ра так ми че ња.

Иа ко је би ло пла ни ра но да
се тре ће ко ло ку па чак от каже,

љу ди из Стре љач ког са ве за Ср -
би је су, ре а гу ју ћи у скла ду с
раз во јем си ту а ци је и узи ма ју -
ћи у об зир ин те ре со ва ње стре -
ла ца за уче шће у тре ћем ко лу,
од ло жи ли так ми че ње за август.

Ујед но, од ре ђен је но ви тер -
мин фи на ла Ку па Ср би је. Нај -
бо љи стрел ци у на шој зе мљи
бо ри ће се за вред не тро фе је
8. и 9. ав гу ста.

СПОРТ
Петак, 24. јул 2020.
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Ве ли ко ис ку ше ње већ
на ста р ту

Две до бре провере

Про шле сед ми це је одр жа на
ви део-кон фе рен ци ја клу бо ва
Пр ве ли ге Ср би је на ко јој су
из ву че ни па ро ви за но ву се зо -
ну у дру гом ран гу так ми че ња,
а она тре ба да стар ту је за два -
де се так да на.

Фуд бал ски клуб Же ле зни чар
пр ву утак ми цу игра у го сти ма,
и то у Кра гу јев цу, про тив Рад -
нич ког 1923. Тај меч је за ка зан
за 15. ав густ. Пре ми је ра Пр ве
ли ге Ср би је у на шем гра ду би -
ће у дру гом ко лу, ка да ће на
СЦ-у „Мла дост” го сто ва ти ОФК
Жар ко во. У тре ћој рун ди „Же -
ља” пу ту је у Ча чак, на мег дан с
Бор цем 1926, а по том до че ку је
Зе мун. У пе том ко лу сле ди пут
у Ло зни цу, за тим на те ре ну по -
крај Пе ска не го сту је Ко лу ба ра
из Ла за рев ца, а по том мом ци
тре не ра Мар ка Пе ро ви ћа има -
ју још јед но те шко го сто ва ње –
меч про тив Тра ја ла у Кру шев -
цу. У осмом ко лу Пр ве ли ге Ср -
би је Же ле зни чар до че ку је Бу -
дућ ност, а за тим му пред сто је
две утак ми це на стра ни. Нај -
пре је на про гра му пут у Ја го -
ди ну и мег дан са исто и ме ним
до ма ћи ном, а по том сле ди се -
лид ба на југ Ср би је, у Вра ње, и
су срет с Ди на мом. У 11. ко лу
„Же ља” до че ку је ле ско вач ку Ду -
бо чи цу, за тим иде у Кра ље во,
на меч са Сло гом, а по том му у
го сте до ла зи Рад нич ки из Срем -

ске Ми тро ви це. Че тр на е ста рун -
да је ре зер ви са на за утак ми цу
у Бе о гра ду и ду ел с Гра фи ча -
ром, а се дам да на ка сни је у
Пан че во до ла зи ИМТ. У прет -
по след њем ко лу је се њег де ла
пр вен ства у Пр вој ли ги Ср би је
Же ле зни чар иде у Пи рот, где
ће од ме ри ти сна ге с Рад нич -
ким, а за ве са на пр ви део се зо -
не би ће спу ште на 29. но вем -
бра, ка да ће на СЦ-у „Мла дост”
го сто ва ти но во сад ски Ка бел.

И док љу би те љи нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у на -
шем гра ду с не стр пље њем иш -
че ку ју по че так тр ке за бо до -
ве, фуд ба ле ри Же ле зни ча ра
вред но тре ни ра ју под ру ко -
вод ством ше фа струч ног штаба
Мар ка Пе ро ви ћа и ње го вих
са рад ни ка Мар ка Ан дре ји ћа,

Пре драга До бри ћа и Вла ди -
ми ра Ра сто ви ћа.

За сад све те че по пла ну, јер
има до ста вре ме на да се мом -
ци до бро спре ме и да се скло -
пе све коц ки це у ти му ка ко би
се што што бо ље до че као по -
че так тр ке за бо до ве у Пр вој
ли ги Ср би је. Због пан де ми је
ко ро на ви ру са от ка за не су при -
пре ме на Зла ти бо ру, али у ФК-
у Же ле зни чар ни шта се не пре -
пу шта слу ча ју. Во ди се ра чу на
о здра вљу фуд ба ле ра, по шту ју
се све ме ре над ле жних струк -
ту ра у ве зи са епи де ми јом, а
до го во ре но је и игра ње но вих
кон трол них утак ми ца.

По шту ју ћи све ме ре у бор би
про тив ко ро на ви ру са, фуд ба -
ле ри „Же ље” су про шлог ви -
кен да на Спорт ском цен тру
„Мла дост” има ли још јед ну
про ве ру. Иа ко је вре ме би ло
про тив фуд ба ла, због ве ли ке
вру ћи не, мом ци из омла дин -
ског по го на и се ни ор ског ти -
ма да ва ли су све од се бе, ко -
ли ко се то мо же у увод ној фа -
зи при пре ма, а по сле ве ли ке
па у зе.

Тре не ри Мар ко Пе ро вић и
Не бој ша Пе тро вић про ве ри ли
су све мом ке, па им је ова утак -
ми ца сва ка ко по слу жи ла да виде
на ко ји сег мент у де ло ва њу ти -
ма тре ба обра ти ти нај ви ше па -
жње у на ред ној фа зи при према.

Се ни ор ски тим Же ле зни ча -
ра чи ни ли су: Лу чић, Јан ку лов,

Да шић, Да мја но вић, Трип ко -
вић, Плав шић, Јо ва но вић, Са -
ва но вић, Ра ди са вље вић, Јов ко -
вић, Сте ва но вић, Сто ја нов, То -
па ло вић, Кне же вић, Мар ко вић,
Ани чић, Ба ша но вић, Ми лин,
Зо ри ца, Ву че тић, Пе тро вић,
Сто ја но вић, Ко ва че вић и Ив -
ко вић. Иа ко је ре зул тат био
пот пу но у дру гом пла ну, пре -
ма оче ки ва њи ма, по бе ди ли су
се ни о ри. Го ло ве су по сти гли
Ми лош Са ва но вић, Ву ка шин
Јов ко вић, Лу ка Сто ја но вић (два)
и Да ни ло Ко ва че вић (два).

Пр ву пра ву про ве ру „Же ља”
је имао на ста ди о ну ОФК-а
Жар ко во, где је од ме рио сна ге
са исто и ме ним до ма ћим ти -
мом, бу ду ћим ри ва лом и у Пр -
вој ли ги Ср би је. У овом су -
сре ту се ви де ло да је ду га па у -
за оста ви ла тра га на мом ци ма,
али по пу лар на „ста ра да ма” с
Та ми ша по ка за ла је да ће има -
ти шта да ка же и у ви со ком
ран гу так ми че ња: ОФК Жар -
ко во – Же ле зни чар 0:1 (0:1).

Гол од лу ке је по сти гао Ла -
зар Мар ко вић у 26. ми ну ту, ка -
да је био нај ви ши у ско ку по -
сле од лич ног цен тар шу та Мар -
ка Ба ша но ви ћа. Иа ко је реч о
при ја тељ ској утак ми ци и ма да
је ре зул тат био у дру гом пла -
ну, Да ни ло Ко ва че вић и ње го -
ви са и гра чи овом по бе дом су
ис пи са ли но ву стра ни цу исто -
ри је фуд ба ла у Пан че ву.

Шеф струч ног шта ба „ди зел -
ке” из Пан че ва Мар ко Пе ро -
вић у пр вом по лу вре ме ну су -
прот ста вио је Жар ко ву тим у
са ста ву: Кне же вић, Јан ку лов,
Ба ша но вић, Ани чић, Мар ко -
вић, Плав шић, Ра до ва но вић,
Сте ва но вић, Са ва но вић, Пе тро -
вић и Ко ва че вић, а у дру гих 45
ми ну та бо је Же ле зни ча ра бра -
ни ли су: Лу чић, Да шић, Ми -
лин, Да мја но вић, Трип ко вић,
Ву че тић, Јо ва но вић, Ив ко вић,
Зо ри ца, Сто ја но вић, Јов ко вић
и Сто ја нов.

Иа ко це ло куп на здрав стве -
на си ту а ци ја у зе мљи ни ма ло
не иде на ру ку спор ти сти ма, уз

по што ва ње свих ме ра у бор би
про тив ко ро на ви ру са, мом ци
тре не ра Мар ка Пе ро ви ћа про -
шлог ви кен да од ра ди ли су још
је дан кон трол ни су срет.

На те ре ну с ве штач ком тра -
вом на Ади Ци ган ли ји Же ле -
зни чар се са стао са Син ђе ли -
ћем. Еви ден тан је био умор код
игра ча, би ло је и гре ша ка, али
би ло је и до брих ак ци ја и ле -
пог фуд ба ла. На кра ју су Пан -
чев ци по твр ди ли да су ипак
ква ли тет ни ја еки па: Син ђе лић –
Же ле зни чар 0:2 (0:0).

Тим из на шег гра да је за по -
чео меч у са ста ву: Лу чић, Ми -
лин, Да мја но вић, Ани чић, Да -
шић, Ву че тић, Зо ри ца, Сте ва -
но вић, Сто ја но вић, Сто ја нов и
Јов ко вић. По вре ђе ног Бор ка
Ани чи ћа за ме нио је Бо јан Трип -
ко вић, а у дру гом по лу вре ме ну
су игра ли и: Кне же вић, Јан ку -
лов, Ба ша но вић, Мар ко вић,
Плав шић, Јо ва но вић, Пе тро -
вић, Са ва но вић и Ко ва че вић.

Мре жу Син ђе ли ћа је пр ви
по го дио Лу ка Пе тро вић, и то у
59. ми ну ту, по сле кор не ра ко -
ји је од лич но из вео Мар ко Ба -
ша но вић. Пет на е стак ми ну та
ка сни је „сев нуо” је још је дан
кон тра на пад Же ле зни ча ра, опет
је Лу ка Пе тро вић сна жно шу -
ти рао, гол ман Син ђе ли ћа ус -
пео је не ка ко да укро ти ту „бом -
бу”, али ак ци ју је сјај но ис пра -
тио Ми лош Са ва но вић, па је
од би је ну лоп ту по слао на пра -
во ме сто – у мре жу до ма ћег
ти ма.

Тре нер Мар ко Пе ро вић и по -
сле ове про ве ре мо же да бу де
за до во љан. Уви део је и не до -
стат ке, али и до бре ства ри у
игри сво је еки пе. До по чет ка
шам пи о на та у Пр вој ли ги Ср -
би је има до вољ но вре ме на да
се ком пле ти ра тим ко ји ће сва -
ка ко има ти шта да ка же и у ја -
кој кон ку рен ци ји. На ред ни кон -
трол ни меч Же ле зни чар ће од -
и гра ти 25. ју ла у Вр шцу. На -
рав но, уко ли ко епи де ми о ло -
шка си ту а ци ја у зе мљи то бу де
до зво ли ла.

ИЗ МЕ НЕ У КА ЛЕН ДА РУ СТРЕ ЉАЧ КОГ 

СА ВЕ ЗА СР БИ ЈЕ

НА СТА ВАК СЕ ЗО НЕ У АВ ГУ СТУ

ШАХОВСКА НАДМЕТАЊА

„АЉЕХИН” У ДОБРОЈ ФОРМИ

МАР КО РА ДА КО ВИЋ НА ВЕ ЛИ КОЈ СЦЕ НИ

„ЛОВ” ПОЧИЊЕ У ПОЉ СКОЈ

Срп ски ММА бо рац Мар ко Ра -
да ко вић, наш су гра ђа нин, пот -
пи сао је уго вор с по зна том
европ ском ор га ни за ци јом,
пољ ском про мо ци јом „Fight
Exclusive Night” (FEN), и већ
је за ка зао пр ву бор бу, про тив
из у зет но озбиљ ног ри ва ла. По -
пу лар ни пан че вач ки Headhun-
ter (ло вац на гла ве) пот пи сао
је уго вор на три ме ча, а пр ви
је на про гра му кра јем ав гу ста
у пољ ском гра ду Остр о да.

– Са да је и зва нич но, пот -
пи сао сам уго вор на три ме ча
са ор га ни за ци јом FEN, а пр -
ви ис пит ме че ка 22. ав гу ста
у Пољ ској про тив до ма ћег
бор ца Мар чи на На рушчке.
При пре ме уве ли ко тра ју, пр -
ви пут ћу се бо ри ти у сред њој
ка те го ри ји, али идем да пред -
ста вим сво ју зе мљу на нај бо -
љи мо гу ћи на чин – ис та као
је Мар ко Ра да ко вић.

Да кле, но ви на у ка ри је ри
срп ског бор ца је сте да ће овај

меч ра ди ти у сред њој ка -
тегори ји, до 84 ки ло гра ма, у
од но су на до са да шње так -
миче ње у вел тер ка те го ри ји
(77 кг).

Ис ку сни три де сет сед мо го -
ди шњи пољ ски бо рац има скор
од де вет на ест по бе да и де вет
по ра за. На дру гој стра ни, члан
ти ма „Ахи леј” и ММА ака де -
ми је Пан че во до са да је од ра -
дио три на ест про фе си о нал них
бор би и оства рио скор од де -
сет по бе да и три по ра за. Ка ко
су од ла ском дво стру ког FEN
шам пи о на Ан дре ја Гр зе бји ка
оста ле две упра жње не ти ту ле
у вел тер и сред њој ка те го ри -
ји, срп ски бо рац би у слу ча ју
по бе де имао пра во да раз ми -
шља и о на па ду на по јас.

То Мар ку Ра да ко ви ћу не би
био пр ви тро феј, јер у ко лек -
ци ји већ има по јас не мач ке
КФН про фе си о нал не ли ге, као
и тро феј на ме њен ама тер ском
др жав ном пр ва ку Ср би је.

Стране припремио
Александар
Живковић

ИЗ ВУ ЧЕ НИ ПА РО ВИ ПР ВЕ ЛИ ГЕ СР БИ ЈЕ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ „ЖЕ ЉА” 
КРЕ ЋЕ ИЗ КРА ГУ ЈЕВ ЦА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх8

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

На недавно одржаном кадет-
ском турниру „Аљехин 2020”,
у омладинском насељу Чардак,
међу педесет најбољих кадета
из целе Србије истакли су се и
чланови панчевачког клуба
„Аљехин”.

У групи предшколаца побе-
дио је Аљоша Каначки, у над-
метању девојчица из нижих
разреда тријумфовала је Ни-
на Јочић, док се Јана Стошић
окитила сребром, а у конку-
ренцији дечака Андреј Добри-
чан се пласирао на четврто
место. Код старијих девојчи-
ца Ања Радмановић је била

друга, а Милица Амиџић тре-
ћа. Вук Каначки је освојио сре-
бро, а Петар Стаменковић
бронзу у надметању дечака из
виших разреда.

Прошлог викенда је млада
репрезентација Србије одигра-
ла онлајн меч с кадетима из
Кине. Меч је завршен с резул-
татом 20:20, играло се на два-
десет табли, по две партије, а
на четири табле су играли ка-
дети Шах клуба „Аљехин”. Ве-
лики допринос овом резултату
дали су: Андреј Добричан, Аљо-
ша Каначки, Јана Стошић и
Нина Јочић.
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Ана Перић,
ученица:

     – Шетаћу и
одмараћу се. Школа 
је завршена, па више
немам обавезе. Наћи
ћу се с друштвом. 
Ако буде прилике, 
ићи ћу и на купање.

Сандра Алексић,
хотелијер:

    – Будући да тренутно
не радим, остаћу код
куће. Бићу с драгим
људима. У слободно
време ћу се посветити
читању. Не смемо 
никуд да идемо, па
немамо много избора.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Претицање
Да би један тип особа себи био добар...

    Понекад мора да буде напред, да води.

    То је ствар карактера, не наслеђује се и не учи.

    Ако хоће да води, мора да претиче.

    А за то су потребни гас и осећај аутовеличине.

    Али кад претекне олдтајмер, то не значи да је од њега бољи.

    Искуство учи да је претицање често опасно.

    Долази и до „слупавања”.

Игра
С игром се креће још док си у пеленама.

    Неки у њима остају прилично дуго...

    Како год, у неком моменту игра постаје играрија.

    Ради се о нешто вишем нивоу наивности.

    Када се крене с емотивним игрицама, тензија је очита.

    Ту јеси или ниси, појешће те ако ниси.

    Ако јеси – враћаш се у игру, сада озбиљну, зрелу.

    У њој потезе мораш да планираш.

Рециклажа
Кад нешто дотраје, иде на рециклажу.

    Да би то заслужило, морало је да има вредност.

    Употребну, најпре.

    То се односи на мисли пре свега.

    Једном промењени став уме поново да буде ко нов.

    Као да је, после извесног времена, оригиналан.

    То онда буди нову енергију.

    Стваралачку.

Михајло Белић,
машински
инжењер:

     – Надам се да ће
бити лепо време и да 
ћу отићи на Аду, како
сам планирао. Било би
лепо да се сунчамо,
купамо и уживамо.
Уколико не буде био
полицијски час (смех).

µМ. Шупица?С. Трајковић

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте

расположени за то да шест

месеци, почев од октобра,

добијате бесплатан

примерак „Панчевца”,

шанса је ту! Довољно је да

на адресу Вука Караџића

1, с личним подацима,

пошаљете лепу

разгледницу или на имејл

pancevac@pancevac

-online.rs фотографију 

с летовања с назнаком 

где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија

појави на последњој

страни листа закључно 

с бројем који излази 

18. септембра – награда

је ваша.

P. S. Допишите нам 

реченицу-две 

како вам је било...

Наградни конкурс

Пуно поздрава Панчевцима са излета из Белгије.
Излет је био после попуштања пандемијских мера, а пре новог пооштравања.

Михаљ и породица

Славице, Михаље,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Ања и Страхиња уживају на базенима Пролом Бање, која је окружена обронцимапланине Радан, а у друштву браће Алексе, Вука и Марка проводе незаборавнетренутке. Све наравно под будним оком деда Живе и баба Славице.
Славица Урс


