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Број 4880, година CLII

ЈОШ МАЛО...ЈОШ МАЛО...

Списак проблема је свима познат

страна 7

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

У браку са странцима
страна 11

АТАК НА ЗДРАВЉЕ И НА ЗДРАВ РАЗУМ страна 3

ОПАСНЕ ЛАЖИ О ШТЕТНОСТИ 
НОШЕЊА МАСКИ ЗА УЧЕНИКЕ

ШТА СВЕ НОВА ВЛАСТ МОРА
ДА УРАДИ У НАШЕМ ГРАДУ

Мере Народне банке –
помоћ или замка?

» страна 5

Како пензионери могу
бесплатно у бање

» страна 3



има ти до дат ну по моћ, по себ но ка да
се ра ди о зим ском одр жа ва њу пу те ва.
Пре ма на шем до бро оба ве ште ном
из во ру, сви ло кал ни пу те ви би ће ре -
кон стру и са ни и са ни ра ни већ у на -
ред них шест ме се ци, што по себ но
до би ја на те жи ни ако се зна да се де -
це ни ја ма ни је озбиљ но при сту пи ло
овом ва жном по слу.

Но ви вр тић на Стре ли шту

У то ку је из град ња ста но ва на Стре -
ли шту за со ци јал но угро же не гра ђа -
не. При кра ју је из ра да про јект но-
тех нич ке до ку мен та ци је за ре кон -
струк ци ју Ге рон то ло шког цен тра на
Ко те жу 2; она ће под ра зу ме ва ти и
сре ђи ва ње згра де и пар тер но уре ђе -
ње чи та вог ком плек са.

Кад се ра ди о еко ло ги ји, бол ној
пан че вач кој тач ки, би ће на ста вље не
ак ци је ко је су већ узе ле пел цер. То
се пре све га од но си на ак ци ју „За са -
ди др во”. Ка ко би Пан че во би ло што
зе ле ни је, но ви чел ни ци ће на ста ви -
ти ства ра ње но вих пар ков ских по -
вр ши на, али ће се при том во ди ти

ра чу на и о дру гим по тре ба ма раз во -
ја гра да.

Но ви вр тић „ни ћи ће” на Стре ли -
шту, на углу ули ца Вељ ка Вла хо ви ћа
и Иси до ре Се ку лић. Ода бран је про -
јек тант, ула зи се у из ра ду про јект но-
тех нич ке до ку мен та ци је, па сле ди
из град ња објек та. То не ће у пот пу но -
сти ре ши ти про блем ли сте че ка ња за
упис, а је дан од при о ри те та но ве
град ске вла сти је ње но уки да ње.

Град ће се ба ви ти и еду ка ци јом
гра ђа на. Ак ци је ће има ти фо кус на
ме ња њу ко му нал не све сти; ре ци мо,
тре ба ло би да је оп ште по зна то да
шут и ка ба сти от пад сва ко мо же,
пот пу но бес плат но, да од не се на ста -
ру де по ни ју. Из гле да да има и нео ба -
ве ште них, па ста ре ма дра це, ка у че ве

и фри жи де ре, „сме де рев це”, зе мљу,
пре по ло вље не ци гле и све дру го што
на ђу на та ва ну или у по дру му оста -
вља ју по ред кон теј не ра у са мом цен -
тру гра да. Има и оних ко ји уни шта ва -
ју и кон теј не ре и стуб не зе ле не кан те,
би ло пе пе лом зи ми, би ло шутом
током ле та. Због то га ће ак ценат

бити ста вљен и на по нов но обаве -
шта ва ње гра ђа на о пра ви ма и пра ви -
ли ма у ко му нал ној сфе ри.

Још јед ном о јав но-при ват ним
парт нер стви ма: уго во ри ко ји су пот -
пи са ни, од но сно при ват ни парт не ри и
њи хо ви де ло кру зи по сло ва, на не ким
ме сти ма се до ди ру ју. Та ко, на из град -
њи но ве, мо дер не ау то бу ске ста ни це
оба парт не ра на не ки на чин тре ба да
са ра ђу ју. Но ва ста ни ца би ће из гра ђе -
на у Ули ци Све то за ра Ше ми ћа, по ред
ни кад не за вр ше не ха ле „Ба гре мар”,
па ће парт нер Гра да чи ја је оба ве за да
то ура ди мо ра ти да са че ка но вог град -
ског парт не ра из сфе ре ре кон струк -
ци је пу те ва да на пра ви пот пу но но ву
ко му нал ну ин фра струк ту ру у Ше ми -
ће вој, што ће би ти ње гов пр ви пре у зе -

ти по сао. По што се то за вр ши, при сту -
пи ће се из град њи но ве ста ни це.

То ће у цен тру гра да, где се са да
на ла зи пра ста ра „при вре ме на” ау то -
бу ска, ка ко је дав но „кр ште на”, отво -
ри ти ле пу пар це лу, о чи јој се на ме ни
још увек раз ми шља.

С. Трај ко вић

Да љи раз вој се вер не
инду стриј ске зо не ис пред
све га дру гог

Но ва ау то бу ска ста ни ца
би ће у Ули ци Све то за ра
Ше ми ћа – са рад ња јав но-
-при ват них парт не ра 
на де лу

Про шлог пет ка Пан че во је до би ло
но ву град ску власт: гра до на чел ни ка,
ње го ву за ме ни цу, чла но ве Град ског
ве ћа и од бор ни ке Скуп шти не гра да
(оп шир ни је на стра ни 4). Ка да се
кон сти ту и ше но ва власт, уоб ли ча ва ју
се и при о ри те ти. Сле де ће не де ље ће -
мо и о то ме, из ме ђу оста лог, раз го ва -
ра ти с гра до на чел ни ком Алек сан -
дром Сте ва но ви ћем.

До тад ће мо вам пред ста ви ти иде је
о мо гу ћим прав ци ма раз во ја гра да из
пер спек ти ве ви со ко по зи ци о ни ра ног
чла на СНС-а.

Ре кон струк ци ја свих пу те ва

Ка ко он ка же, прет ход ни тим на че лу
Пан че ва „до ма ћин ски се оп хо дио
пре ма гра ду, па ни су оста вље ни про -
бле ми ко ји од мах мо ра ју да се ре ша -
ва ју”. След стве но то ме, не ће би ти
оштрих за о кре та у по ли ти ци во ђе ња
гра да.

То зна чи да ће кре та ње би ти на ста -
вље но та мо где је због из бо ра за у ста -
вље но. Да љи раз вој се вер не ин ду -
стриј ске зо не је пр ви при о ри тет: гра -
ди ће се при ступ не са о бра ћај ни це,
што ће по себ но по го до ва ти ма њим
ин ве сти то ри ма, ко ји су гра ду ве о ма
ва жни. По др шка свим ин ве сти то рима
– ве ли ким, оним ма ло ма њим, до ма -
ћим и стра ним – оста ће на нај ви шем
мо гу ћем ни воу. По ред про ши ри ва ња
се вер не зо не, ра ди ће се и на де фи ни -
са њу но вих, као и на ис ко ри шћа ва њу
по сто је ћих – грин фил да 1 и 2. Гра ду
је ва жан до ма ћин ски и до бар по слов -
ни од нос и са ин ве сти то ри ма у ју жној
ин ду стриј ској зо ни.

На ста ви ће се ула га ње у Оп шту бол -
ни цу: пла ни ра но је да се у на ред не
че ти ри го ди не оба ви ком плет на ре -
кон струк ци ја згра да у том ком плек -
су. Тре ба ло би да и згра да За во да за
јав но здра вље ко нач но бу де ста вље на
у функ ци ју.

По сто је и но ве иде је, од но сно у
пла ну је ре а ли за ци ја ста рих: је дан од
топ при о ри те та је ком плет но уре ђе -
ње ке ја; убр зо ће би ти по кре ну те про -
це ду ре ко је ће омо гу ћи ти да се све
по кри је па пи ро ло шки, а да се по том
и за поч не рад на те ре ну.

Пре не ко ли ко да на је пот пи сан
уго вор о јав но-при ват ном парт нер -
ству за из град њу, про јек то ва ње, ре -
кон струк ци ју и одр жа ва ње пут не ин -
фра струк ту ре. Град ће ак це нат ста -
ви ти на це лу сво ју те ри то ри ју, што
зна чи да ће и се о ска јав на пред у зе ћа
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У здра вом
те лу 

здрав дух
Не кад је ма ло по треб но да бу -
де мо срећ ни, а тре нут не окол -
но сти су нам на мет ну ле ова -
кав, да ка же мо здрав, на чин
раз ми шља ња.

Про шле го ди не у ав гу сту ше -
та ла сам ули ца ма у Бер ли ну и
ис тра жи ва ла се вер ни део Не -
мач ке, а ових да на от кри вам
по себ на ме ста ко ја се на ла зе на
не ко ли ко де се ти на ки ло ме та ра
од мо је ку ће. И то не тек не ка -
ква ме ста, већ она ко ја од у зи -
ма ју дах. Јед ном сам се де ла на
вр ху пла ни не Пфен дер у Ау -
стри ји и гле да ла у Ал пе, и у тој
ти ши ни и ми ли ни схва ти ла ко -
ли ко су та кви тре ну ци дра го це -
ни. Ни шта ма њи до жи вљај ни је
ми био док сам ше та ла по За га -
јич ким бр ди ма и раз ми шља ла
ка ко су не ке ства ри та ко бли зу,
а про сто их не ви ди мо или не
же ли мо да ви ди мо ко ли ко су
по себ не. Нај леп ше од све га –
би ло да сам на остр ву Риген,
где сам по ку ша ва ла да се адап -
ти рам на хлад но Бал тич ко мо -
ре, би ло да слу шам шум ве тра
ко ји се про вла чи кроз по ља
сун цо кре та док се по глед с јед -
не стра не про сти ре по бр ди ма,
а с дру ге по ба нат ској рав ни ци
– је сте што то оста не увек ту не -
где, у гла ви и ср цу. И же лиш да
се вра тиш…

*  * *
Мно ги љу ди по че ли су у по след -
ње вре ме да се ба ве спо р том.
Не до ста так де ша ва ња и мо гућ -
но сти да се сло бод но вре ме про -
ве де ква ли тет но иза зва ли су не -
ке ста ре ре кре а тив це, али и но ве
пу не енер ги је да иза ђу на по ље,
вра те се на ста зе, сед ну на би -
цикл или поч ну да од ла зе у те -
ре та не. Ја сам из ва ди ла сво је
па ти ке за тр ча ње и под се ти ла се
ка ко је до бар осе ћај ка да ура -
диш не што са мо за се бе. На
овом пу ту су ми мно го зна чи ли
раз го во ри с на шим су гра ђа ни ма
ко ји се ба ве фит не сом и тр ча -
њем. Јед на од њих ре кла је да
сва ко тре ба да ра ди на то ме да
по ста не нај бо ља вер зи ја се бе.
Ве руј те, та ко је ма ло по треб но…

*  * *
У про це су ве жба ња схва ти ла сам
да нам тре ба ви ше аде кват них
ста за за тр ча ње, јер љу ди же ле да
тре ни ра ју и по треб ни су им бо -
љи усло ви. За и ста, на стази сре -
ћем све ге не ра ци је ко је тр че, бр -
зо хо да ју… и сви има ју исти циљ
– да са чу ва ју сво је здра вље. Зар
то ни је најважније?

До бро, има и оних ко ји не
зна ју че му ове ста зе слу же. Али
о то ме ће мо дру гом при ли ком…

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРИ О РИ ТЕ ТИ НО ВЕ ГРАД СКЕ ВЛА СТИ

Вожња.

Ових дана, у граду

Снимио: Милан Шупица

ШТА ПРИ ЖЕЉ КУ ЈУ ГРА ЂА НИ

Но ви на ри „Пан чев ца” на пра ви ли

су ми ни-ан ке ту о то ме шта би су -

гра ђан ке и су гра ђа ни же ле ли да

наш град до би је.

Ме сто на ком се по ду да ра ју же -

ље гра ђа на и пла но ви вла сти је сте

ре кон струк ци ја ке ја. Тај део гра да,

по ред На род не ба ште, до жи вља ва -

ју као оа зу све жи не, па има ју по -

тре бу да се Пан че во спу сти на ре ку.

Мно ги сма тра ју да не ма до вољ но

би ци кли стич ких ста за. Ста нов ни ци

окол них на се ље них ме ста во ле ли би

да мо гу би ци клом да до ђу до гра да

на без бе дан на чин. Пан чев ци из ве -

ли ких град ских на се ља ми сле да је

би ци кли стич ка ко нек ци ја са епи -

цен тром гра да на ни ском ни воу.

Че сто се по ми ње и то да би тре ба -

ло да Зе ле на пи ја ца до би је кров. Ти -

ме би би ло омо гу ће но да и ван лет -

њих ме се ци гра ђа ни ку пу ју и про да -

ју ро бу на при ме ре ни ји на чин, без

ри зи ка да ку ћи до ђу мо кри. О то ме

се раз ми шља ло у згра ди Град ске

упра ве по след њих го ди на, али све

је још увек да ле ко од ре а ли за ци је.

По сто је и иде је „стре ли шта на -

ца”. Они, сви углас, ка жу да је те -

шко про ћи кроз ово ур ба но на се ље

с пре ко 15.000 ста нов ни ка ка да

па да ки ша, јер не по сто ји ки шна

ка на ли за ци ја. Сто га, има ју по тре бу

да град за поч не бар из ра ду до ку -

мен та ци је за овај по сао. Они су не -

за до вољ ни и ста њем тро то а ра, ко -

ји су раз ло ка ни, али нај ви ше их ти -

шти то што до ри тејл пар ка са да

мо ра ју да иду „пре ко Ма ле Кр сне”;

оби ла зни ца је због без бед но сти

огра ђе на. За то, пред ла жу да власт

на пра ви пе шач ку па са ре лу ко ја би

спа ја ла на се ље са остат ком све та.

Су гра ђан ке и су гра ђа не то ком

ле та за ни ма ју и ме ста на ко ји ма би

мо гли да се рас хла де. Че сто по ми -

њу из град њу још јед ног ба зе на.

Ипак, пре о вла да ва жал што ни јед -

на од прет ход них пет-шест гар ни ту -

ра вла сти ни шта ни је ура ди ла с Пе -

ска ном. Ра ди се о про сто ру ко ји је

тик уз спорт ски цен тар на Ми си,

иде ал ном да се на ње му ство ри ве -

штач ко је зе ро, по пут оног у Ка ча ре -

ву. Са да је та мо пра ва де по ни ја, а

по ред то га што би ло кал ци ужи ва -

ли на је зе ру, мо гао би да се из не -

дри чак и ма мац за ту ри сте.

Кад смо код ту ри ста: не ко ли ко

ста ри јих да ма до не ло нам је при чу

о то ме ка ко би во ле ле да про ра ди

„трам вај” у Пан че ву. При том ми -

сле на раз ра ђи ва ње ба рем де ла

пру ге ко ја по сто ји око гра да, та ко

што би „трам вај” во зио пут ни ке од

ста ни це у Вој ло ви ци до цен тра

гра да. Е, иа ко је ле по, то је већ

ствар но ма шта ње...

УЛА ГА ЊА У ПРИ ВРЕ ДУ, ЗДРАВ СТВО, 
ЕКО ЛО ГИ ЈУ И ПУТ НУ ИН ФРА СТРУК ТУ РУ

Конститутивна седница Скупштине града
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Пан де ми ја ко ро на ви ру са до -
дат но је оја ча ла ан ти вак сер -
ски по крет, а про тив ни ци вак -
ци на че сто се за ла жу и за од -
ба ци ва ње за штит них ма ски.
Са да дру штве ним мре жа ма
кру жи и из ја ва ко јом ро ди те -
љи „да ју до зво лу” сво јој де ци
да не но се маскe у шко ла ма –
пи ше пор тал „Но ва.рс ”. У на -
став ку се ка же да је удру же ње
„Вак ци не ин фо” по зва ло сво је
чла но ве да пот пи шу из ја ву у
ко јој се на во ди да они не же ле
да њи хо во де те но си ма ску у
шко ли, као и да се на став ни -
ци ма бра ни да вр ше „пси хо -
ло шки при ти сак” на де цу ка ко
би ста ви ли ма ске.

Ме ђу осо ба ма ко је ши ре дез -
ин фор ма ци је о ма ска ма је и
ис так ну та ан ти вак сер ка Јо ва -
на Стој ко вић из по кре та „Жи -
вим за Ср би ју”. По крет је на
„Ју тју бу” об ја вио и сни мак
њихо вог под но ше ња зах те ва
ми ни стру про све те Шар че ви -
ћу про тив но ше ња ма ски. На
„Фејсбу ку” су се та ко ђе по ја -
ви ле гру пе ко је нам по ру чу ју
да ски не мо ма ске.

Ан ти ма ске ри се про ти ве но -
ше њу за шти те јер ве ру ју да на
тај на чин ус кра ћу је мо наш ор -
га ни зам за пре ко по тре бан ки -
се о ник. Та ко ђе, они твр де да
но ше њем ма ски мо же до ћи до

тро ва ња угљен-ди ок си дом ко -
ји из ди ше мо. Због то га мо же -
мо да осе ћа мо вр то гла ви цу и
да пад не мо у не свест, а упра во
због ма ски, ка жу они, и до би -
ја мо симп то ме бо ле сти.

На рав но, ни шта од ових тврд -
њи ни је тач но, што су мно ги
ува же ни струч ња ци до ка за ли
и ем пи риј ски. И пре пан де ми -
је су број ни љу ди но си ли ма -
ске, по себ но у Ази ји, али ни је
за бе ле же но да су се оне све -
шћи ва ли. Се ти мо се, та ко ђе,
да хи рур зи но се ма ске то ком
ви ше ча сов них опе ра ци ја.

Про ду же на упо тре ба ме ди -
цин ских ма ски, ако се пра вил -
но но се, не иза зи ва ин ток си ка -
ци ју угљен-ди ок си дом ни не -
до ста так ки се о ни ка, јер се оне
пра ве од ма те ри ја ла ко ји омо -
гу ћа ва ју не сме та но ди са ње. Док
но си те ме ди цин ску ма ску, во -
ди те ра чу на да вам од го ва ра и
да вам омо гу ћа ва да нор мал но
ди ше те. Та ко ђе, не тре ба ви ше
пу та ко ри сти ти ма ску за јед -
но крат ну упо тре бу и увек је

тре ба про ме ни ти ка да по ста не
вла жна, на во ди СЗО.

Тро ва ње угљен-ди ок си дом је
та ко ђе бе сми сли ца. Мо ле ку ли
угљен-ди ок си да су ма ле ни –
мно го ма њи од ка пљи ца ко је
са др же ко ро на ви рус, а ко је ма -
ске за у ста вља ју. Због то га их
не ће „за ро би ти” ма те ри јал ма -
ски. Ка да уди ше те и из ди ше те
ва здух, угљен-ди ок сид ће про -
ћи кроз ма ску и не ће иза зва ти
ни ка кве здрав стве не про бле ме.

Ан ти ма ске ри сма тра ју и да
ће ма ске де ци уни шти ти иму -
ни тет и да ће та ко ор га ни зам
би ти под ло жни ји за ра за ма.

Ово та ко ђе ни је исти на – ма -
ске за у ста вља ју кли це да уђу у
уста или нос, та ко да ваш иму -
но си стем не мо ра да се бра ни
од њих, али то не зна чи да ће
због то га иму но си стем би ти
осла бљен.

Ма ске ни су је ди не на уда ру
ан ти ма ске ра и ан ти вак се ра –
они не ма ју ле по ми шље ње ни
о со ци јал ној дис тан ци, ко ју по -
ве зу ју с тај ним про гра мом со -
ци јал не изо ла ци је ко ји је раз -
ви ла ЦИА и ко ји на вод но „уни -
шта ва мо зак де це”. На рав но,
то је ап со лут на бе сми сли ца.

Со ци јал но дис тан ци ра ње је,
у ства ри, по сто ја ло пре не го
што је ЦИА уоп ште осно ва на,
јер је то би ла прак са и за вре ме
пан де ми је шпан ског гри па 1918.
и бу бон ске ку ге из 1346. го ди -
не. Сто га су тврд ње да је ЦИА
со ци јал но дис тан ци ра ње осми -
сли ла као ме то ду му че ња пре
70 го ди на ап со лут но не тач не.

Број не на уч не ана ли зе по ка -
за ле су ка ко је ма ска нај бо ља
за шти та од пре но ше ња ви ру -
са, док не стиг не вак ци на.

Ин фор ма ци је на дру штве ним
мре жа ма ла ко је про ве ри ти на
ин тер не ту, од по у зда них, про -
ве ре них из во ра. До бро ис пи -
тај те сва ку сен за ци о нал ну тврд -
њу и во ди те се са ве ти ма ле ка -
ра и на уч ни ка – но си те ма ске!

АТАК НА ЗДРА ВЉЕ И ЗДРАВ РА ЗУМ

ОПА СНА ЛАЖ О ШТЕТ НО СТИ МА СКИ

ЛЕ ПА ВЕСТ ИЗ ПИО ФОН ДА

Пен зи о не ри бес плат но у ба ње
Ре пу блич ки фонд за ПИО рас -
пи сао је по зив пен зи о не ри ма
да се при ја ве за од ла зак на
бес плат ну де се то днев ну ре ха -
би ли та ци ју у јед ној од 25 ба -
ња. Пра во на ову по год ност
има ју сви ко ри сни ци чи ја пен -
зи ја из но си до 27.775 ди на ра.
До дат ни услов је и да не ма ју
дру га лич на при ма ња.

Уз до ма ће пен зи о не ре, у ба -
њу гра тис мо гу и они ко ји су
пен зи је за ра ди ли ком би но ва -
но, при ме ном до ма ћих про -
пи са и на осно ву ме ђу на род -
них уго во ра, при че му ни њи -
хо ва укуп на пен зи ја не сме
пре ла зи ти го ре на ве де ни из нос.

Уз при ја ву пен зи о не ри под -
но се пен зиј ски чек, ме ди цин -
ску до ку мен та ци ју, као и из ја -
ву о то ме у ко ју ба њу же ле да
иду на де се то днев ну бес плат -
ну ре ха би ли та ци ју. Све то се
пре да је удру же њи ма од но сно
од бо ри ма ко ри сни ка пен зи ја
с под руч ја фи ли ја ле Фон да где
ко ри сник има пре би ва ли ште.
Рок за при ја вљи ва ње је 7. сеп -
тем бар.

Уз пун пан си он и тро шко ве
те ра пи је у ба њи, Фонд ПИО
по кри ва и тро шко ве пре во за у
ви си ни це не ау то бу ске од но -
сно во зне кар те дру гог раз ре -
да, као и тро шко ве пу та и

борав ка за пра ти о це де те та ко -
је ко ри сти по ро дич ну пен зи ју
по осно ву не спо соб но сти за са -
мо ста лан жи вот и рад, од но -
сно пра ти ла ца сле пих пен зи о -
не ра ко ји до би ју ре ха би ли та -
ци ју о тро шку Фон да.

То ком бо рав ка у ба ња ма пен -
зи о не ри ће би ти пот пу но ме -
ди цин ски збри ну ти, што под -
ра зу ме ва ле кар ски пре глед,
ЕKГ, ла бо ра то риј ске ана ли зе,
спе ци ја ли стич ке пре гле де и
ви зи те оде љењ ских ле ка ра.
Kако је са оп ште но, ранг-ли ста
се по себ но утвр ђу је за ста ро -
сне, по ро дич не и ин ва лид ске
пен зи је.

„На ре до след на ранг-ли сти
ути ца ће ви си на пен зи је, ду жи -
на ста жа оси гу ра ња, ду жи на
ко ри шће ња пен зи је, оства ре -
но пра во на ту ђу не гу и по -
моћ, од но сно на по ро дич ну
пен зи ју за ко ри сни ка ко ји је
то пра во оства рио као де те ко -
је ни је спо соб но за са мо ста -
лан жи вот и рад”, на во ди се у
са оп ште њу Фон да ПИО.

Пред ност при ли ком ран -
гира ња има ће ста ри ји ко ри -
сник пен зи је. Члан ство у пен -
зи о нер ским ор га ни за ци ја ма
није услов за ко ри шће ње пра -
ва на бес плат ну бањ ску
рехаби ли та ци ју. Д. К.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сата.
И овог ме -

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ЗДРА ВЉЕ

Опрез на ула ску 
у земљу

Сви гра ђа ни Ср би је ко ји се
вра ћа ју из ино стран ства од
утор ка, 25. ав гу ста, на гра -
ни ци ће до би ја ти здрав стве -
но упут ство, ре као је ми -
нистар здра вља Зла ти бор
Лончар.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
гра ђа ни ће до би ја ти бро -
шу ре са упут ством о по на -
ша њу, на шта тре ба да обра -
те па жњу, али и бро је ве
теле фо на на ко је мо гу да
са ја ве у слу ча ју да осе те
те го бе.

– То ће мо ор га ни зо ва ти у
са рад њи с по ли ци јом на гра -
нич ним пре ла зи ма. Сва ки
гра ђа нин ко ји ула зи у Ср би -
ју до би ће упут ство Ми ни -
стар ства здра вља о да љим
ко ра ци ма шта тре ба да ра ди
– ре као је ми ни стар Зла ти -
бор Лон чар.

МИ НИ СТАР НА ЈА ВИО

Вак ци на про тив гри па
сти же до 1. ок то бра

Пре ма на ја ва ма Зла ти бо ра Лон -
ча ра, ми ни стра здра вља, вак -
ци на про тив се зон ског гри па
је на ру че на и оче ку је се да ће
она у Ср би ју сти ћи нај ка сни је
до 1. ок то бра.

Епи де ми о лог и члан Ре пу -
блич ког кри зног шта ба Бра ни -
слав Ти о до ро вић из ја вио је про -
шле не де ље да би тре ба ло да
вак ци на ци ја про тив гри па поч -
не 1. ок то бра ка ко би се из бе -
гао су дар с ко ро на ви ру сом, што
се, ка ко је ука зао, де си ло у Ита -
ли ји у мар ту ове го ди не.

Он је ре као да се при пре ма
вак ци на ци ја про тив гри па нај -
о се тљи ви јег де ла ста нов ни -
штва, као што су хро нич ни бо -
ле сни ци, ста ри ји, осо бе на ру -
ше ног иму ни те та, труд ни це,
по ро ди ље и де ца са обо ље -
њима ко ја мо гу да осла бе
имуно си стем. Д. К.

ЖЕ ГА

Не улазите у воду
ако сте пи ја ни!

Ми ни стар ство уну тра шњих по -
сло ва апе лу је на гра ђа не да то -
ком се зо не ку па ња на ре ка ма
и је зе ри ма не ко ри сте не у ре -
ђе на ку па ли шта и да не ула зе
у во ду у ал ко хо ли са ном ста њу
и не при пре мље ни у од но су на
спо ља шњу тем пе ра ту ру.

С об зи ром на то да ве ли ки
број гра ђа на због ви со ких тем -
пе ра ту ра осве же ње за тра жи
упра во крај ре ка и је зе ра, ве о -
ма је ва жно да обра те па жњу
на ме ре без бед но сти, као и да
де ца не ула зе у во ду без над зо -
ра ро ди те ља.

По што ва ње пра ви ла по на ша -
ња на ку па ли шти ма је је дан од
кључ них фак то ра у спре ча ва -
њу тра гич них ис хо да.

При пад ни ци Ро ни лач ке је -
ди ни це Жан дар ме ри је од 30.
апри ла ове го ди не до да нас би -
ли су ан га жо ва ни у тра га њу и
из вла че њу 17 уто пље ни ка.

ПЛА ТЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Про сеч на за ра да
58.073 ди на ра

Про сеч на за ра да у Ср би ји у
ју ну је из но си ла 59.740 ди -
на ра и у од но су на исти ме -
сец про шле го ди не но ми нал -
но је ве ћа за 11,4, а ре ал но за
9,6 од сто – са оп штио је Ре -
пу блич ки за вод за ста ти стику.

Сред ња не то пла та у ју ну
из но си ла је 45.500 ди на ра,
што зна чи да је по ло ви на за -
по сле них за ра ђи ва ла ма ње
од тог из но са.

Не то ми ни мал на за ра да
за ме сец са 176 рад них са ти
из но си 30.367,04 ди на ра.

У Ср би ји ми ни ма лац при -
ма око 350.000 љу ди, што је
око 15 од сто свих за по сле -
них у зе мљи.

Про сеч на не то пла та у
Пан че ву у ју ну би ла је 58.073
ди на ра, а у Вој во ди ни је
56.896 ди на ра, док је у ју -
жном Ба на ту 55.756 ди на ра.

УКО РИ ИЛИ ОН ЛАЈН НА СТА ВА

Но ше ње ма ски би ће оба ве -

зно у свим шко ла ма, а за

ђа ке ко ји не бу ду по што ва -

ли пра ви ла пред ви ђе не су

стро ге ка зне, по ру чио је ми -

ни стар про све те Мла ден

Шар че вић.

– По сто ји пра вил ник о по -

на ша њу уче ни ка у сва кој

шко ли. У ње му су ја сно де -

фи ни са не лак ше и те же по -

вре де ду жно сти. Ако је уче -

ник опо ме нут јед ном-два пут,

то је лак ша по вре да. Али

уко ли ко је ви ше пу та по но -

вио оп струк тив но по на ша ње,

то је те жа по вре да. Пре ма

то ме, и ка зне су ве ће – рекао

је ми ни стар.

У прак си, ово зна чи да ће

уче ни ци би ти ка жња ва ни

уко ри ма ди рек то ра или на -

став нич ког ве ћа.

О уче ни ци ма ко ји би мо -

гли да из бе га ва ју но ше ње

ма ске, из би ло ког раз ло га,

не дав но је го во рио и епи де -

ми о лог др Пре драг Кон.

– Мо је лич но ми шље ње је

да би њих тре ба ло од мах по -

сла ти на он лајн на ста ву, а да

у шко лу до ла зе са мо они ко -

ји же ле да се при др жа ва ју

свих ме ра – ре као је Кон.



Александар Стевановић
градоначелник, Тигран
Киш председник
Скупштине града

Панчево ушло у јавно-
-приватно партнерство
за изградњу и
одржавање локалне
путне инфраструктуре

Истог да на, 21. ав гу ста, у ве ли -
кој са ли згра де Град ске упра ве
одр жа не су две сед ни це Скуп -
шти не гра да: кон сти ту тив на,

на ко јој је об зна ње но ка ква су
ка дров ска ре ше ња у ве зи с пр -
вим љу ди ма гра да у на ред не
че ти ри го ди не, као и пр ва ре -
дов на, чи ја је основ на те ма би -
ла ре ба ланс бу џе та, од но сно
до ла же ње до за кон ског ре ше -
ња за ис пла ту от прем ни на рад -
ни ци ма бив шег АТП-а.

Про шле не де ље смо на ја ви -
ли ко ће би ти гра до на чел ник,
ње го ва за ме ни ца и но ви-ста ри
пред сед ник Скуп шти не гра да:
Алек сан дар Сте ва но вић, до са -
да шњи ди рек тор ЈКП-а „Хи ги -
је на”, би ће пр ви чо век Пан че -
ва, Дра га на Ку пре ша нин ће га
за ме њи ва ти у ње го вом од су -
ству, а као и до са да ло кал ни
пар ла мент во ди ће Ти гран Киш.
То су од бор ни ци из гла са ли.

Со ци ја ли ста у Ве ћу

Ка да се ра ди о но вом са ста ву
Град ског ве ћа, по гре ши ли смо
на два ме ста: не ће би ти већ ни -
ка за здрав ство, а уве ден је ре -
сор за ло кал ну са мо у пра ву и
ин фор ма ци о не тех но ло ги је. На -
ши из во ри су про шле не де ље
све оста ло тач но из не ли.

Ми лен ко Чуч ко вић би ће за -
ду жен за под руч је ра да, за по -
шља ва ња и со ци јал не по ли ти -
ке, Ка та ри на Ба њаи за за шти -
ту жи вот не сре ди не и одр жи ви
раз вој, Та тја на Бо жић за обра -
зо ва ње, Пре драг Жив ко вић,

ексза ме ник гра до на чел ни ка, за
стам бе но-ко му нал ну област и
са о бра ћај, Вла ди сла ва Мак си -
мо вић за по љо при вре ду, се ло
и ру рал ни раз вој, а Ма ри ја Је -
вић за кул ту ру и омла ди ну. Но -
во ли це је Жар ко Да кић из
СПС-а, ко ји ће се ба ви ти ре со -
ром ло кал не са мо у пра ве и ин -
фор ма ци о них тех но ло ги ја. Ње -
го во име но ва ње је оправ дан
раз лог да се по ми сли да је СНС
ушао у ко а ли ци ју са СПС-ом
на ло кал ном ни воу.

И ни је са мо то: при ли ком гла -
са ња од бор ни ци СПС-а диза ли
су ру ке за пред ло ге СНС-а, убе -
дљи вих по бед ни ка прет ход них

из бо ра, ко ји су мо гли са ми да
са ста ве власт. Уз њих, то су чи -
ни ли и пред став ни ци СВМ-а, па
отуд на слов овог тек ста.

Што се ка дра ти че, тре ба да
се за бе ле жи и да Ма ја Вит ман
оста је на ме сту град ске ме на -
џер ке. Она је, као и сви оста ли
по ме ну ти сем Да ки ћа, чла ни -
ца СНС-а.

Од бор ни ци су на кон сти ту -
тив ној сед ни ци по ло жи ли за -
кле тву и до не ли од лу ке о обра -
зо ва њу ко ми си ја за ман дат на и
ка дров ска и ад ми ни стра тив на
пи та ња Скуп шти не гра да и усво -
ји ли ре ше ња о остав ка ма и име -
но ва њу но вих од бор ни ка.

Обра ћа ње но вог
градоначел ни ка

По што је Ти гран Киш, го во ре -
ћи о Алек сан дру Сте ва но ви ћу,
ре као да се „ра ди о мла дом чо -
ве ку пу ном же ље и енер ги је да
уна пре ди жи вот у на шем гра -
ду”, но ви гра до на чел ник Пан -
че ва се обра тио од бор ни ци ма:

– Осе ћам огро ман по нос и
ве ли ку за хвал ност што сте ми
ука за ли по ве ре ње да пред ста -
вљам и во дим наш град и све -
стан сам ве ли ке од го вор но сти
ко ја је пред на ма. Би ла ми је
част би ти на ли сти „Алек сандар
Ву чић – за на шу де цу”. Ра ди ћу
на то ме да ука за но по ве ре ње
оправ дам, да се про грам ски

циље ви с ко ји ма смо иза шли
пред би ра че и због че га су нам
они ис ка за ли огром но по ве ре -
ње ис пу не, јер ово схва там пре
све га као ве ли ку ду жност да
дам све од се бе, да ра дим на
то ме да се Пан че во још ви ше и
бр же раз ви ја. Част ми је што
сам на че лу ти ма у ко ји за и ста
ве ру јем и знам да мо же ја ко
до бро да оба вља за да ти по сао и
оства ри од лич не ре зул та те.

Сте ва но вић је под ву као да је
Пан че во озби љан град с нај -
зна чај ни јим ин ве сти ци о ним
ула га њи ма у Ср би ји, с но вим
рад ним ме сти ма, с про јек ти ма
ко ји су спрем ни, као и да ће

већ сле де ће не де ље град по че -
ти да при пре ма но ве про јек те.

– Сви за јед но мо ра мо да пру -
жи мо мак си мум у ре а ли за ци -
ји про грам ских при о ри те та и

на то ме ћу ин си сти ра ти. Пан -
че во за слу жу је на шу ап со лут -
ну по све ће ност. Ми ће мо би ти
по све ће ни свом по слу и не ће -
мо до зво ли ти да Пан че во про -
пу сти би ло ко ју шан су, па ма -
кар и ону нај ма њу, а да то мо -
же да до при не се ње го вом да -
љем раз во ју. Оче ку јем бо ље ре -
зул та те у свим сек то ри ма и ин -
си сти ра ћу да бу де мо отво ре ни
ка гра ђа ни ма и да уна пре ди мо
ко му ни ка ци ју с на шим су гра -
ђа ни ма, јер је њи хо во ми шље -
ње за нас нај ва жни је – за го -
вор ни цом је ка зао Сте ва но вић.

У гра до на чел ни ко вом екс по -
зеу ме сто су на шли и при вредни
раз вој, по ве ћа ње ефи ка сно сти

у ра ду свих град ских слу жби и
јав них пред у зе ћа…

Пр ва сед ни ца но вог са зи ва

Од мах по сле кон сти ту тив не
одр жа на је и пр ва ре дов на сед -
ни ца но вог са зи ва Скуп шти не
гра да. На њој је глав на те ма
био ре ба ланс бу џе та на пред -
лог Град ског ве ћа, а иза ком -
пли ко ва ног об ја шње ња сто ји
јед но став но раз ја шње ње:
помера ња у град ској ка си на -
чи ње на су ка ко би бив ши рад -
ни ци АТП-а до би ли от прем -
ни не и за о ста ле пла те. Пр ва
до бра од лу ка но ве град ске
власти.

Дру га ва жна при ча би ла је у
ве зи са од лу ком о ула же њу Гра -
да у јав но-при ват но парт нер -
ство без еле ме на та кон це си је
за фи нан си ра ње, из град њу и

одр жа ва ње ло кал не пут не ин -
фра струк ту ре на те ри то ри ји
гра да Пан че ва с јав ним пла ћа -
њем. Од бор ни ци су усво ји ли
пред лог, па је пре о ста ло да но -
ви гра до на чел ник пот пи ше уго -
вор с при ват ним парт не ри ма.
Сте ва но вић је то и учи нио 25.
ав гу ста.

Парт не ри Гра да у овом важ -
ном по слу би ће „Срем пут” из
Ру ме и „Baumeister” из Београда.
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ОТ ПРЕМ НИ НЕ БИВ ШИМ РАД НИ ЦИ МА АТП-а

По сле пр ве сед ни це но вог

са зи ва Скуп шти не гра да

бив шим рад ни ци ма АТП-а

оку пље ним ис пред згра де

Град ске упра ве обра тио се

но ви гра до на чел ник Алек -

сан дар Сте ва но вић. Гра до -

на чел ник је за хва лио рад -

ни ци ма на стр пље њу и ка -

зао им да је ре ше но пи та ње

њи хо вих от прем ни на, пла та

и оста лих нов ча них по тра -

жи ва ња, те да ће сред ства

би ти пре ба че на на њи хо ве

ра чу не чим он бу де де по но -

вао пот пис. С гру пом рад ни -

ка је раз го ва рао пет на е стак

ми ну та, а они су му по же ле -

ли сре ћан рад на но вој

функ ци ји.

Не што ка сни је, у обра ћа -

њу но ви на ри ма, Сте ва но вић

је под ву као:

– На сед ни ци Скуп шти не

усво ји ли смо ре ба ланс бу џе -

та ко јим је пред ви ђе но из -

ми ре ње свих оба ве за, што је

у прет ход ном пе ри о ду и обе -

ћа но бив шим рад ни ци ма

АТП-а. Гле да ће мо да у што

кра ћем ро ку ис пла ти мо све

оно што им се ду гу је и да на

тај на чин ста ви мо тач ку на

ту при чу, ко ја је прет ход них

ме сец-дв а има ла раз ли чи те

епи зо де, као што су бло ки ра -

ње ау то бу ске ста ни це и га ра -

же но вог ау то-пре во зни ка.

За вр ша ва мо с овом при чом

на на чин на ко ји то тре ба.

Нај ве ћи део из но са из дво је -

ног ре ба лан сом пред ви ђен је

за от прем ни не, а по ред то га

ту су и пла те за јул, као и још

не ке ства ри што рад ни ци ма

за кон ски при па да ју.

ПО ТВР ЂЕ НО: МАР КО ВИЋ 
НО ВИ ДИ РЕК ТОР „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”

Ка ко је име но ва њем Алек -

сан дра Сте ва но ви ћа за но -

вог гра до на чел ни ка оста ло

упра жње но ме сто ди рек то ра

ЈКП-а „Хи ги је на”, на сед ни -

ци Скуп шти не гра да за вр -

ши о ца ду жно сти ди рек то ра

у том јав ном ко му нал ном

пред у зе ћу име но ван је Ми -

шо Мар ко вић, ди пло ми ра ни

ин же њер ор га ни за ци о них

на у ка. Он је био члан Град -

ског ве ћа за ду жен за стам -

бе но-ко му нал не по сло ве,

ра дио је у „Ме тал – енер го -

мон та жи” и „ФТО си сте му”,

а већ го ди на ма се као је дан

од ру ко во ди ла ца ЈКП-а

„Гре ја ње” ба ви упра вља -

њем от па дом. Ро ђен је 30.

апри ла 1974. го ди не у

Аугзбур гу.

Љу ди де ле 98,6 од сто сво је ДНК са шим пан за ма. Шим -
пан зе се по здра вља ју по љуп цем, гр ле се и ма зе ка ко би
уми ри ли јед ни дру ге. Др же се за ру ке. Тра же фи зич ки
кон такт да би ода гна ли нер во зу или стрес. То ве о ма ли -
чи на нас. Би ло је при лич но шо кант но от кри ти да, као
и ми, они уме ју да бу ду су ро ви, па чак и да об ја ве не ку
вр сту ра та. Уме ју и да во ле ал тру и стич ки. Шим пан зе
ис ка зу ју обе стра не сво је при ро де. Та ко се јед ном до го -
ди ло да се ма ла гру па муж ја ка одво ји ла с јед ним де лом
жен ки и пре у зе ла ју жни део те ри то ри је ко ју су ра ни је
сви за јед нич ки де ли ли. Шим пан зе има ју стро гу хи је -
рар хи ју до ми на ци је и, бу ду ћи да је гру па има ла пре ви -
ше муж ја ка, рас кол је био не из бе жан. Оно што је усле -
ди ло би ло је истин ски шо кант но. Од нос из ме ђу две
гру пе по стао је из у зет но не при ја тељ ски и муж ја ци из
ве ће гру пе по че ли су да на па да ју муж ја ке из ма ње јед -
ног по јед ног, оста вља ју ћи их да умру од за до би је них
ра на. Они су уби ја ли по је дин це с ко ји ма су се прет ход -
ни игра ли и тре би ли. Би ло је за и ста ужа сно. На не се не
ра не би ле су стра шне. Ми сли ла сам да су као ми, са мо
бо љи. А он да сам схва ти ла да су још и ви ше као ми, за -
то што по се ду ју и ту сво ју су ро ву стра ну.

(На уч ни ца Џејн Гу дол, Би-Би-Си, 21. ав густ)

* * *
Не кад се пи там о вре ме ну у ко јем жи ви мо. Има ону ау -
ру ве ли ких исто риј ских пре ви ра ња, на вре ме ми слим.
Под ве лом тај ни де мо кра ти је су нам ста ви ли не ке око -
ве ко ји ма звец ка мо у рит му тех на. Тај ри там је као онај
буб њар на ро бов ским га ли ја ма. Бо ље се ра ди уз ње га,
бо ље се слу ша уз ње га. За бо ра вље на је са мо јед на прет -
по став ка – на дам се да ни сам на и ван – и роб вре ме ном
учи. Над гла са ће јед ном шкр гут зу ба ри там буб ња.

(Глу мац Го ран Бог дан, „Да нас”, 21. ав густ)

* * *
У обла сти ин фор ми са ња, јав ни сер ви си су по ста мен ти
објек тив ног ин фор ми са ња. У нор мал ним зе мља ма јав -
ни сер вис за да је за да так у ква ли те ту дру ги ма и зна се
да нај ве ћи део по пу ла ци је има по ве ре ње у јав ни сер вис.
Он је ја ко би тан због јав но сти и јав ног мње ња. Јав ни
сер вис би тре ба ло да бу де не у тра лан и за то по сто је ме -
ха ни зми ко ји обез бе ђу ју ту не у трал ност…

(Но ви нар Жељ ко Бо дро жић, Н1, 21. ав густ)

* * *
Осмо три те – пут од со ци јал(но г) пре ко на ци о нал(но г)
на зад до со ци јал(но г), али са да со ци јал ног слу ча ја! Ме -
ха ни зам ко ке ти ра с „иза бра ним кр дом”, о ко јем по тај но
са ња мо бо је ћи се смр ти. Но би ти у „иза бра ном кр ду” не
ре ша ва про блем. Рад ни ци, бив ши рат ни ци ко ји су са да
рад ни по да ни ци, про бу ди ли су се у све ту у ко јем су не чи -
је вла сни штво. Ни шта ви ше не ма ју. Ни су чак ви ше ни
вла сни ци иде је због ко је су пре ста ли би ти рад ни ци и оти -
шли у рат ни ке. У иза бра ном су кр ду, али то за њих ви ше
не зна чи ни шта. Не зна чи чак ни сво ју ли ва ду за ис па шу.
Страх од смр ти се са мо уве ћао – би ти у кр ду не зна чи ни
би ти сит. Ве ћи на хр ли у кр до, са мо у би ја ју ћи сво ју сло бо -
ду. Рет ки схва та ју да су са мо му ња и да не сме ју сво ју олу -
ју пре се де ти у мра ку, јер су за у век не до го ди ви.

(Пи сац Дар ко Цви је тић, „021”, 21. ав густ)

* * *

* * *
Не ма „Гу че” и „Ег зи та” овог ви ру сног ле та... Гу ча је с
вре ме ном, уз бе о град ске спла во ве, где је уси дре на фло -
ти ла тур бо фол ка, по ста ла уто чи ште или груп на те ра пи -
ја не са мо за Ср бе већ и за Аме ре и Ру се, Нем це и Сло -
вен це, де пре сив не хе ро је нео ли бе ра ли зма и су ве ре ни -
зма, све брат до бра та, ко ји су се ма кар за ви кенд осе ћа -
ли као из ду ва не тру бе ко је је Бо бан Мар ко вић по слао
на сер вис. Не ма ни „Ег зи та”, сјај ног му зич ког фе сти ва -
ла у Но вом Са ду, ко ји је жан ров ски му зич ки ан ти под
ср би јан ско-ци ган ским мит ским ме ло ди ја ма. Али го сти
са свих стра на све та, осим про то ко лар ног оку пља ња
око би на, по на ша ли су се слич но као тру бач ки хо до ча -
сни ци: ма ње-ви ше не у ра чун љи во. На ро чи то ка да би се
до ко па ли кам па. Ко би се да нас се тио да је про шле го -
ди не на сту пао култ ни свет ски бенд „Кјур”, по што су
прет ход но на Хајд пар ку оку пи ли из гу бље них 65.000
ду ша пост пан ка. Ваљ да су се за гре ва ли за „Ег зит”.

(Но ви нар Алек сан дар Апо сто лов ски, „По ли ти ка”, 10.
ав густ)

* * *
У Ка на ди сам по че ла да раз у мем ко сам, ода кле до ла -
зим и шта имам у се би. Она је рет ка зе мља где се по спе -
шу је кул ту ра, по прин ци пу мо за и ка, што зна чи да љу ди
из раз ли чи тих де ло ва све та до при но се ства ра њу це ли не
лич ним уче шћем. Љу ди не осе ћа ју да мо ра ју да се ин -
те гри шу на свим ни во и ма. Чу ва ју ћи сво је кул тур но на -
сле ђе, ви ше це не ту ђе. Ре ци мо, мо ји при ја те љи Ка на ђа -
ни су ме не са мо по др жа ва ли већ су и ин си сти ра ли на
ва жно сти да мо ја де ца го во ре срп ски је зик. Јед но став -
но, у та квој око ли ни се осе ћа те сло бод но.

(Ком по зи тор ка Ана Со ко ло вић, пор тал „Но ва.рс ”, 22.
ав густ)

КОНЦЕПТ КОН СТИ ТУ И СА НА ВЛАСТ У ПАН ЧЕ ВУ

КО А ЛИ ЦИ ЈА СНС-а, СПС-а И СВМ-а
ИЛИ ФИ НА ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈА?

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



Дубока прерада повећава
производњу

Кључ судбине панчевачке
„Петрохемије” у рукама
Владе Републике Србије

Не дав но је Ки рил Тјур де њев, ге не рал -
ни ди рек тор НИС-а, го во рио оп шир -
но за ме ди је о по сло ва њу НИС-а, тре -
нут ној си ту а ци ји и бу ду ћим ко ра ци -
ма тог нафт ног ги ган та. Пре ма ње го -
вим ре чи ма, у пр вом по лу го ди шту
2020. го ди не по сло ва ње НИС-а би ло
је под сна жним ути ца јем гло бал них
не по вољ них ма кро е ко ном ских окол -
но сти. Пад це на наф те и епи де ми ја
ко ви да 19 узро ко ва ли су дра стич но
сма ње ње по тра жње за нафт ним де ри -
ва ти ма и у та квим окол но сти ма при -
о ри те ти НИС-а би ли су да се очу ва
здра вља за по сле них и по тро ша ча, да
се обез бе де ста бил ност на тр жи шту
нафт них де ри ва та и со ци јал на ста -
бил ност за по сле них, али и да се наста -
ве ула га ња у кључ не раз вој не про јекте.

А јед на од нај ва жни јих ин ве стици -
ја је упра во она ко ју НИС ре а ли зује у

на шем гра ду. Ка ко је за ме ди је ре -
као ге не рал ни ди рек тор те ком па -
ни је, ка да бу де по че ла да ра ди (у то -
ку су проб на те сти ра ња), Ду бо ка пре -
ра да у Ра фи не ри ји наф те Пан че во
омо гу ћи ће НИС-у да по ве ћа про из -
вод њу бе лих де ри ва та (ди зел, бен -
зин и ТНГ). Ни је пре ци зи рао да ли

ће се у пан че вач кој ра фи не ри ји на -
ста ви ти про из вод ња цр них де ри ва -
та, пре све га ма зу та, или ће се од ње
од у ста ти, али се мо же за кљу чи ти да
ће ру ско-срп ски нафт ни ги гант, у за -
ви сно сти од по тре бе тр жи шта, до не -
ти ко нач ну од лу ку. С дру ге стра не,
Ду бо ка пре ра да НИС-у до но си но ви
про из вод, нафт ни кокс, ко ји се ко -
ри сти у гра ђе ви нар ству и са да се
уво зи у Ср би ју. Да под се ти мо, ова
ин ве сти ци ја је вред на ви ше од 300
ми ли о на евра.

За нас Пан чев це по себ но је ин те -
ре сан тан став ге не рал ног ди рек то ра
НИС-а ко ји пре но си мо у це ло сти, а
ти че се суд би не „Пе тро хе ми је”.

– Нај пре, тен дер за при ва ти за ци ју
„Пе тро хе ми је” још ни је рас пи сан. Ка -
да бу де и ка да се упо зна мо са усло -
ви ма, раз го ва ра ће мо. Оно што са да
мо гу да ка жем, је сте да раз у ме мо ва -
жност „Пе тро хе ми је” за при вре ду
Срби је. Из тог раз ло га НИС у по -
следњих не ко ли ко го ди на ак тив но

по др жа ва на по ре Вла де Ре пу бли ке
Ср би је у про на ла же њу мо де ла ко ји
ће по мо ћи да по сло ва ње „Пе тро хе -
ми је” бу де ду го роч но одр жи во. Снаб -
де ва мо је при мар ним бен зи ном, што
је ње на основ на си ро ви на за рад. И
за нас је бит но да та фир ма, у ко јој
има мо 20,86 од сто уде ла у вла сни -
штву, ра ди у кон ти ну и те ту, због по -
ве за но сти с на шом ра фи не ри јом –
ре као је Тјур де њев.

НИС је спре ман да раз го ва ра, и то
ни ка да ни је би ло спо р но, али је са -
свим ја сно да од лу ка умно го ме за ви -
си од то га шта ће Вла да Ре пу бли ке
Ср би је по ну ди ти НИС-у за парт нер -
ство. На рав но, и од лу ка о пре у зи ма -
њу па ке та ак ци ја пан че вач ког пе тро -
хе миј ског ком плек са до брим де лом
за ви си и од по слов них ре зул та та ко је
ће нафт ни ги гант оства ри ва ти у на -
ред ном пе ри о ду.

Ки рил Тјур де њев, ге не рал ни ди рек -
тор НИС-а, сма тра да су бу ду ћи по -
слов ни ре зул та ти НИС-а, као и свих
нафт них ком па ни ја, под ја ким ути -
ца јем це не наф те, али и по тра жње на
тр жи шту. Ка ко је ре као, ни ко не мо -
же пре ци зно да прог но зи ра ка ко ће
се ства ри од ви ја ти у ве зи с пан де ми -
јом, ни ти ка ко ће се кре та ти це на
наф те, али ис ти че да су прет по став ке
ана ли ти ча ра да ће це не наф те оста ти
на ни воу при бли жном са да шњем.

Без об зи ра на све, ка же Ки рил Тјур -
де њев, у на ред ном пе ри о ду ова ком -
па ни ја има не ко ли ко при о ри те та: здра -
вље и без бед ност за по сле них и по -
тро ша ча; одр жа ва ње со ци јал не ста -
бил но сти за по сле них и очу ва ње ли -
квид но сти ком па ни је. Ово по след ње,
пре ма ње го вим ре чи ма, кључ но је, јер
ће обез бе ђи ва ње по зи тив ног нов ча -
ног то ка омо гу ћи ти НИС-у да фи нан -
си ра кључ не про јек те ко ји раз ви ја ју
ову ком па ни ју.

ДРУШТВО
Петак, 28. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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КИ РИЛ ТЈУР ДЕ ЊЕВ, ГЕ НЕ РАЛ НИ ДИ РЕК ТОР НИС-а

Кри за их ни је за у ста ви ла

Кирил Тјурдењев

АН КЕ ТА ПО КА ЗА ЛА ДА
ЂАЦИ ЖЕ ЛЕ У ШКО ЛУ

Клу пе по но во у мо ди
Пре ма ан ке ти ро ди те ља ко ју је
спро ве ло Ми ни стар ство про све те,
ве ли ки број де це ће 1. сеп тем бра
се сти у ђач ке клу пе. У Ми ни стар -
ству ис ти чу да се сма њио про це -
нат оних ко ји же ле да пра те на ста -
ву на да љи ну. На по чет ку ан ке ти -
ра ња би ло их је ис под пет од сто
(око 4,5 од сто), а са да их је у не -
ким сре ди на ма два до три од сто.
Шко ле су до 27. ав гу ста мо ра ле да
до ста ве над ле жни ма ко ји мо дел
на ста ве ће се при ме њи ва ти у њи -
хо вој шко ли. Ка да је реч о ор га ни -
зо ва њу про ду же ног бо рав ка за де -
цу у шко ла ма, у Ми ни стар ству ка -
жу да ће не ким шко ла ма не до ста -
ја ти учи те љи, али да ће око 3.000
во лон те ра са учи тељ ских фа кул те -
та при ско чи ти у по моћ.

Ка да је реч о де ци ко ја због здрав -
стве них про бле ма не мо гу да но се
ма ске (као што су де ца аст ма ти ча -
ри), од лу че но је да они пра те на -
ста ву на да љи ну или да им се обез -
бе де ви зи ри. На став ни ци ко ји спа -
да ју у ри зич ну гру пу др жа ће на -
ста ву на да љи ну – од лу ка је Ми ни -
стар ства про све те.

ВРЕ МЕ АМ БРО ЗИ ЈЕ

Апли ка ци ја од по мо ћи
Мно ги на ши су гра ђа ни по след њих
не де љу да на жа ле се на свраб у но -
су, по ја ча но ки ја ње, сла бо чу ло ми -
ри са, су зне очи итд. Раз лог је ве о -
ма ја сан – у на шем гра ду, пре ма
зва нич ним ме ре њи ма, по ве ћа на је
кон цен тра ци ја по ле на ам бро зи је.

Ових да на је ве о ма ва жно да та -
кве осо бе што ма ње бу ду из ло же не
ути ца ју овог алер ге на, а мо бил на
апли ка ци ја „RealForAll” за ан дро -
ид и ИОС ко ри сни ке омо гу ћа ва да
се про ве ри ка ква је тре нут на си ту -
а ци ја у ве зи с по ја вом алер ге на и
прог но за за на ред них не ко ли ко да -
на и да пре ма то ме пла ни ра ју сво -
је ак тив но сти и те ра пи је, у до го во -
ру са сво јим ле ка ром.

Апли ка ци ја је са мо део ве ли ког
про јек та „Ме ре ња у ре ал ном вре -
ме ну и прог но за за успе шну пре -
вен ци ју и жи вот са се зон ским алер -
ги ја ма у пре ко гра нич ном под руч -
ју Хр ват ска –Ср би ја”, ко ји се су -
фи нан си ра пре ко ИПА про гра ма
пре ко гра нич не са рад ње Ср би ја –
Хр ват ска.

СР БИ ЈА УШЛА 
У ЕКОЛОШКИ ДУГ

Две не де ље ка сни је
Ср би ја је 22. ав гу ста по тро ши ла
при род не ре сур се ко ји мо гу да се
об но ве у овој го ди ни. По ра чу ни -
ци ор га ни за ци је „Мре жа за гло -
бал ни еко ло шки оти сак”, ове го -
ди не смо по тро ши ли 9,3 од сто ре -
сур са ма ње не го про шле го ди не, а
раз лог је пан де ми ја иза зва на ко -
ро на ви ру сом. Са да смо по тро ши -
ли ка па ци те те при ро де као пре
пет на ест го ди на.

По сле по ла ве ка од ка да се ра -
чу на еко ло шки оти сак, ове го ди не
се пр ви пут бе ле жи сма ње ње по -
тро шње при род них до ба ра. Сма -
њен је угље нич ни оти сак, од но сно
ма ње смо тро ши ли го ри во. Ме ђу -
тим, већ 18. ју ла по тро ши ли смо
сво је шу ме, ри бе и во де, јер су по -
ра сли бес прав на се ча шу ма и иле -
гал ни лов и ри бо лов.

КОК СО ВА ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Нафт ни кокс је ко нач ни про из вод

тер мич ке раз град ње нафт них оста -

та ка ко ји са др же и ви со ко мо ле ку -

лар не угљoводонике. Кок си ра њем

си ро ви не на 450 до 750 сте пе ни

Цел зи ју са до би ја се тзв. зе ле ни

кокс, ко ји са др жи од шест до че тр -

на ест од сто ис пар љи вих ма те ри ја и

углав ном се ко ри сти као енер гент

(ма ли удео пе пе ла и ви со ка тер мич -

ка вред ност), као за ме на ме та лур -

шком кок су или као чи сти ре ак тант

за про из вод њу кал ци јум и си ли ци -

јум кар би да. Кал ци на ци јом, тј.

загрeвањем зе ле ног кок са на 900

до 1.300 сте пе ни Цел зи ју са, до би ја

се кокс бо љих свој ста ва (кал ци ни -

ра ни кокс), ко ји слу жи за про из вод -

њу елек тро да ко је се ко ри сте у про -

из вод њи че ли ка и алу ми ни ју ма.

Тер мич ком об ра дом кал ци ни ра ног

кок са на још ви шим тем пе ра ту ра ма

мо гу се до би ти син те тич ки гра фит,

угље нич ни абра зи ви и др.

Рок от пла те кре ди та
проду жен за пет го ди на

Кеш кре дит у дру гој бан ци
очас по сла

На род на бан ка Ср би је је у скло пу др -
жав них ме ра за пре ва зи ла же ње по -
сле ди ца пан де ми је ко ви да 19 до зво -
ли ла по слов ним бан ка ма да про ду же
от пла ту стам бе них кре ди та за пет го -
ди на кли јен ти ма ко ји ма пре ти сма -
ње ње пла те или гу би так по сла. Иа ко
на пр ви по глед из гле да да овај по тез
мно ги ма пред ста вља спас да не из гу -
бе стан, у су шти ни, иза овог се кри је
још јед на атак на ду жни ке. На и ме,
они ко ји ода бе ру ту мо гућ ност на кра -
ју ће пла ти ти ве ћу укуп ну ка ма ту на
кре дит, иа ко ће им ра та би ти ни жа.

При ме ра ра ди, уко ли ко је не ко узео
стам бе ни кре дит у вред но сти од 50.000
евра на 20 го ди на, пре ма јед но став ној
ра чу ни ци, у про се ку пла ћа око 282
евра на име ме сеч не ра те. С дру ге
стра не, да је тај ду жник та да био у
при ли ци да за исти кре дит до би је рок
от пла те 25 го ди на, пла ћао би у про се -
ку 242 евра, од но сно 40 евра ма ње. У
том сми слу, ако би ко ри сник ове бан -
кар ске услу ге са да оти шао у сво ју по -
слов ну бан ку и за тра жио да ис ко ри -
сти мо гућ ност ко ју је, у нај но ви јем
па ке ту ме ра, по ну ди ла На род на бан -
ка Ср би је, про ду же так от пла те стам -
бе ног кре ди та за пет го ди на до нео би
уште ду од око 40 евра ме сеч но. На -
рав но, ова вред но сна кал ку ла ци ја умно -
го ме за ви си од то га ко ли ко је ду жник
„од ма као” са от пла том сво је по зајмице.

Пре ма са оп ште њу ко је је упу ти ла
На род на бан ка, про ду же так ро ка от -
пла те стам бе ног кре ди та не под ра зу -
ме ва на пла ту би ло ка кве за те зне ка -
ма те, а кли јен ту ко ме бан ка одо бри
ту вр сту олак ши це га ран ту је се да то
не ће ути ца ти на ње го ву оце ну кре -
дит не спо соб но сти у Кре дит ном би -
роу. Ме ђу тим, тре ба има ти на уму да
укуп на це на кре ди та ра сте с про ду -
жет ком ро ка от пла те (то ва жи и у
„нор мал ним” вре ме ни ма). У слу ча ју
да кли јент за тра жи од сво је по слов не
бан ке про ду же так ро ка от пла те стам -
бе ног кре ди та за пет го ди на, тре ба да
има на уму да ће га ова „олак ши ца”

на кра ју ко шта ти – пла ти ће ви ше на
име укуп не ка ма те.

Ка ко то из гле да у прак си

Ако је, на при мер, стам бе ни кре дит
50.000 евра, а рок от пла те од 20 го ди -
на, уку пан тро шак кре ди та је из ме ђу
75.000 и 78.000 евра, и то уко ли ко је

реч о нај по вољ ни јим усло ви ма ко је
јед на по слов на бан ка мо же да пру жи.
Стам бе ни кре дит с пет го ди на ду жим
ро ком от пла те, од но сно на 25 го ди -
на, ко шта још ви ше – нај ма ње 78.500
до 80.000 евра, по но во под нај по вољ -
ни јим усло ви ма. Да кле, раз ли ка од
пет го ди на у ро ку от пла те кре ди та за
не ко га ко се тек за ду жио са со бом но -
си зна чај ну раз ли ку ка да је реч о укуп -
ном из но су ко ји тре ба от пла ти ти. Сто -
га, ра чу ни ца је ја сна: про ду же так зна -
чи ни жу ра ту, али и ви ши уку пан тро -
шак ка ма те. Исто ва жо и за оне вла -
сни ке кре ди та ко ји су при кра ју от -
пла те стам бе ног кре ди та – уко ли ко
про ду же рок за пет го ди на, су о чи ће
се с ви шим укуп ним тро шком камате.

Стру ка ка же да би о ко ри шће њу
мо гућ но сти да се от пла та стам бе ног
кре ди та про ду жи за пет го ди на тре -
ба ло да раз ми шља ју са мо они ко ји ма
је за и ста угро же но сер ви си ра ње ду га,
они кли јен ти ба на ка ко ји су ’на гра -

ни ци’ или ко ји ма пре ти да ће по че ти
да ка сне са от пла том ра та јер ће им
при ма ња би ти ума ње на. Ови бан кар -
ски кли јен ти ри зи ку ју да њи хов кре -
дит до би је озна ку ’те шко на пла тив’,
што ни је до бро ни за кли јен та ни за
бан ку. Ме ра про ду жет ка от пла те стам -
бе ног кре ди та отва ра мо гућ ност да се

из бег не та ка те го ри за ци ја, да не до -
ла зи до ка шње ња и да се очу ва кре -
дит на спо соб ност гра ђа на ко ји су ’на
гра ни ци’ с по сто је ћим ни во ом сво јих
кре дит них оба ве за у од но су на при -
ма ња. Али то има сво ју це ну – ни шта
ни је џа бе.

Ла ка ло ва, а ве ли ки ри зик

С дру ге стра не, цен трал на бан ка да ла
је мо гућ ност по слов ним бан ка ма да
од сеп тем бра пла си ра ју но ву услу гу –
мо гу ће је узе ти 90.000 ди на ра кре ди -
та у бан ци где не ма те ра чун. Од лу ка
о одо бра ва њу кре ди та би ће ис кљу чи -
во на бан ци и она ће, у за ви сно сти од
не ко ли ко фак то ра, до но си ти по зи тив -
ну или не га тив ну оце ну о зај му. Пре -
ма но вим про пи си ма цен трал не бан -
ке, сва ка бан ка мо же, али не ма оба -
ве зу, да ли цу ко је не при ма за ра ду
пре ко ра чу на у њој одо бри кре дит до
90.000 ди на ра. Овај кре дит ће би ти
мо гу ће вра ћа ти до две го ди не, што би

уз ка ма ту од де се так од сто зна чи ло
ме сеч ну ра ту од око 4.150 ди на ра, и
то то ком 24 ме се ца. Не ће сва ко мо ћи
да оства ри ову мо гућ ност, јер је је дан
од кључ них усло ва за одо бра ва ње кре -
ди та у Ср би ји упра во до каз о за ра ди,
без об зи ра на то да ли је у пи та њу
пла та или пен зи ја.

Бан ке при том одо бра ва ју кре ди те
и гра ђа ни ма ко ји ра де на од ре ђе но,
али им по след њу ра ту ве зу ју за ис -
тек рад ног од но са. Гра ђа ни ко ји ма
бу де одо брен кре дит мо ра ће да
потпи шу из ја ву и да је да ју под пу -
ном кри вич ном и ма те ри јал ном
одговор но шћу.

На рав но, ко ли ка ће би ти ка ма та,
од лу чи ће сва ка бан ка по на о соб. Тре -
нут но се кеш кре ди ти у бан ка ма мо гу
узе ти по про сеч ној ка ма ти од око 10
до 12 од сто. Зна се да ће бан ке про ве -
ра ва ти кре дит ну исто ри ју ду жни ка,
што зна чи да ће у Кре дит ном би роу
гле да ти да ли по сто је ка шње ња у от -
пла ти дру гих кре ди та, ду го ва ња по
кар ти ца ма, укуп ну за ду же ност.

Гра ђа ни ће по пу ња ва ти ме ни цу, тј.
га ран ци ју за от пла ту, и бан ка ће је у
слу ча ју ка шње ња ак ти ви ра ти, што ће
ау то мат ски иза зва ти при нуд ну на пла -
ту код ду жни ка – фен до ва ње по крет -
не и не по крет не имо ви не.

НО ВЕ МЕ РЕ НА РОД НЕ БАН КЕ СР БИ ЈЕ

ПО МОЋ ИЛИ ЗАМ КА!?

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

Ку га

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, до бро нам је по -
зна то да су се у про шло сти
де ша ва ле сва ко ја ке по ша сти.
Ха ра ле су све том уби тач не
ку ге, раз не гро зни це, епи де -
ми је гло бал них раз ме ра… Би -
ле су моћ не те не ма ни, оста -
вља ју ћи за со бом пу стош и
го рак укус бес по моћ но сти,
смр ти и ужа са.

Ваљ да су ве ли ке не сре ће
по треб не да би се чо век на -
шао ли цем у ли це са сво јом
не мо ћи ко ја, ого ље на и сви -
ма ви дљи ва, по ста је спо на ме -
ђу љу ди ма. По сто ји не ка си -
ла у чо ве ку ко ја успе ва да
над вла да страх, јер је он очи -
гле дан у сва ко ме. Не ма осе -
ћа ја да смо дру га чи ји ка да
смо упла ше ни, јер сви око нас
осе ћа ју исто. Та си ла има ве -
ли ку моћ да на те ра чо ве ка да
при ме ти дру ге љу де и да се
осло ни на њих, јер је му ка за -
јед нич ка. И са мо та ко упу ће -
ни јед ни на дру ге мо гу да пра -
ве не ку но ву бу дућ ност. И увек
је чо ве ку успе ва ло да се издиг -
не из илу зи је по вла шће них
ста нов ни ка пла не те и прихва -
ти сво је ме сто у од но су на
при ро ду са свим ње ним
моћима, тај на ма и ра зним
„кугама” ко је скри ва у се би.

Мно го нам је лак ше ка да
је узрок на ше не сре ће ви -
дљив. Kада има сво је име и
зо ве се не ком ку гом при ме -
ре ном вре ме ну у ко јем жи -
ви мо. Бо ље се сна ла зи мо у
сво јој му ци ка да ви ди мо да
је де ли мо с дру гим љу ди ма,
да ју је узро ко ва ло не што ве -
ће од нас са мих и да не мо -
же мо ути ца ти на ток и ис ход
си ту а ци је. Та да се гру пи ше -
мо, бо дри мо јед ни дру ге, то -
пе се пред ра су де и не тр пе -
љи во сти, јер је циљ за јед нич -
ки: ис тр пе ти све што се до га -
ђа са што ма ње ште те.

Али по сто је и оне опа сне и
по тен ци јал но ве о ма ра за ра -
ју ће ку ге ко је су у на ма са ми -
ма. Хра ни мо их љу бо мо ром,
за ви шћу, сум њом, су је том, по -
хле пом... Уве ћа ва ју се упо ре -
до с ра стом не за до вољ ства со -
бом и жи во том. За мет ну се
не ка ко не при мет но у клуп ку
стра хо ва, осе ћа ја кри ви це и
гри же са ве сти. Ра сту упо ре до
с гор чи ном ко јом на та па мо
ми сли. По ста ју на чин на ко -
ји гра ди мо сво је да не ура ња -
ју ћи све ду бље у не за до вољ -
ство. Све ма ње је раз ло га за
смех, уну тра шња ва тра се ути -
ша ва и јед но лич ност пре пла -
вљу је да не до пот пу ног за ми -
ра ња емо ци ја. Kао и сва ко за -
тиш је, и ово из гра ђе но у оба -
мр ло сти и оту пе ло сти јед ном
пре ра ста у по бе сне лу лич ну
ку гу ко ја по чи ње с ра за ра -
њем. Осе ћај не ла год но сти, ко -
ји се пр во ја вља, ско ро је не -
мо гу ће по ве за ти с на до ла зе -
ћом не во љом. Kао лич ност
смо ја ки ко ли ко је ја ко и на -
ше нај сла би је уве ре ње ко је
смо по ста ви ли као жи вот ни
пу то каз. Пу ца мо та мо где смо
нај та њи, гле да ју ћи ка ко нам
из ми че из ру ку оно за шта
смо би ли уве ре ни да је на ше
за у век. Та да је лич на ку га већ
до вољ но по ра сла да поч не да
ра си па ту гу, бес или страх.
По моћ тра жи мо углав ном на
по гре шан начн, по ку ша ва ју -
ћи да са ни ра мо симп том, не -
што ви дљи во на те ле сном ни -
воу, а што у ства ри пред ста -
вља ште ту на ста лу раз је да -
њем из ну тра.

Kао и сва ка ку га, и ова лич -
на има свој вр ху нац и тре ну -
так ка да поч не да је ња ва. Ште -
та за ви си од то га ко ли ко смо
спрем ни да пу сти мо оно што
нас жу ља. Ако не што (или не -
ко га) тре ба да др жи мо по ред
се бе из и гра ва ју ћи жр тву, то
ни ка да ни је ни би ло на ше. Да
би смо за др жа ли оно што же -
ли мо, тре ба да на у чи мо да
жи ви мо на осно ву дру га чи -
јих уве ре ња, оних ко ја нам
слу же да на пре ду је мо и во -
ли мо се бе.

Са свим је из ве сно да ће мо
сви има ти епи зо де у жи во ту
ка да нас из ну тра пу сто ши не -
ка лич на по шаст ко ју смо га -
ји ли емо ци ја ма на ста лим из
ло шег од но са пре ма се би. Са -
мо је ме ња ње сли ке о се би
на чин да уми ри мо и успа ва -
мо ту звер.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

НА У ЧИ ТЕ ДА РАЗ У МЕ ТЕ ГО ВОР ТЕ ЛА

ШТО УСТА ПРЕ ЋУ ТЕ, ОЧИ ЋЕ ВАМ РЕ ЋИ

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ким је са мо ни кла биљ ка,

ма да се у по след ње вре ме

све ви ше га ји у вр то ви ма и

на њи ва ма. Пре све га спа да

у за чин ске биљ ке, али има и

ви ше стру ка ле ко ви та свој -

ства – по го то во цр ни ким.

Ис точ ни на ро ди су за цр ни

ким го во ри ли да „ле чи све бо ле сти осим смр ти”.

Ким ја ча же лу дац, под сти че ва ре ње хра не, про из вод њу хор мо -

на и из ба ци ва ње мо кра ће. По зи тив но де лу је на бо ле сти плу ћа,

ко жна обо ље ња и те шко ће иза зва не аст мом, а до бар је и за ја ча -

ње иму ни те та. Же не по себ но тре ба да га ко ри сте јер уми ру је гр -

че ве ма те ри це, олак ша ва бо ло ве при ли ком по ро ђа ја, а за вре ме

до је ња под сти че про из вод њу мле ка. На ро чи то до бре ре зул та те

по ка зу је код де це обо ле ле од брон хи ти са, аст ме, ра зних алер ги -

ја и ати пич ног ек це ма.

Нај зна чај ни ји про из вод цр ног ки ма је уље, ко је се до би ја

хлад ним це ђе њем зре лих се мен ки и у се би са др жи сто ти нак ак -

тив них суп стан ци. Уље цр ног ки ма пре по ру чу је се као до да так са -

ла та ма и за пре ли ва ње већ го то ве хра не.

Про тив брон хи ти са и аст ме мо же те на пра ви ти чај та ко што ће -

те јед ну ка ши ку цр ног ки ма, јед ну ка ши чи цу ка ми ли це и по ла ка -

ши чи це ани са уме ша ти у јед ну шо љу вре ле во де, Оста ви те да од -

сто ји 10 ми ну та, про це ди те, за сла ди те ме дом и пиј те не ко ли ко

пу та днев но.

Ево и од лич ног си ру па про тив аст ме: по ме шај те јед ну ма лу

ка ши ку усит ње ног цр ног ки ма, два из дро бље на че на бе лог лу ка и

две ка ши ке ме да. Сва ког ју тра у пе ри о ду од три не де ље на пра -

зан сто мак узми те по ка ши чи цу си ру па.

Цр ни ким – ле чи
све осим смр ти

Осо бе ко је у ко му ни ка ци ји
обра ћа ју па жњу не са мо на оно
што је из го во ре но већ и на по -
глед, из раз ли ца, по ло жај ру -
ку, др жа ње са го вор ни ка и дру -
ге де та ље, има ју шан се да мно -
го ви ше са зна ју и о дру ги ма и
о се би. Ево крат ког кур са го во -
ра те ла.

Сви смо се мно го пу та на шли у
си ту а ци ји кад нам је је дан по -
глед са го вор ни ка ре као ви ше
од хи ља ду ре чи или кад смо
не ког ухва ти ли у ла жи са мо на
осно ву из ра за ли ца, ге ста или
др жа ња. Има и љу ди ко ји су
при род но та лен то ва ни да „про -
чи та ју” ка рак тер или рас по ло -
же ње не ке осо бе са мо на осно -
ву ми ми ке или по ло жа ја те ла.

Не вер бал на ко му ни ка ци ја,
ко ја укљу чу је ге сти ку, ми ми ку
и др жа ње те ла, по ста ла је пред -
мет по себ ног ин те ре со ва ња
струч ња ка ше зде се тих и се дам -
де се тих го ди на про шлог ве ка,
ка да је аме рич ки про фе сор пси -
хо ло ги је Ал берт Ме хра би јан у
свом ис тра жи ва њу утвр дио да
ре чи ко је из го во ри мо до при -
но се ути ску ко ји ће са го вор -
ник сте ћи о на ма тек са се дам
од сто. Не што ве ћи ути цај, с
38%, има наш глас, али нај ве -
ћа моћ ле жи упра во у го во ру
те ла – с 55% ути ца ја.

Три ко ви ко је ва ља зна ти

Ово са зна ње би ло је сиг нал и
оста лим на уч ни ци ма да се по -
за ба ве том те мом, а у де це ни -
ја ма ко је су усле ди ле до би ли
смо на то не ли те ра ту ре ко ја
ну ди са ве те о то ме ка ко да
иско ри сти мо го вор те ла на
разго во ру за по сао, пр вом љу -
бав ном са стан ку и у дру гим
важним си ту а ци ја ма ка да нам
је бит но да при до би је мо или
пак бо ље „про чи та мо” осо бу с
ко јом ко му ни ци ра мо.

У до ба ка да све че шће сво ја
осе ћа ња по ку ша ва мо да из ра -
зи мо кроз емо ти ко не у имеј -
ло ви ма и по ру ка ма на дру штве -
ним мре жа ма и ка да ути цај на -
шег гла са до дат но сла би, по -
ста је још ва жни је да на у чи мо
ка ко да ко му ни ци ра мо без ре -
чи. У аспек те не вер бал не ко -
му ни ка ци је спа да ју: кон такт
очи ма, из раз ли ца, по кре ти гла -
вом, ге сто ви и дру ги по кре ти,
др жа ње и став, те раз да љи на и
ори јен та ци ја. Пра ви ло је да у
не вер бал ној ко му ни ка ци ји сви
ови аспек ти као це ли на пре но -
се од ре ђе ну по ру ку, па их тре -
ба та ко и ана ли зи ра ти, не одва -
ја ју ћи ни је дан од њих.

У очи ма све пи ше

Не ка же се без раз ло га да су
очи огле да ло ду ше: на ше очи
су нај моћ ни је сред ство не вер -
бал не ко му ни ка ци је. Оч ним
кон так том мо же мо не што пи -
та ти, по твр ди ти или не ги ра -
ти, мо же мо по ка за ти да смо
ту жни или ве се ли, а сви зна -
мо и ка ко из гле да по глед ко ји
мо же да „уби је”. Ши ром отво -
ре не очи ука зу ју на за ин те ре -
со ва ност, док су оне ко је су
фо ку си ра не на јед ну тач ку
знак кон цен тра ци је. Про ши -

ре не зе ни це мо гу зна чи ти да
смо срећ ни или да не ко га сма -
тра мо атрак тив ним.

Спу ште ни по глед од но сно
из бе га ва ње кон так та очи ма го -
во ри о на шој не за ин те ре со ва -
но сти или чак не си гур но сти
или не ис ку ству, а по не кад је
то сиг нал да нас је страх да ће
нас са го вор ник ухва ти ти у ла -
жи. По глед на ви ше зна чи да
осо ба раз ми шља о не че му или
по ку ша ва не че га да се се ти,
али исто та ко мо же ука зи ва ти

и на до са ду и тра же ње не чег
ин те ре сант ни јег. По глед на ни -
же че сто мо же ука зи ва ти на
суб ми сив ност или осе ћај кри -
ви це, док је у не ким кул ту ра -
ма то из раз по што ва ња. По кре -
ти очи ма ле во-де сно мо гу ука -
зи ва ти на пре ва ру и ла га ње,
као да осо ба по ку ша ва да на ђе
из лаз за слу чај да је ухва те у
ла жи. Ша ра ње по гле дом се ја -
вља и ка да не ко не што са оп -
шта ва „у по ве ре њу” – као да
про ве ра ва да ни ко дру ги не
слу ша.

Уче ста ло треп та ње та ко ђе
мо же би ти знак не ис кре но сти.
Kада не ко ла же, али и у дру -
гим стре сним си ту а ци ја ма, лу -
чи се ви ше адре на ли на, што
ути че на по ја ча но треп та ње. С
дру ге стра не, ре ђе треп та ње је
знак до са де.

На мер но бу ље ње че сто се ту -
ма чи као на пад, прет ња, из раз
су пер и о р но сти или же ља да се
дру га осо ба увре ди, иа ко мо же
зна чи ти и ста ње шо ка.

Све тај не осме ха

Дру ги нај ва жни ји аспект не -
вер бал не ко му ни ка ци је је фа -
ци јал на екс пре си ја. Од свих
вр ста, чо век има нај ви ше фа -
ци јал них ми ши ћа, чак 43, што
му омо гу ћа ва хи ља де раз ли чи -
тих из ра за ли ца.

Поч ни мо од осме ха. Ако сте
ми сли ли да он го во ри са мо јед -
ну ствар, ва ра те се. Се ти те се
да он мо же би ти и ла жан, а то
већ дра стич но ме ња ствар, зар
не? Чак и онај пра ви сва шта
мо же да ка же у за ви сно сти од
то га шта за то вре ме ра де на -
ше усне... А ка ко да раз ли ку је -
мо искрен осмех од не ис кре -
ног? Ла ко: спон та но на ста ле
бо ре од сме ја ња до каз су да се
искре но сме је мо, бу ду ћи да
при ли ком ла жног осме ха ми -
ши ћи око очи ју углав ном ни су
ак тив ни. Пра ви осмех има сна -
гу, по сте пе но ра сте и опа да и
си ме три чан је, с по диг ну тим
усна ма на оба угла.

Осо ба ко ја се сме је сти сну -
тих уса на обич но кри је не ку
тај ну или став ко ји не же ли да
по де ли с дру ги ма. По гле дај те
успе шне љу де на фо то гра фи -
ја ма: мно ги од њих се сме ју
баш та ко. Као да го во ре: ја знам
тај ну по сло ва ња, а на те би је
да је от кри јеш!

Ис кри вљен осмех зна чи сар -
ка зам, а осмех са спу ште ном
ви ли цом че сто ће те ви де ти на

ли ци ма по ли ти ча ра на предиз -
бор ним пла ка ти ма. То је уве -
жбан осмех ко ји се ко ри сти да
би осо ба иза зва ла по зи тив не
ре ак ци је код пу бли ке или осво -
ји ла ви ше гла со ва.

Kако се диш, та ко ми слиш

Ка да раз го ва ра мо, на при мер,
са сво јим ше фом или куп цем
про из во да ко је ну ди мо, већ по
ста ву са го вор ни ка мо же мо утвр -
ди ти ка кве су нам шан се за по -
ве ћа ње пла те или за рас кид
уго во ра. Уко ли ко нам је са го -
вор ник те лом на кло њен, то је
до бар знак – знак са гла сно сти
и сим па ти је. Исто ва жи и за
при ват не до го во ре.

Ипак, до ста то га је и на на -
ма. У оба слу ча ја не сме мо се -
би до зво ли ти да на пра ви мо
„гре шку при се де њу”. Гор њи
део те ла у иде ал ном слу ча ју
тре ба да бу де ис пра вљен и та -
ко ђе на кло њен у прав цу са го -
вор ни ка – то је знак за ин те ре -
со ва но сти. Но ге мо ра ју да бу -
ду опу ште не, при сло ње не на
под или пре кр ште не, при че му
пре кр ште на но га тре ба да је
усме ре на ка са го вор ни ку.

Мо та ње но гу око но га ра сто -
ли це и цуп ка ње но га ма тре ба
по сва ку це ну из бе ћи: то је
знак не си гур но сти. Ни је по -
жељ на ни опу ште на на сло ње -
ност или чак ува ље ност на сто -
ли ци, јер би се то мо гло про -
ту ма чи ти као од би ја ње или
не за ин те ре со ва ност.

ОТ КРИЈ ТЕ ЛА ЖО ВА

ПО ГЛЕД ИС ПОД
ОБР ВА

Спу ште не обр ве ука зу ју на

љут њу, до ми на ци ју или

не за до вољ ство, док су

обр ве из ви је не на ви ше уз

бла го по диг ну ту гла ву ис -

кљу чи во знак не го до ва ња.

Ка да по диг не мо обр ве,

по не кад тра жи мо па жњу

или ис ка зу је мо же љу да

нам се оба ве зно од го во ри

на пи та ње, а по не кад смо

са мо отво ре ни. Јед ну обр -

ву углав ном ди же мо уме -

сто пи та ња: да ли си си гу -

ран у то што го во риш?

Ако ко за ла же, рог не ла -

же! Уко ли ко ми сли те да

вам не ка осо ба не го во ри

исти ну, про ве ри те

да ли сте у пра ву.

Обра ти те па жњу

на ове сиг на ле ко -

је сва ки ла жов не -

све сно ша ље:

• гле да уле во и на ви ше;

• треп ће пре ма ло или

пре ви ше;

• не гле да вас у очи;

• ру ка ма по ку ша ва да са -

кри је уста, очи или врат;

• упа дљи во на ме шта ко су

или оде ћу;

• гриц ка

уста, че ше нос

или до ди ру је

уши;

• окре ће

гла ву уко со пре не го што

од го во ри на пи тање;

• чи сти гр ло и на ка шља -

ва се пре од го во ра.

ПО СМА ТРАЈ ТЕ РУ КЕ

Kада по сма тра мо са го вор -

ни ка, не сме ју нам про ма ћи

ње го ве ру ке. Оне ће вам ре -

ћи све. Гла ва на сло ње на на

ру ке ука зу је на умор, до са ду

или раз ми шља ње. Уко ли ко

тр ља мо ру ке, де лу је мо са мо -

за до вољ но, али ујед но и не -

сим па тич но. Ру ке об ли ко ва -

не у шпиц ука зу ју на са мо -

до пад ност или от пор пре ма

при го во ру. Уда ра њем пр сти -

ма о сто ис ка зу је мо не стр -

пље ње или про во ка ци ју.

Не си гур ност или страх се

та ко ђе мо гу от кри ти ту ма -

че њем по ло жа ја ру ку.

Игра ње огр ли цом је ти пи -

чан по ка за тељ ових од ли -

ка, јед на ко као до ди ри ва -

ње вла сти тог по тиљ ка или

са кри ва ње пал че ва иза

скр ште них ру ку. Пот пу но

су прот но је ка да су ру ке

скр ште не, а пал че ви по ка -

зу ју пре ма го ре. То је ја сан

знак по зи тив них ми сли и

одо бра ва ња, по пут лај ко ва -

ња на ин тер не ту.

Др жа ње ру ку иза ле ђа

ви де ће те че сто код по ли ца -

ја ца, али и по ли ти ча ра. Та

по за озна ча ва су пер и ор -

ност, са мо по у зда ње и моћ.

Ис пр о бај те је!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Азбу ка је јед но од пр вих зна ња
ко ја де ца сти чу. Сло ва ства ра -
ју ре чи, а оне ре че ни це по мо -
ћу ко јих из ра жа ва мо ми сли.
Пред ва ма је јед но од мно гих
раз ми шља ња о нај леп шој ре ци
на све ту – Та ми шу, од А до Ш.

А: Аух, ка ко је леп овај наш
Та миш, без об зи ра на то што и
ње го ва око ли на и са ма во да
има ју фа лин ки. Хај де да про -
ба мо да га „азбуч но по ре ђа мо”.
Код не ких сло ва ће мо се ма ло
ду же, а код оних дру гих кра ће
„за др жа ти”.

Б: „Бајк скуп” је ма ни фе ста -
ци ја ко ја де це ни ја ма оку пља
бај ке ре из це лог ре ги о на, а одр -
жа ва се на оба ла ма ре ке. На Б
је и „Бро до ре монт” – сам крај
та ми шког ке ја, где су на чич -
ка ни огром ни бро до ви.

В: Ва здух је у це лом Пан че -
ву за га ђен, па та ми шка шу ма
и те ка ко уме да ки се о ни ком
на пу ни тра хе је ше та ча и да им
отво ри очи.

Г: Град ско ку па ли ште – не -
ка да ме сто где су се ти ска ли
ку па чи, пра во пан че вач ко море,

а да нас шљун ко ви ти ко ма дић
оба ле на ко ме се игра ју де ца;
тек по не кад не ко хра бар уско -
чи у во ду. Део ку па ли шта је и
те рен из ме ђу Та ми ша и ке ја
где су по ста вље не клу пе с „пе -
чур ка ма”, где по сто је ме ста да
се пот па ли ро штиљ, као и те -
рен за од бој ку на пе ску, и где
су љу ља шке и клац ка ли це. За
овај део – чи ста де сет ка!

Д: Др ве ћа ни је да не ма, по -
себ но на де сној оба ли Та ми -
ша, али га ни ка да ни је до вољ -
но. Тре ба ло би да љу ди ко ји се
ба ве пеј за жном ар хи тек ту ром
раз ми сле о сад њи но вих др во -
ре да. И цве ћа.

Ђ: Ђу бре та увек има у нео -
гра ни че ним ко ли чи на ма, ко -
ли ко год еко ло шки ак ти ви сти
и над ле жне слу жбе чи сти ли
око ли ну Та ми ша и са му ре ку.
Тре ба ло би да се сти де не са ве -
сни вла сни ци по стро је ња на
чи та вом то ку Та ми ша и исти
та кви гра ђа ни!

Е: Еспре со, кра так и ду ги, с
мле ком и без ње га, мо же се

попи ти у не ко ли ко ло ка ла на
оба ла ма и на број ним спла во -
ви ма; Та миш је пра во ме сто за
опу шта ње с при ја те љи ма.

Ж: „Жа би це” – оно кад се твој
бри жљи во тра же ни, а он да ба -
че ни пљо сна ти ка мен ка Та ми -
шу по ја ви што је ви ше пу та мо -
гу ће из над во де – би ле су глав -
на фо ра за де цу и по том ти неј -
џе ре од пам ти ве ка. И да нас су.
Ни је ре дак при зор да де да под -
у ча ва уну ке овој ве шти ни.

З: За ко ни и ло кал ни про пи -
си ко ји се ти чу за шти те жи вот -
не сре ди не, еко ло ги је, др жа ња
до ма ћих жи во ти ња, укла ња ња
па са лу та ли ца са ули ца – мо ра -
ју да се по шту ју. А то че сто ни -
је слу чај; кр ше их и они ко ји
мо ра ју да их спро во де и са ми
гра ђа ни. Оце на: сла ба ше стица.

И: Игра ли шта, као ни др ве -
ћа, ни кад до ста. По сто ји оно
ко је опи са смо, то је то, а игра -
ли шта мо ра би ти ви ше. Под
хит но!

Ј: Је сен на Та ми шу зна да
бу де бај ка ужи во: ве тар пир ка,
чам ци се њи шу, а па ро ви га зе
по ста за ма по ред са ме ре ке, ту
су и по ро ди це с де цом ко ја трч -
ка ра ју док гле да ју ве сла че на

во ди и на рав но пен зи о не ри што
ћа ска ју док др же ру ке иза ле -
ђа; пе ца ро ши, и ва тре ни и по -
чет ни ци, по се бан су при зор.

К: Ко мар ци, ма ли вам пи ри,
зна ју да бу ду ја ко, ја ко до сад -
ни. Тач но је да се тре ти ра ју и
са зе мље и из ва зду ха, али има
их пре че сто, бра те, и то мно го.
Смара ју.

Л: Ле по та је кад ба циш по -
глед с мо ста ка ре ци, би ло да
гле даш ка ушћу, би ло да се
окре неш на дру гу стра ну. Ле -
по та је у оку по сма тра ча, али и
у Та ми шу, баш.

Љ: Љу бав, у пан че вач ким
окви ри ма, ни је се де си ла ако
се пар, па, бар не ко ли ко де се -
ти на пу та ни је про ше тао ке -
јом. „Си ђи до ре ке, ве че рас и
ја сам до ле”, ка же гру па „У
шкрип цу”. Сто по сто су ми сли -
ли на Та миш.

М: Мај сто ри свих фе ла та -
ко ђе би мо гли да си ђу до ре ке.
Има на ке ју по сла за број не
стру ке, са мо не ко тре ба да их
ор га ни зу је. На М је и мост пре -
ко ког се ула зи у град. Он је
по себ на при ча: у по след ње вре -
ме на ње га се ка че тран спа -
рен ти с ко јих пр ште про сид бе.
Див на но ва мо да.

Н: Не бри га по је ди них вла -
сни ка па са за бри ња ва. Пу сте
љу бим ца да трч ка ра, овај оста -
ви „ми не”, а га зда се пра ви
луд, не ће да их по ку пи. Е, кад

уга зиш у „сре ћи цу”, то ствар -
но по ква ри до бар трип шет ње
на кеју.

Њ: Њу па ње, ле по пре је да ње,
по сле ве сла ња и ри бо ло ва, оми -
ље ни је „спорт” Пан чев ки и

Пан че ва ца на Та ми шу. Вр хун -
ски ло ка ли и вр хун ска кло па
по сто је на де се так ме ста.

О: Оба ла на ше ре ке са мо је
с јед не стра не, па, мо же се ре -
ћи, сре ђе на. Ка ко би ле по би -
ло хо да ти кроз Град ску шу му,
уре ђе ним ста за ма.

П: Па са ре ла би прет ход но
ре че но омо гу ћи ла. Пе шач ки
мост је им пе ра тив, али би пре
то га мо ра ла да се де си
комплет на...

Р: ... ре кон струк ци ја ке ја,
при о ба ља и шу ме – на ја вље на
је. По сто ји идеј но ре ше ње пот -
пу не ре кон струк ци је ко је фан -
та стич но из гле да, са мо не до -
ста је – има те пра во да по га ђа -
те јед ном – ло ва. Ри бе има у
Та ми шу, ма ње не го ра ни је, али
је има. Не ма па ра.

С: Се ла се вер но од гра да –
Ја бу ка и Гло гоњ – та ко ђе има -
ју сво је при ла зе ре ци. Сми сле -
но ов де сто ји реч „при ла зи”:
ни су то спе ци јал но уре ђе ни пу -
те ви, али су се ме шта ни до ви -
тљи во оп се ти ли, па су на шли

на чи не да до ђу до Та ми ша –
ка ко би се ку па ли, пе ца ли, пе -
кли ро штиљ...

Т: Та миш!!! Нај леп ша ре ка
на све ту, са свим сво јим вр ли -
на ма и ма на ма. На ша је!

Ћ: Ћу, ћеш, ће, ће мо, ће те,
ће. Чу ва ти ре ку и па зи ти на
њу. До го во ре но!?

У: Ушће „Ду на ва у Та миш”
јед но је од нај леп ших ме ста у
гра ду уоп ште. Њи ха ње бро ди -
ћа на ко ме сто јиш из ме ђу две
ку ле све ти ље, сим бо ла Панчева,

до жи вљај је ко ји се пре при ча -
ва. Ех, ка да би по сто ја ла и пе -
шач ка, не са мо во де на ве за до
кула...

Ф: Филм „Бал кан екс прес”,
је дан од нај чу ве ни јих ју го сло -
вен ске ки не ма то гра фи је, по
ко ме је на пра вље на и се ри ја,
сни ман је у нај ве ћем свом де -
лу на Та ми шу, тач ни је на те -
ра си нај бли жој мо сту; јед на
од нај у пе ча тљи ви јих сце на је
она у ко јој По пај и еки па се де
за сто лом, То ма Здрав ко вић
пе ва „Ли ли Мар лен”, а пар ти -
за ни ми ни ра ју обје кат, ко ји
је, по том, од ле тео у ва здух.
Јок, и да нас по сто ји, љу ди седе

на те ра си, пи јуц ка ју и при се -
ћа ју се по ме ну те ле ген де срп -
ске му зи ке, Га ге Ни ко ли ћа,
Ба те Жи во ји но ви ћа, Оли ве ре
Марко вић...

Х: Хва ла што сте сти гли до Х
– не скром но зву чи, али из гле -
да да вам се до па да ово, са мо
јед но ви ђе ње Та ми ша. Си гур -
но је да има те и соп стве но; не -
ко ме би на Х мо жда па ле на
па мет ха љи не пре ле пих да ма

ко је шпар та ју ке јом. Пу сти те
ма шти на во љу.

Ц: Цр ве ни ма га цин се на ла -
зи тик до ке ја. Овај пре ле пи
обје кат, по ред ког је про шао
ау то бус из „Ко то та мо пе ва”
не по сред но пре не го што га је
по го ди ла бом ба, на жа лост, ни -
че му бит ном не слу жи. И о ње -
го вој ре кон струк ци ји раз ми -
шља се де це ни ја ма, али све то
спо ро иде... Као да се ра ди о
ра ње ним пу же ви ма, ко јих та -
ко ђе има на оба ла ма ре ке.

Ч: Чам ци, сто ти не њих, мо -
жда и пре ко хи ља ду, пло ве и
плу та ју Та ми шем и ве за ни су
за ње го ве оба ле. Нај ви ше је
оних ма лих, ри бо ло вач ких, али
не ма ли је број ча ма ца у ко је
ста је око де се то ро љу ди. Ре ком
то ком ле та „про ле ћу” и глисери.

Џ: Џа би ца је, ско ро не за ми -
сли ва џа би ца, да сед неш с дру -
штвом у не ки од ло ка ла на ке -
ју. Со ко ви и пи во су „стот ки -
ца”, па ти ви ди да л’ ћеш у
цен тар гра да или на кеј. На -
рав но, по сто је и ску па ме ста,
она та ко ђе има ју сво ју кли јен -
те лу, али је оних с пу ним џепом
све мање.

Ш: Шу ма на де сној оба ли
Та ми ша, ре ко смо, пред ста вља
плу ћа овог, у еко ло шком
смислу, на па ће ног гра да. Мо -
ра мо, ми Пан чев ке и Пан чев -
ци, да стиг не мо до ње, ни је
нам до вољ но да Град ску шу му
гле да мо с град ске стра не! Над -
ле жни, но во ру ко вод ство гра -
да, ура ди те не што у том по -
гле ду, дај те гас!

С. Трај ко вић

ТЕМА БРОЈА
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Све што ва ља, на ђе куп ца
већ че тврт ком ују тру

Ако сту па те у под ста на ре,
упо знај те се нај пре 
са својим пра ви ма 
и обавезама

За по сле ни ма у мар ке тин гу и ре дак -
ци ји „Пан чев ца” ви ше де це ниј ско
искуство го во ри да је ро ба ко ја нај бр -
же у на шем гра ду про на ђе куп ца –
стан за из да ва ње. Не ма ли број пу та
се де си ло да до би је мо по зив или имејл
од чи та ла ца ко ји се жа ле да су сви
ста но ви огла ше ни у на шем ли сту изда -
ти и пре но што се штам пар ска бо ја
на нај но ви јем бро ју осу ши ла.

Овај фе но мен је те шко об ја сни ти.
Ве ли ка је ве ро ват но ћа да се по след -
њих го ди на за ста но ва ње у Пан че ву
ин те ре су ју и љу ди из „про вин ци је”
ко ји сту ди ра ју или ра де у Бе о гра ду.
Ста на ри не су код нас дра стич но јеф -
ти ни је не го у пре сто ни ци, не из да ју
се ко је ка кве „шу пе”, а до цен тра Бе -
о гра да пре во зом сти же те не кад и
мно го бр же од са мих Бе о гра ђа на. У
ово до ба го ди не на ва ла на ста но ве
ве ћа je не го икад, па смо ре ши ли 
да про ве ри мо ка ква је тре нут на
понуда.

Сред ство обез бе ђе ња

Тра гом ма лих огла са са зна ли смо да
вам је, у за ви сно сти од ква дра ту ре и
ло ка ци је ста на ко ји тра жи те, за ме сеч -
ну ста на ри ну по треб но из ме ђу 80 и
300 евра. То ме тре ба до да ти и ме сеч не
ра чу не за стру ју, во ду, гре ја ње, те лефон,
од но ше ње сме ћа, ка блов ску и ин тернет.

Од мах на по чет ку ва ља при пре ми -
ти и но вац за де по зит. Ве ћи на ста но -
да ва ца тра жи да то бу де су ма у ви си -
ни јед не ста на ри не. Де по зит за ку по -
дав цу слу жи као обез бе ђе ње у слу ча ју
да на кра ју ста но ва ња не из ми ри те

све ра чу не или оште ти те стан. Ако то
ни је слу чај, де по зит вам се вра ћа.

По ре ски пре кр шај

Осим то га, пре ма За ко ну о по ре зу на
до хо дак, ста но да вац је у оба ве зи да под -
не се по ре ску при ја ву чим вам из да стан.
Ако то не учи ни, пра ви по ре ски пре кр -
шај. По рез на при ход од за ку па ста на
из но си 20% од ви си не за куп нине на
го ди шњем ни воу и пла ћа се квартално.

Ви сте као под ста нар и са ми у оба -
ве зи да у ро ку од осам да на од за ку па
ста на при ја ви те сво је ме сто бо рав ка у
обли жњој ста ни ци по ли ци је, а ста но -
да вац мо ра то да вам омо гу ћи да ва -
њем нео п ход не до ку мен та ци је. У су -
прот ном, пред ви ђе не су нов ча не ка зне
и до 50.000 ди на ра. Ка ко ства ри сто је,
у Пан че ву ова пра ви ла ма ло ко по шту -
је, па узи ма њем ста на у за куп за пра во
по ста је те вла сни ков „ро ђак са се ла”.
Ако на то при ста не те, ста на ри на углав -
ном „по јеф ти ни” за око 10 евра.

За сва ки џеп

Ка да је реч о це на ма, нај ску пљи је
сва ка ко цен тар гра да. На ме ште на гар -
со ње ра у нај стро жем цен тру од све га
22 ква дра та, с цен трал ним гре ја њем,
ко шта 120 евра, а за ку по да вац ка же
да је при ја ва оба ве зна.

Пет на е стак ква дра та ве ћи јед но со -
бан на ме штен стан, на слич ној ло ка -
ци ји, ко шта 150 евра. Нај ску пљи стан
на ко ји смо на и шли је дво со бан, пот -
пу но нов, у цен тру, лук су зни је опре -
мљен, са ета жним гре ја њем. Це на је
300 евра. За оне са скром ни јим прох -
те ви ма, дво со бан не на ме штен стан у
ши рем цен тру мо же се на ћи за 100
евра ако ће те глу ми ти „ро ђа ка” или
110–120 евра с при ја вом.

Нај по вољ ни ји ста но ви су на Ко те жу
2, ко ји је по знат по згра да ма с тан ким
зи до ви ма, због ко јих има те осе ћај да с
ком ши ја ма жи ви те у истом про сто ру.

Тре ба има ти сре ће

– Већ пет го ди на сам под ста нар и пре -
за до вољ на сам. Жи вим у дво соб ном
ста ну на Со да ри, пла ћам 120 евра. Ни -
смо при ја вље ни. Има мо ста но дав ца ка -
кав се са мо по же ле ти мо же: ста на ри ну
упла ћу је мо на ра чун и уоп ште га не
ви ђа мо. Но и ми смо до бри ста на ри:
ра чу не из ми ру је мо на вре ме и чу ва мо
стан као да је наш. Ни су сви ма ис ку -
ства та ква. Дру га ри ца се се ли већ тре -
ћи пут у две го ди не: пр ви ста но да вац
јој је ула зио у стан кад она ни је код ку -
ће, а у дру гом ста ну се све ква ри ло и
има ла је ком ши је из па кла – ка же на -
ша су гра ђан ка Ива на Мар ко вић.

Ни ста но дав ци, до ду ше, не ма ју увек
сре ће са ста на ри ма. Јед на на ша су -
гра ђан ка мо ра ла је, на кон што се ста -
нар ка од се ли ла, да ре но ви ра це ло ку -
па ти ло. Ка же, сра мо та ју је и да опи -
ше шта је та мо за те кла. Оста ли са го -
вор ни ци „Пан чев ца” из два ја ју два
глав на про бле ма с ко ји ма су се су сре -
та ли у сво јој „ка ри је ри” као ста но -
дав ци: ка шње ње с пла ћа њем ста на -
ри не и го ми ла ње не пла ће них ра чу на.

У по је ди ним др жа ва ма тих про бле -
ма не ма, јер се ста но ви из да ју пре ко
аген ци ја, ко је во де ра чу на о то ме да
по рез и оста ли тро шко ви бу ду пла ће -
ни, а ако у ста ну до ђе до ште те, то на -
док на ђу ју по ли се оси гу ра ња.

Нео че ки ва но, али до че ка смо по ла зак
у шко лу ка ко-та ко. Ђа ци се ипак вра -
ћа ју у клу пе, мо жда не у ре гу лар ном
тра ја њу ча со ва, али књи ге, уџ бе ни ци,
све ске, пер ни це, ран че ви и оста ли „ре -
кви зи ти” мо ра ју да се ку пе. Све ску па,
ово је је дан ве ли ки на мет за ро ди теље.

ИГОР КРИ ВО КУ ЋА, 
по зо ри шни глу мац:

– Не зна мо још да ли да ку пи мо
књи ге или те ле ви зор. Те шко је увек
би ло, али из гу ра мо сва ки пут ка ко
зна мо и уме мо. Мо је ћер ке су ста ри је
и оне са ме на ба вља ју књи ге. На у че не
су да се сна ла зе. По лов на ли те ра ту ра
има пред ност, а но ва се узи ма са мо
кад мо ра. У ме ди ји ма ла жу да је све
бес плат но. Са ме из да вач ке ку ће се
ме ђу соб но сва ђа ју. Ко ће штам па ти,
ко да ви ше па ра... Та ко је увек би ло,
ни је то са мо сад. Не кад дав но мо гли
су се ко ри сти ти по лов ни уџ бе ни ци, а
сад је и то не рет ко не мо гу ће, јер се
ме ња ју и про гра ми и из да ва чи.

СУ ЗА НА ЈАН КО ВИЋ, но ви нар ка:
– Што се ти че основ не шко ле, ја ко

је ску по. По го то во ако узме мо у об -
зир и то да су де ца да нас ма ло дру га -
чи ја – ја ко им је бит но ко ја је мар ка
ран ца, па ти ка, пер ни це. Све је то он -
да озби љан из да так за ро ди те ље. У
сред њој, с дру ге стра не, на ба вља се
оно што про фе со ри на ве ду да је

неопход но. Ку пу ју се по лов не књи ге,
али ту су оста ли тро шко ви, око све за -
ка, гар де ро бе... Ви де ће мо ка ко ће ове
го ди не све то функ ци о ни са ти.

НА ТА ЛИ БОГ ДА НОВ ДИ НИЋ, 
про фе сор ка:

– Око осам хи ља да ко шта ју са мо
књи ге. А где су све ске, лек ти ре, ше -
ста ри, пер ни ца... Ја не мо гу да ка жем,
имам ма ло ве ћу пла ту од оне ми ни -
мал не. Али са мо хра на сам мај ка, му -
чим се. Са да је тре ба ло да пла тим ка -
ра те, ни сам има ла. До ћи ће до то га да
ми де те из ба це с тре нин га јер ни сам
пла ти ла. Али мо рам пр во књи ге да
обез бе дим. И све та ко укруг. Сна ла -
зим се као и сви. Ипак, ка ко дру ги љу -
ди жи ве, ми смо још и до бри...

МА РИ НА МИ ТИЋ, по сла сти чар:
– Ни смо пот пу но спрем ни за но ву

школ ску го ди ну, јер нам још увек ни -
ко ни је об ја снио ка ко ће све то из гле -
да ти ка да де ца кре ну у шко лу. Ја сам
за то да де те иде у шко лу, али да не
но си ма ску. Не же лим да се ди под
ма ском пар са ти без ки се о ни ка, су лу -
до је. Али опет, чим кре ну ви ру си се -
зон ског гри па, за тво ри ће шко ле, та ко
да ће мо сви по но во мо ра ти да учи мо
он лајн, а то ми се не до па да. Књи ге
су јед на ве ли ка став ка за сва ког ро -
ди те ља, по го то во за оне с ви ше школ -
ске де це, а ту су и ран че ви, све ске,

бо ји це и све оно што је де те ту по -
треб но, а што уоп ште ни је јеф ти но.

ОСТО ЈА ВИ ЦА НО ВИЋ, 
спорт ски рад ник:

– Искре но, књи ге су ску пе. Мо жда
би мо гле ма ње да ко шта ју, али сна ла -
зи мо се. Што се ти че оста ле опре ме,
све ске, олов ке, гу ми це, то ни је про -
блем. Све смо то ре ши ли већ уна -
пред. И књи ге смо ку пи ли. Спрем ни
смо то тал но. Мо гли смо да би ра мо да
ли ће де ца кре ну ти у шко лу или не.
Не пла ши мо се не што спе ци јал но, та -
ко да ми слим да би тре ба ло да сва де -
ца поч ну с на ста вом у шко ли.

ДЕ НИС АН ДРА ШИ, ме ха ни чар:
– Мо ја де ца су ма ла, пред школ ског

уз ра ста, али све то нас че ка сле де ћег
сеп тем бра. Ви де ће мо, за бри ну ти смо.
Не раз у мем за што ви ше ни је мо гу ће
ко ри сти ти по лов не уџ бе ни ке. Раз ли -
ка из ме ђу мо јих си но ва је две го ди не.
За што мла ђи не би мо гао да на сле ђу -
је књи ге од ста ри јег? Ка да он за вр ши
тре ћи, мла ђи та ман кре ће у пр ви. У
ре ду је да се до ку пи не ка књи жи ца,
али да мо ра те ком плет но ве уџ бе ни -
ке да на ру чу је те, не ма сми сла. Сва ке
го ди не из ми сле не што но во. Не бит но
ка кав је са др жај, до вољ но је да су ко -
ри це дру га чи је, па већ ста ра књи га
ни је од го ва ра ју ћа.

Је ле на Ка та на

М. МИТИЋН. БОГДАНОВ ДИНИЋ О. ВИЦАНОВИЋ Д. АНДРАШИС. ЈАНКОВИЋИ. КРИВОКУЋА

НАША АНКЕТА

ПО НУ ДА СТА НО ВА ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У НА ШЕМ ГРА ДУ

ШТА ЈЕ ТО: КО ШТА ОД 80 ДО 300
ЕВРА И ПЛА НЕ ЗА НЕ КО ЛИ КО СА ТИ?

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,
27. ав гу ста, 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 до 10 са ти, без
стру је оста ти не пар на стра на Ба ва -
ни штан ског пу та од пру ге до бро ја

275, као и про се ци код бро је ва 4 
и 263.

Истог да на, од 10.30 до 12.30, стру -
је не ће има ти на се ље Ма ла Kрајина
на Ба ва ни штан ском пу ту и пар на
стра на Ба ва ни штан ског пу та од Но -
вог гро бља до бро ја 60-а.

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 у че твр так део
Ба ва ни штан ског пу та

Слеп или са мо без о бра зан?

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Не ки на ши су гра ђа ни из да на у дан
ну де нам све ви ше до ка за да се во -
зач ка до зво ла не до би ја сва ки пут
са свим за слу же но. Мо жда су чак на
ис пи ту и има ли сре ће, па ни су пра -
ви ли гре шке, али им је зна ње сва ка -
ко вр ло бр зо ис па ри ло. А мо жда са -
мо ни су би ли при сут ни на по је ди -
ним ча со ви ма...

Ка ко ства ри сто је, час ко ји је про -
пу стио нај ве ћи број во за ча, бар ка да
је о Пан че ву реч, је сте онај о (не)про -
пи сном пар ки ра њу. Упр кос ри зи ку
да их од не се „па ук” и да бу ду при -
том уда ре ни по џе пу, они ста ју где
стиг ну. Нај сла ђе им је да оста ве свој

чет вро точ каш баш та мо где ће ње -
гов по ло жај нај ви ше угро зи ти дру ге.

Овај „слу чај” с фо то гра фи је је баш
на шао са вр ше но ме сто за то: тик
испред пе шач ког пре ла за и од мах
по ред зна ка ко ји му су ге ри ше да је
у зо ни на ме ње ној пе ша ци ма. Ако и
не зна да чи та, ле по му је на цр та но
да на том ме сту ау то мо би ли ни су
по жељ ни. Али, авај, не ви ди тај ни -
шта, па чак ни ово ли ку та блу. Оста -
је нам са мо сла ба на да да је до тич -
ни во зач „са мо” ба хат и без о бра зан,
а не слеп, као што би сва ко по ми -
слио на осно ву овог при зо ра. У про -
тив ном, ствар но те шко на ма.

Ка да је реч о пра ви ма по тро ша ча у
Ср би ји, јед но од нај че шћих пи та ња
ко ја они по ста вља ју струч ња ци ма
је сте ко је оп ци је има ју ка да рок за
ис по ру ку ро бе ко ју су на ру чи ли ис -
тек не. Про ве ри ли смо у Цен тру по -
тро ша ча Ср би је шта за кон ка же на
ову те му и ка кве са ве те они има ју
за гра ђа не ко ји се на ђу у та квој
ситу а ци ји.

„Тр го вац је ду жан да ва ма или ли -
цу ко је сте од ре ди ли пре да ро бу без
од ла га ња, а нај ка сни је у ро ку од 30
да на од да на за кљу че ња уго во ра, ако
ни је не што дру го уго во ре но. Ако
про да вац не ис по ру чи ро бу у уго во -
ре ном ро ку, а ис пу ње ње оба ве зе у
том ро ку је би тан са сто јак уго во ра
или је по тро шач оба ве стио про дав -
ца да је ис по ру ка на од ре ђе ни дан

од су штин ског зна ча ја за ње га, уго -
вор се рас ки да. По тро шач мо же про -
дав цу оста ви ти и на кнад ни рок за
ис пу ње ње уго во ра, ме ђу тим, уко ли -
ко про да вац ни у на кнад ном ро ку
не ис по ру чи ро бу, уго вор се та ко ђе
рас ки да. У слу ча ју рас ки да уго во ра
про да вац је ду жан да од мах, а нај -
ка сни је у ро ку од три да на вра ти
потро ша чу сав пла ће ни из нос по

осно ву уго во ра”, на во де у Цен тру по -
тро ша ча Ср би је.

Мо же вам би ти од ко ри сти и по -
да так да је јед на од но ви на ко је је
до нео но ви За кон о за шти ти по тро -
ша ча и та да се не сма тра уред ном
ис по ру ка на адре су ко ју сте оста ви -
ли про дав цу ако вам ро ба бу де оста -
вље на ис пред вра та ку ће или ста на
или на не ком дру гом ме сту.

Шта ако вам тр го вац не
испо ру чи ро бу на вре ме?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КО ЛИ КО ВАС КО ШТА ПО ЧЕ ТАК ШКО ЛЕ?

Не зна мо да ли да ку пи мо књи ге или телевизор



Вре мен ски усло ви
осла би ли род

Уља ри пот це ни ли
труд се ља ка

Же тва сун цо кре та, јед не од три
стра те шке ра тар ске кул ту ре,
уве ли ко је у то ку и, пре ма пр -
вим по ка за те љи ма, про из во ђа -
чи се не мо гу по хва ли ти до -
брим при но си ма, а ка ко ства -
ри сто је, род не ће би ти ни про -
се чан.

Пре ма ре чи ма по љо при вред -
ни ка, раз ло ге то ме тре ба тра -
жи ти у на глим сме на ма ки -
шних и пре то плих пе ри о да,
што је до во ди ло до бо ле сти
про тив ко јих ни је би ло аде -
кват не за шти те.

С дру ге стра не, ра та ри су не -
стр пљи во и са упа дљи вом зеб -
њом иш че ки ва ли ре ак ци ју от -
ку пљи ва ча, као и са ме др жа ве,
чи ји су над ле жни пред став ни -
ци спе ку ли са ли о то ме ка ко ће
би ти уста но вље не за штит не це -
не ва жних стра те шких по љо -
при вред них про из во да.

Ме ђу тим, ре ал ност го во ри
су прот но...

От ку пљи ва чи ну де са мо
29,5 ди на ра

На жа лост, и дру ги бит ни фак -
то ри, ко ји од ре ђу ју ста ње на
тр жи шту, ду го су окле ва ли да
се из ја сне о ци фра ма ко је се -
ља ци ма, мо же се ре ћи, жи вот
зна че.

И тек не дав но, у је ку же тве,
је дан од нај ве ћих от ку пљи ва -
ча сун цо кре та („Вик то ри ја гру -
па”) иза шао је са аконт ном це -
ном за ки ло грам ове ра тар ске
кул ту ре – 29,5 ди на ра (не ра -
чу на ју ћи ПДВ). Из те ком па -
ни је ка жу да ће при ма ти са мо
зр но ко је је зре ло, не за ра же но
ште то чи на ма и бо ле сти ма и
без стра них ми ри са, уз мак си -
мал ну до зво ље ну вла гу до 20
од сто, док је за при ме се тај
про це нат 10 од сто.

Ме ђу тим, по је ди ни по зна ва -
о ци тр жи шних при ли ка под -
се ћа ју да  не би тре ба ло да
аконт на це на ути че на ко нач -
ну, на во де ћи да је по ме ну та

ком па ни ја и про шле го ди не
нај пре по ну ди ла 25 ди на ра по
ки ло гра му сун цо кре та, да би
је кра јем ав гу ста ко ри го ва ла
на исти ни во као и са да шњих
29,5 ди на ра.

Што се са мих при но са ти че,
не ки струч ња ци са ин сти ту та
из ра зи ли су оче ки ва ња да би
то мо гло да бу де око три то не
по хек та ру, што је стан дард ни
на ци о нал ни про сек, и то до -
бар за на ше под не бље, на ко -
јем је сун цо крет по се јан на
220.000 хек та ра.

Код нас ро ди ло ис под
просе ка

А о то ме ка ко је на под руч ју
ју жног Ба на та, ко је се мо же
сма тра ти не ком вр стом ре пе -
ра ка да је реч о про из вод њи
сун цо кре та у на шој зе мљи, је -
дан од нај по зва ни јих да го во -
ри је ра тар из До ло ва Мар ко
Бој тар, ко ји и пред сед ник Удру -
же ња по љо при вред ни ка „До -
ло вач ки па о ри” и члан Ба нат -
ске асо ци ја ци је.

Он се не сла же с мно гим од
прет ход но из не тог, па ни с ти -
ме да ће ово го ди шњи род би ти
до бар...

– Што се при но са ти че, под -
ба ци ли су због ве ли ке ко ли чи -
не па да ви на и ви со ких тем пе -
ра ту ра, ко је су се као по пра -
ви лу до га ђа ле већ су тра дан. То
је про у зро ко ва ло пла ме ња чу и
дру ге фи то па то ло шке бо ле сти,
про тив ко јих је не мо гу ће бо -
ри ти се јер, по ред оста лог, ни -
је мо гу ће ући с би ло ка квом
ме ха ни за ци јом ме ђу та ко ви -
со ке биљ ке. Због то га су при -
но си у ве ли кој ме ри ума ње ни
и, по мо јој про це ни, они не ће
пре ћи 2,4 то не по хек та ру. У
по ре ђе њу с не ком нор мал ном
про сеч ном се зо ном, то је три -
де сет по сто ма ње, док ре ци мо
про шла го ди на, ма кар из на -
шег угла, ни је ре ле вант на, јер

је шест хи ља да хек та ра у на -
шем ата ру стра да ло од гра да –
ка же Бој тар.

Он се освр нуо и на ак ту ел не
це не на тр жи шту и дру ге аспек -
те ва жне за успе шно по сло ва -
ње по љо при вред ни ка.

– Сма трам да је не ко рект но
од „Вик то ри ја гру пе” што је
иза шла с та квим из но сом
аконт не це не, па и са мо по сло -
ва ње са аконт ним це на ма је
не ко рект но. И не са мо то већ
је и не за ко ни то, а за та кво ста -
но ви ште пре не ко ли ко го ди на
до би ли смо и прав но ту ма че -
ње с над ле жног ме ста. Чак су,
на кон то га, ин спек ци је оби ла -
зи ле от куп на ме ста, али очи -
глед но не ких да ле ко се жни јих
по зи тив них ефе ка та по нас ни -
је би ло. Сам по јам аконт не це -
не зна чи да мо же би ти до пла -
те с раз во јем тр жи шта, чи ме
се пре ти сви ма да не мо же ви -
ше од то га. Ме ђу тим, ма њак
про из ве де ног сун цо кре та на -
вео је не ке от ку пљи ва че да већ
са да пла ћа ју за ки ло грам сун -
цо кре та по 33 и 35 ди на ра. Не
бих да их име ну јем за то што
же лим да за шти тим по слов не
парт не ре с ко ји ма са ра ђу јем,
иа ко мо гу да ка жем да су до -
би ја ли пи сме не до пи се од уља -
ра да не иду с це ном ви шом од
29,5 плус ПДВ. За то се по ја -
вљу ју и но ва от куп на ме ста, ко -
ја се ме ђу соб но утр ку ју с це -
ном – на во ди до ло вач ки па ор.

Све по гр ба чи про из во ђа ча

Бој тар је као члан Управ ног
од бо ра Ба нат ске асо ци ја ци је
при су ство вао са стан ку те ор -
га ни за ци је на ко јем се чу ло да
има про из во ђа ча из Ба на та ко -
ји су у про се ку убра ли ми зер -
ну то ну и по.

– Због све не по вољ ни јих вре -
мен ских усло ва и, мно го ви -
ше, због ло ших ис ку ста ва с
ценом, и ов де су сма ње не

површи не под сун цо кре том у
ко рист дру гих кул ту ра, по пут
уља не ре пи це, уља не рот кви це
и сла чи це. Ја их ни сам се јао,
али при ме тан је тај тренд из
го ди не у го ди ну. С дру ге стра -
не, у оче ки ва њу би ло ка квих
до го во ра и пре го во ра са от ку -
пљи ва чи ма, на ше удру же ње
„До ло вач ки па о ри” на пра ви ло
је пре ци зну и те мељ ну кал ку -
ла ци ју це не ко шта ња сун цо -
кре та. Она, пре ма то ме, за са -
мо по кри ва ње тро шко ва не би
сме ла да бу де ис под 38 ди на -
ра. То зна чи да су ту ура чу на ти
са мо су ви ин пу ти, без за ра да
или пла ћа ња оси гу ра ња. Ако
би смо има ли бар де сет од сто,
као от ку пљи ва чи, тре ба ло би
да це на бу де 42 ди на ра. Све
ис под то га је пљач ка по љо при -
вред ни ка – ис ти че Бој тар.

Он на по ми ње да се ове го -
ди не ни с та ко ло шом це ном
ни је иза шло на вре ме, већ је
она до шла не де љу да на на кон
што је по че ла вр шид ба.

– По љо при вред ни ци су би -
ли ве о ма об ра до ва ни ка да је
ми ни стар на ја вио уред бу о ми -
ни мал ним це на ма за два де сет
стра те шких про из во да, али ни
до да нас ни смо до би ли ин фор -
ма ци ју о то ме. Он је јед ном
при ли ком чак и на ја вио це ну
сун цо кре та од 35 плус ПДВ.
На ма је то из у зет но ва жно ка -
ко би смо зна ли шта се је мо. Мо -
рам да ка жем да нас кра ду и
на узор ко ва њу вла ге, јер се она
код от ку пљи ва ча ме ри за јед но
с при ме са ма, а тре ба без њих.
На про шло го ди шњем са стан -
ку са се дам уља ра сви су из ја -
ви ли да узор ку ју та ко што се
од стра не при ме се, ме ре ћи са -
мо вла гу чи стог зр на. Ка ко је
по зна то да при ме се да ју до три
од сто, за то ли ко је  се љак и по
том осно ву по кра ден – за кљу -
чу је пред сед ник „До ло вач ких
па о ра”.

Петак, 28. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СКИДАЊЕ СУНЦОКРЕТА У ПУНОМ ЈЕКУ

ПРИНОСИ ЛОШИ, ЦЕНА ЈОШ ГОРА

Цена коштања
сунцокрета, да би
само покрила
трошкове, не би
смела да буде испод
38 динара. Марко
Бојтар, ратар

Ку па ње уз ме ре
безбед но сти

Ово го ди шња се зо на ку па ња на
ка ча ре вач ком Спорт ско-ре кре -
а тив ном цен тру „Је зе ро” је на
из ма ку. Зва ни чан за вр ше так је
пла ни ран за 1. сеп тем бар, ка -
да ће, по од лу ци над ле жних,
би ти уга ше не пум пе и об у ста -
вље не ак тив но сти спа си лач ке
слу жбе.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
Са ве та Ме сне за јед ни це Ка ча -
ре во Бран ка Бо ку на, и овог ле -
та је би ло мно го по се ти ла ца,
не са мо из се ла већ и из гра да
и око ли не, па се до га ђа ло да у
нај то пли јим да ни ма на је зе ру
бу де и пре ко пет сто љу ди. А
све то и да ље уз бес пла тан улаз...

– Што се нас ти че, мак си -
мал но смо се тру ди ли да по -
шту је мо све про пи са не ме ре
усло вље не ко ро на ви ру сом, у

пр вом ре ду ка да је реч о др жа -
њу дис тан це до два ме тра. У
то ме нам је по ма га ло и пе то ро
спа си ла ца, а њи хов рад био нам
је ујед но и нај ве ћи из да так, јер
су нас за це лу се зо ну ко шта ли

око 600.000 ди на ра. По ред то -
га, још 400.000 уло жи ли смо у
рад две ју пум пи ко је уба цу ју
све жу во ду у је зе ро, и то у ди -
на ми ци – че ти ри ли тра сва ког
се кун да. То би, с об зи ром на

укуп ну по вр ши ну ку па ли шта
од че ти ри хи ља де ква драт них
ме та ра, ду би не до 2,2 ме тра,
зна чи ло да се на де сет да на во -
да у ње му у пот пу но сти из ме -
ни. На ве де ним тро шко ви ма
тре ба при до да ти и ре дов но чи -
шће ње, јер де жур но ли це из
на шег ко му нал ног пред у зе ћа
до ла зи сва ког ју тра и по по дне -
ва да ко си и одр жа ва ту по вр -
ши ну – ка же Бо кун.

Он под вла чи да је и ове го -
ди не Ме сна за јед ни ца за одр -
жа ва ње СРЦ-а „Је зе ро” из дво -
ји ла пре ко ми ли он ди на ра, као
и да јој је у то ме по мо гло из да -
ва ње уго сти тељ ског објек та за
200.000 ди на ра, што је при па -
ло ко му нал ном пред у зе ћу на
име сва ко днев ног уре ђе ња ку -
па ли шта. По ред то га, пр ви пут
је и Град Пан че во по мо гао до -
на ци јом, за хва љу ју ћи ко јој је
за вр ше но бе то ни ра ње дна језера.

БЛИ ЖИ СЕ КРА ЈУ СЕ ЗО НА НА КА ЧА РЕ ВАЧ КОМ ИЗ ЛЕ ТИ ШТУ

СРЦ „Је зе ро” још увек бес плат но за све

По зна та стар че вач ка ма ни фе -
ста ци ја „Да ни дру же ња” ове
го ди не зва нич но ни је одр жа -
на. Ме ђу тим, чла но ви ло кал -
ног Из ви ђач ког од ре да „На -
дел” су у сре ду, 19. ав гу ста,
упри ли чи ли осам на е сто такми -
че ње под на ве де ним на зи вом.

Ипак, по што ва ње ме ра про -
пи са них услед пан де ми је ко -
ро на ви ру са за ска у те је зна -
чи ло од ла га ње број них ак тив -
но сти, па је пре ма ре чи ма јед -
ног од ор га ни за то ра, Пре дра -
га Стан ко ви ћа, из о ста ло и тро -
днев но дру же ње ви ше од сто
из ви ђа ча.

– Као од го вор на ор га ни за -
ци ја, из ви ђа чи су на свим
ни во и ма све ли сво је ак тив -
но сти, па је од лу че но да ово -
го ди шњи „Да ни дру же ња” бу -
ду обе ле же ни по лу днев ним
ску пом уз огра ни чен број

учесни ка – ис та као је
Станковић.

Ма ни фе ста ци ја је по че ла 18.
ав гу ста де таљ ним сре ђи ва њем
и бри са њем ход ни ка До ма кул -
ту ре, а су тра дан је стар то ва ло
оку пља ње из ви ђа ча у пар ку,
ко јем су, по ред Стар че ва ца,
при су ство ва ли и пред став ни -
ци од ре да „Цр не ро де” из Пан -
че ва, „Ја но ши ка” из Ко ва чи це
и „10. ок то бар” из Ве ли ке Пла -
не. На по слет ку, нај бо ља је би -
ла до ма ћа еки па „Ба јерн”,
испред „Мишка фо то гра фа” из
Ве ли ке Пла не и стар че вач ких
„Ле о пар да”.

Ба нат ски Бре сто вац: У то ку
је из ра да бан ки на и ка на ла у
но во ас фал ти ра ној Ули ци Жи -
ки це Јо ва но ви ћа, а у пе так,

21. ав гу ста, за по сле ни у фир -
ми „Еко сан” за пра ши ва ли су
ко мар це са зе мље и пр ска ли
ам бро зи ју у кри тич ним де ло -
ви ма на се ља. Рад ни ци ЈКП-a
„Ком брест” бе то ни ра ли су ста -
зе на гро бљу, а ме ња ли су и
до тра ја ле да ске на клу па ма,
клац ка ли ца ма, љу ља шка ма на
деч јем игра ли шту у цен тру.
Шко ла ужур ба но ра ди на отва -
ра њу вр ти ћа.

Ба нат ско Но во Се ло: При јем -
ни ис пит за из дво је но оде ље -
ње Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур” у Но вом Се лу одр жан је
у пе так, 21. ав гу ста, ка да је
по ла га ло две де сет че тво ро де -
це, од ко јих ће њих је да на е -
сто ро учи ти да сви ра ви о ли -
ну, ше сто ро – ги та ру, дво је –
там бу ре и пе то ро – хар мо ни -
ке. Новa сезонa ра да фол клор -
них ан сам ба ла по чи ње у по -
не де љак, 31. ав гу ста, та ко што
ће пр ва гру па има ти про бе
сре дом и пет ком од 18 са ти, а
дру га истим да ни ма од 19.15,
док ће по не де љом и че тврт -
ком до ла зи ти тре ћа гру па
(19.30) и пр ви ан самбл (21).

До ло во: На по је ди ним ло ка -
ци ја ма у се лу од 17. до 19. ав -
гу ста сни ма не су сце не фил -
ма о То ми Здрав ко ви ћу, у про -
дук ци ји Дра га на Бје ло гр лића.

Гло гоњ: На ини ци ја ти ву Ме -
сне за јед ни це, ко му нал ни рад -
ни ци су по ста ви ли кан те за
от пат ке дуж оба ле Та ми ша и
по ред ста зе од се ла ка гробљу.
На кон про ме на у рас по ре ду

ФК „Гло гоњ” у не де љу у пр -
вом ко лу сво је ли ге до че ку је
„По бе ду” из Са мо ша.

Ива но во: Шко ла се при пре ма
за по че так у „спе ци јал ним”
усло ви ма, а у од ре ђе ном сми -
слу је у бла гој пред но сти у од -
но су на дру ге, јер има ма ло
уче ни ка и до вољ но про сто ра
да на ста ва мо же да те че мал -
те не као у ре дов ном ста њу.

Ја бу ка: Фир ма „Еко сан” оба -
ви ла је за пра ши ва ње ко ма ра -
ца с ре ке и зе мље у пе так, 21.
ав гу ста, а у то ме јој је по мо -
гло удру же ње „Бал та зар”.

Ка ча ре во: Се зо на ку па ња на
СРЦ-у „Је зе ро” би ће окон ча -
на 1. сеп тем бра, ка да ће би ти
ис кљу че не пум пе и пре ста ти
да функ ци о ни ше спа си лач ка
слу жба. Сед ни ца Са ве та МЗ
би ће одр жа на у пе так, 28. ав -
гу ста, а глав на те ма је усва ја -
ње пла на бу џе та за 2021. го -
ди ну. Дом кул ту ре је под нео
зах тев Град ској упра ви за фи -
нан сиј ску по моћ при по прав -
ци оште ће ног кров ног де ла
згра де по ме ну те уста но ве. У
то ку је уре ђе ње фа са де школ -
ске згра де.

Омо љи ца: На ху ма ни тар ној
ма ни фе ста ци ји за при ку пља -
ње по мо ћи за де цу ко ја се ле -
че у ино стран ству, одр жа ној
у не де љу, 23. ав гу ста, на пан -
че вач ком Кор зоу, уче ство ва -
ле су и чла ни це Удру же ња
же на „Жи сел”.

Стар че во: Из ви ђач ки од ред
„На дел” је у сре ду, 19. ав гу -
ста, ор га ни зо вао осам на е сто
так ми че ње под на зи вом „Да -
ни дру же ња”. Рад но вре ме му -
зе ја је утор ком и че тврт ком
од 19 до 21, сре дом од 13 до
15 са ти, a су бо том и не де љом
од 19 до 21.30, 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. Му зеј је не дав -
но по се ти ла де ле га ци ја из Но -
вог Се ла.

Месне актуелности

АК ТИВ НО СТИ ОД РЕ ДА ИЗ ВИ ЂА ЧА „НА ДЕЛ”

Обе ле же ни „Да ни 
дру же ња”

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Хоће ли се исплатити ове сезоне?

И овде победио „Бајерн”

Дистанца и у води
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Не над Ан дрић,

би о тех но лог

КЊИ ГА: По чео сам да чи там
као де чак и то су би ли стри по -
ви мог уја ка, ко ји су обе ле жи -
ли ве ли ки део мог де тињ ства.
Од свих стри по ва нај ви ше ме
је за ин те ре со вао „Мар ти Ми -
сте ри ја”. Ја ко сам за во лео тај
стрип и увек сам је два че као
да ујак ку пи но во из да ње. Ка -
да сам од ра стао, та љу бав пре -
ма ми сте ри о зним стри по ви ма
пре ра сла је у љу бав пре ма ми -
сте ри о зним књи га ма. Због то -
га сам иза брао Хар ла на Ко бе -
на, аме рич ког пи сца ми сте ри -
о зних ро ма на. Ње го ва књи га
ко ја је на ме не оста ви ла нај -
ве ћи ути сак је сте „Не стао за у -
век”. Ка жу да је „из да ја нај -
ста ри ји зло чин”. Вил Клајн је
из гу био бра та и де вој ку у истом
да ну. Је да на ест го ди на ра ни је
Ви ло ва де вој ка је су ро во уби -
је на, а за тај зло чин је глав ни
осум њи че ни ње гов ро ђе ни брат
Кен. Вил ве ру је у бра то ву не -
ви ност. Ме ђу тим, го ди на ма ка -
сни је но ва Ви ло ва де вој ка не -
ста је и он схва та да то ни је
слу чај ност и по чи ње да се при -
ми че исти ни и да от кри ва тај -
не о свом бра ту, де вој ци, па и
о са мом се би.
ФИЛМ: Опет бих иза брао ми -
сте ри ју, у овом слу ча ју пси хо -
ло шки три лер Мар ти на Скор -
се зеа „За тво ре но остр во”, с Ле -
о нар дом Ди ка при ом у глав -
ној уло зи. Рад ња фил ма се од -
ви ја 1954. го ди не у бол ни ци
„Есклиф” на јед ном изо ло ва -

ном остр ву. Дво ји ца аме рич -
ких ше ри фа, Те ди и Чак, до -
би ја ју за да так да ис тра же слу -
чај Реј чел Со лан до, па ци јент -
ки ње ко ја је не ста ла из со бе.
Ис тра жи те љи на и ла зе на мно -
ге по те шко ће, ко је на кра ју
по губ но де лу ју на Те ди је ву
пси ху и до во де га у кон фу зно
ста ње. На кон гле да ња овог
фил ма схва ти ће те да ни шта
ни је она ко као што из гле да и
да је исти на не где та мо.
МУ ЗИ КА: Ка ко сам ро ђен не -
што ма ло пре де ве де се тих, са -
став ни део ти неј џер ских жур -
ки би ли су хи то ви на ста ли у
то вре ме, ко је и дан-да нас
слу шам. Убр зо је кре ну ла ера
ре пе ра, као што су CIA, Гру и
Sha-Ila, уз чи је тек сто ве су
на ше ге не ра ци је од ра сле. Да -
нас нај че шће пу стим не ки до -
ма ћи или стра ни рок. Из дво -
јио бих ле ген дар ну „Ри бљу
чор бу” и пе сму „По гле дај дом
свој, aнђеле”, ко ја у ме ни бу -
ди по себ не емо ци је. Че сто се
вра тим уна зад, од слу шам не -
ки хит из де ве де се тих, али  и
да ље пра тим реп сце ну, па
ми се на плеј ли сти на ђу и пе -
сме „Бе о град ског син ди ка та”.

За тво ре но остр во

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

НО ВИ СТРИП БО РИ СА СТА НИ ЋА

Ђо гул Ти ра нин
Пан че вач ки умет ник Бо рис
Ста нић об ја вио је но ви стрип,
под на зи вом „Ђо гул Ти ра -
нин”. Стрип је ау тор ско
издање и мо же се на ру чи ти
пу тем имејл адре се boris.sta-
nich@gmail.com.

– Стрип је на стао на кнад -
ним по ве зи ва њем на су мич -
них цр те жа. Тај обр ну ти метод
ра да кре и ра ња при че на осно -
ву цр те жа тра јао је око пет
го ди на. У стри пу се по ја вљу ју
при ли ке из мо јих ко шма ра,
сло вен ска мит ска би ћа и бо -
жан ства по пут Ве ле са и По -
ље ље, а рад ња се од ви ја у
изми шље ном се лу ко јим су
за вла да ле мрач не си ле у об -
ли ку жа бе ти на љу до жде ра и
де мон ског ти ра ни на ко ји је
по му тио ра зум се ља на на во -
де ћи их да чи не не за ми сли ва
зло де ла. На ши ју на ци, брат и
се стра, Дра ги ца и Мир ко, кре -
ћу у ар хе тип ску аван ту ру су -
ко ба до бра и зла – ре као је
ау тор.

Бо рис Ста нић је до са да
об ја вио пет стри по ва, а то
су: „Да ћа” („Бо со на”, Са ра -
је во, 2020), „Атен тат – с оне
стра не пат ње” („Бе сна ко би -
ла”, 2015), „Ра до сав – хра -
сто во ли шће” („Ко ми ко”,
2015), „Ра до сав – ју тар ња ма -
гла” („Ко ми ко”, 2011), „Бла -
ти ште” („Елек три ка”, 2011).

НО ВИ СИНГЛ И СПОТ БЕН ДА „БУЧ КЕ СИ ДИ”

Не де ља ују тру
Пан че вач ки са став „Буч Ке си -
ди” об ја вио је спот за пе сму
„Не де ља ују тру”. Ра ди се о но -
вом син глу са ал бу ма „Еу фо ри -
ја”, ко ји је об ја вљен про шле го -
ди не. Спот је сни ман у Пан че -
ву, а за ње го ву ре а ли за ци ју би -
ли су за ду же ни Ве дра на Ву ко -
је вић и Лу ка Трај ко вић.

Бенд је при пре мио но ви сингл
и спот не по сред но пред об ја -
вљи ва ње ви нил ног из да ња ал -
бу ма „Еу фо ри ја”, ко ји ће се у
про да ји на ћи сре ди ном сеп тем -
бра за јед но с дру гим ти ра жом
це-де из да ња ал бу ма. По др шку
у ре а ли за ци ји спо та пру жи ла је
и ком па ни ја „Ред бул”.

– Ве дра на и Лу ка су нам ја -
ко до бри дру га ри, прет ход но
смо с Лу ком са ра ђи ва ли на спо -
то ви ма „Ђу ска ње не по ма же”
и „Су бо та”, а Ве дра на нам је
про шлог ле та ре жи ра ла спот
за пе сму „Ти хо” и то нам је до
са да би ло нај дра же сни ма ње.

Она је у ме ђу вре ме ну оти шла
у Бер лин, али чим смо схва ти -
ли ко ли ко јој не до ста је мо, ку -
пи ли смо јој кар ту у јед ном
сме ру и са мо јој ја ви ли да

долази да нам ре жи ра но ви
спот с Лу ком. Ску пи ли смо нај -
бо љу еки пу са свих спо то ва на
ко ји ма смо ра ди ли до са да и

на пра ви ли но во нај леп ше сни -
ма ње – ка жу мом ци из бен да.

Ал бум „Еу фо ри ја” до нео је
бен ду но ми на ци ју за пре сти -
жну на гра ду IMPALA за најбољи

не за ви сни европ ски ал бум го -
ди не, као и пут на пре сти жни
фе сти вал „Eurosonic”, ко ји је
одр жан у ја ну а ру у Хо лан ди ји.

Ал бум је об ја вљен кра јем про -
шле го ди не за из да вач ку ку ћу
„Кон тра”, а са ал бу ма су се већ
из дво ји ли хи то ви „Не ма љу ба -
ви у клу бу”, „Ђу ска ње не по ма -
же”, „Ти хо” и „Су бо та”. Сни -
ма ње и из да ва ње ал бу ма по др -
жа ли су „Со кој” и ОФПС.

Ал бум „Еу фо ри ја” се на шао
на свим ре ле вант ним ли ста ма
нај бо љих из да ња из 2019. го -
ди не, ме ђу ко ји ма су и muzi-
ka.hr; сингл го ди не по из бо ру
пу бли ке сај та „Бал кан рок”, као
и на њи хо вој ли сти 25 нај бо -
љих ал бу ма; за тим „Best Al-
bums 2019” сај та „Beehype”;
хит го ди не на сај ту tegla.rs;
„Му зи ка је Звон ко Ра дост” –
нај бо љи сингл го ди не; де сет
нај бо љих ре ги о нал них син гло -
ва на сај ту „Before After”; „Ste-
reo Art” – син гло ви го ди не на
muzika.hr; „Helly Cherry” – 50
нај бо љих из да ња; „Highway Star
Magаzine”; „Обла ко дер”…

НАЈ БО ЉЕ ИС ТКАН МО ТИВ ПИ РОТ СКОГ ЋИ ЛИ МА

На гра да за Пан чев ку
Ол га Жол нај Јо ка но -
вић из Пан че ва на гра -
ђе на је за нај бо ље ис -
ткан мо тив пи рот ског
ћи ли ма. Ово при зна -
ње уру че но јој је на пе -
тој Ткач кој ко ло ни ји
ко ја је одр жа на на Ста -
рој пла ни ни, у се лу
Дој кин ци, у ор га ни за -
ци ји Ет но-мре же и За -
дру ге „Дам ско ср це” из
Пи ро та и уз по др шку
ка над ске ам ба саде.

На ра ди о ни ци је
уче ство ва ло де сет же -
на из Пан че ва, Срем -
ске Ми тро ви це, Ста -
па ра, Бе ле Па лан ке,
Ло зни це, Бе о гра да и
Сом бо ра, а уче шћем
су пру ге ам ба са до ра
САД у Ср би ји Ен Год фри, ко -
ја је Ир ки ња, ко ло ни ја је до -
би ла и ин тер на ци о нал ни ка -
рак тер. Ол га Жол нај Јо ка но -
вић предста вља ла је Удру же -
ње грађа на „Па нон ке” из Пан -
че ва и до би ла при зна ње за

нај бо ље тех нич ки из ве ден рад
у тра ди ци о нал ној кле ча ној
техни ци.

– За кле ча ну тех ни ку је ка -
рак те ри стич но да се осно ва уоп -
ште не ви ди, већ са мо по тка
ко јом се из во де од ре ђе не ша ре

и мо ти ви, а ли це и на лич је су
иден тич ни. Мо же се ра ди ти на
хо ри зон тал ном, а и вер ти кал -
ном раз бо ју. У Пи ро ту се ко ри -
сти вер ти кал ни раз бој, док ми
ов де ра ди мо на хо ри зон тал ном,
па је то до ста дру га чије. Са да

сам пр ви пут ра ди ла
на та квом раз бо ју. Ура -
ди ла сам мо тив со вре
или со фре, ко ји је био
за дат свим уче сни ца -
ма, а сим бо ли ше склад
и успех у пре го во ри -
ма оних ко ји су око
со фре. Кре а тив ност
смо мо гле да из ра зи -
мо из бо ром бо ја. Ова
тех ни ка зах те ва ве шти -
ну тка ље да би мо тив
био ја сан, а иви це
уред не и рав не. Не сме
се по тка ја ко за те за ти,
ни ти пре ви ше опу шта -
ти при ра ду, да кле по -
треб на је ве шти на тка -
ље, ко ја се сти че ис ку -
ством и осе ћа јем. Не -
ке тај не овог за на та не -

се бич но су нам пре не ле тка ље
из За дру ге „Дам ско ср це” из
Пи ро та – ре кла је Огла Жол -
нај Јо ка но вић.

При зна ње је до де лио ам ба са -
дор Ар ген ти не у Бе о гра ду, ко ји
је са су пру гом об и шао коло нију.

Из ло жба „Ри зом: Жен ске по -
е ти ке про сто ра, при па да ња и
узе мље ња” ау тор ки Ма је Ра -
ко че вић Цви ја нов, Је ле не Гру -
ји чић и Лее Ви да ко вић би ће
отво ре на 1. сеп тем бра у 19 
са ти у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти Кул тур ног цен тра
Пан че ва.

Ове умет ни це у свом ра ду
об ли ку ју ком плек сан иден ти -
тет и уло гу же не, као и с њим
бли ско по ве зан по јам до ма у
да на шњем дру штву, кроз раз -
ли чи те угло ве пре зен та ци је, ко -
ји узи ма ју у об зир со ци јал ни и
еко ном ски мо ме нат, пол, би о -
ло шку функ ци ју, сим бо лич на
зна че ња.

Ра до ви под стак ну ти лич ним
ис ку стви ма ових три ју умет ни -
ца уни вер за ли зу ју њи хо во ис -
ку ство. Три умет ни це, три же -
не, спе ци фич ним, жен ским,
тзв. ме ким ру ко пи сом ства ра -
ју де ла ко ја из ло же на за јед но
ре пре зен ту ју и про жи ма ју њи -
хо ва раз ми шља ња, емо ци је, пи -
та ња с ко ји ма се сва ко днев но
су о ча ва ју као же не, мај ке, ћер -
ке, умет ни це, у ко ји ма се пре -
пли ће ис ку ство ис ка за но по е -
ти ком же не и жен ским „по гле -
дом”, ујед но сла ве ћи, али и
пре и спи ту ју ћи уло ге ра ђа ња,
ма те рин ства и сим бо ле ку ће,
до ма у са вре ме ном дру штву

пер ма нент них про ме на и не -
си гур но сти.

Ма ја Ра ко че вић Цви ја нов
(1975, Су бо ти ца) ди пло ми ра -
ла је и ма ги стри ра ла ва јар ство
на Фа кул те ту ли ков них умет -

но сти у Бе о гра ду. Осни ва чи ца
је и чла ни ца умет нич ке гру пе
dez.org, чла ни ца Удру же ња ли -
ков них умет ни ка Ср би је
(УЛУС), осни ва чи ца и пред сед -
ни ца удру же ња „Ма ја арт”. За

свој рад је ви ше пу та на гра ђи -
ва на.

Је ле на Гру ји чић (1986, Су -
бо ти ца) ди пло ми ра ла је на Фа -
кул те ту ли ков них умет но сти у
Бе о гра ду, гра фич ки од сек, у
кла си про фе со ри це Би ља не Ву -
ко вић. Ви зу ел на је умет ни ца и
кул тур на рад ни ца, чла ни ца
удру же ња КУРС у Бе о гра ду и
удру же ња „Кла ра & Ро са” у Су -
бо ти ци. Из ла га ла је ви ше пу та
са мо стал но и ко лек тив но у Ср -
би ји и ино стран ству.

Леа Ви да ко вић (1983, Су бо -
ти ца) мул ти ме ди јал на је умет -
ни ца ко ја ра ди на под руч ју
про ши ре них ме ди ја, ани ми ра -
них фил мо ва и ин ста ла ци ја
ко ри сте ћи се тра ди ци о нал ном
тех ни ком лут ка-ани ма ци је.
Њен ис тра жи вач ки рад се те -
ме љи на фраг мен ти ра ним на -
ра ти ви ма и ино ва тив ним ме -
то да ма при ча ња при че у ани -
ми ра ним ин ста ла ци ја ма. Члан
је ХДЛУ-а (Хрват ског дру штва
ли ков них умет ни ка), СУ ЛУВ-а
(Са ве за удру же ња ли ков них
умет ни ка Вој во ди не) и САС-а
(Society for Animation Studies).
Живи и ра ди у За гре бу и
Суботи ци.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 16. сеп тем бра. Га ле ри ја је
отво ре на рад ним да ни ма од 9
до 13 и од 17 до 20 са ти.

КОН ЦЕРТ У МУ ЗЕ ЈУ

Мла ди та лен ти
Кон церт мла дих та ле на та из
кла се Ми ли це и Дра гу ти на
Мла де но ви ћа би ће одр жан у
Све ча ној са ли На род ног му -
зе ја Пан че во у че твр так, 27.
ав гу ста, у 19 са ти.

На сту па ју мла ди умет ни ци
– по ла зни ци Шко ле му зич ких
та ле на та у Ћу при ји: Марта
Ме дан (ви о ли на), Ду ња Стој -
ко вић (ви о ли на) и Уки Ова -
ска и нен (кла вир ски сарадник).

Број ме ста за пу бли ку је
огра ни чен на че тр де сет, али
ће кон церт би ти пре но шен
ужи во на „Феј сбук” стра ни ци
На род ног му зе ја Пан че во.

ИЗ ЛА ЖУ ТРИ УМЕТ НИ ЦЕ

ЖЕН СКЕ ПО Е ТИ КЕ ПРО СТО РА, 
ПРИ ПА ДА ЊА И УЗЕ МЉЕ ЊА
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ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ БРА КО ВИ

ПРА ВА ЉУ БАВ НЕ МА ГРА НИ ЦА
За сва ког по сто ји не ко, иа ко се не ка -
да чи ни да ни је та ко. Је дан оби чан
клик на ин тер нет апли ка ци ји, од ла -
зак на не ки до га ђај или ле то ва ње мо -
же у пот пу но сти из ме ни ти не чи ји
жи вот...

Океј, Ку пи до не

Џејд Енг (36) и Вла ди мир Јо ва но вић
(36) упо зна ли су се пре ко апли ка ци је
„ОК Ку пид”. Она је ди зај нер ка ко ри -
снич ког ин тер феј са, ро ђе на у Аме ри -
ци, а по ре клом је из ки не ске про вин -
ци је Гу анг џоу. Вла ди мир је по за ни -
ма њу ин же њер зву ка, ро ђен је у Пу -
ли, а од ра стао у Пан че ву. Обо је жи ве
у Њу јор ку.

– Од пр вог су сре та је про шло ви ше
од по ла го ди не док ни смо по че ли да
се за ба вља мо. У ме ђу вре ме ну смо јед -
но дру гом пре по ру чи ва ли фил мо ве,
му зи ку, стри по ве и књи ге. Из ла зи ли
смо за јед но на кон цер те, из ло жбе,
кућ не жур ке и слич но. На јед ном од
кон це ра та где смо се на шли за јед но с
гру пом при ја те ља де си ла се ма ги ја.
На кон пар ме се ци за ба вља ња она је
оти шла са ма на фе сти вал „Burning
Man” у Не ва ди. Пла ни ра ла је то пре
не го што смо се упо зна ли, а ја сам то
се би пред ста вио на сле де ћи на чин:
ако се вра ти одан де и још увек јој се
сви ђам, на пра вом смо пу ту. Сна жан
за гр љај по из ла ску из ави о на ми је
ре као да је бу дућ ност ове ве зе сјај на –
при ча Вла ди мир.

На го ди шњи цу за ба вља ња Вла ди -
мир је уз из ла зак сун ца на ке ју у Ви -
ли јам сбур гу за про сио Џејд. Вен ча ли
су се у кру гу нај бли же по ро ди це и
два де се так при ја те ља на ма лој пла -
жи на Ист ри ве ру, из ме ђу два мо ста
ко ји по ве зу ју Бру клин и Мен хетн.

– Мен та ли тет и тра ди ци ја не игра -
ју ве ли ку уло гу и не ма ју зна ча јан до -
при нос за ква ли тет на ших на чи на жи -
во та. Раз го ва ра ју ћи, за кљу чи ли смо
да су оби ча ји на ци ја из ко јих по ти че -
мо чуд но ва то слич ни и бли жи не го
што смо ми сли ли. То смо кроз ша лу
при пи са ли ко му ни зму. Обе ле жа ва мо
не ке бит не да ту ме као што су лу нар -
на Но ва го ди на и Ђур ђев дан, али не
на чи не ко је про пи су ју ре ли ги је и тра -
ди ци је, већ оба до га ђа ја ко ри сти мо
као по вод да по зо ве мо при ја те ље и
се ди мо до ка сно у ноћ. Исто као и за
аме рич ки Дан не за ви сно сти – при ча
Вла ди мир.

Ста ри ји чла но ви њи хо вих по ро ди -
ца не раз у ме ју ен гле ски, па Џејд и
Вла ди мир че сто из за ба ве пре во де
јед но дру гом шта они при ча ју ме ђу
со бом.

– По себ ност ин тер на ци о нал ног бра -
ка је про ши ри ва ње ви ди ка. Упо зна -
ва ње љу ди ко ји су дру га чи ји од ме не
и жи ве сво је жи во те на на чи не ко ји
ме ни не де лу ју стан дар но од у век је
би ла по кре тач ка сна га мо јих ми сли и
од ве ли ког зна ча ја за кре и ра ње ста -
во ва. Жи ве ти с не ким ко је од ра стао
у окру же њу раз ли чи том од мог је још
је дан сте пе ник из над. Ве ру јем да раз -
ме на ис ку ста ва и ста во ва у ова квој
за јед ни ци не са мо да до при но си опле -
ме њи ва њу ду ше већ чи ни на шу ве зу
сна жни јом и ин те ре сант ни јом за обо -
је – ка же он.

Суд бин ски бал

Пан чев ка Ка та ри на (26), мод ни ди -
зај нер и кро јач, тре нут но на спе ци ја -
ли за ци ји за кро ја ча ви со ке мо де за
же не, и Ау стри ја нац Балтaзар Јар -
штајн (31), гра ђе вин ски тех ни чар, на
сту ди ја ма при ме ње не елек тро ни ке,
упо зна ли су се на го тик ба лу у Бе чу,

ка да је она бо ра ви ла та мо због кон -
сул та ци ја за упис на фа кул тет.

– На ша љу бав на при ча има ја ко
брз ток. С об зи ром на то да сам га
не ка ко оча ра ла, до шао је већ три не -
де ље на кон су сре та у Ср би ју, иа ко

ни смо уоп ште сту пи ли у би ло ка кву
ве зу пре то га. Упо зна ва ли смо се пре -
ко „Скај па”, а по се тио ме је на Бад -
ње ве че. Већ сле де ћег да на је упо -
знао мо је ро ди те ље и бли жу по ро ди -
цу. Сва ко ме је до нео по клон, за ко ји
се прет ход но рас пи тао код ме не. Нај -
ви ше је био нер во зан јер је мо рао да
се упо зна је с њи ма у „њу рок” чи зма -
ма и са чуд ном фри зу ром, што је ме -
ни би ло и ви ше не го сим па тич но –
при ча Ка та ри на.

Бал та зар од по чет ка ни је крио же -
љу да се оже ни Ка та ри ном, па је на -
кон кр ште ња у пра во слав ној цр кви
за тра жио до зво лу ње них ро ди те ља да
се вен ча ју. По што је од лу ка би ла спон -
та на, ни је имао пр стен, али га је ку -
пио већ на од мо ру те исте го ди не.
Вен ча ли су се у Пан че ву, а слу ша ле
су се там бу ри це и ро кен рол бенд
„Trouble Heart”.

– Он је по ре клом из Бе ло ру си је,
та ко да смо вр ло слич ни. У Ау стри ји
је од ма ле на, та ко да је не ке ства ри
по при мио кроз жи вот ов де. Нај ви ше
се раз ли ку је мо по то ме што сам ја
на ви кла да имам сво је при ја те ље око
се бе и љу де ко ји су мно го дру же љу -
би ви и рас по ло же ни за из не над не по -
зи ве на ка фу... Нај ве ће слич но сти су
у хра ни ко ју во ли мо да је де мо и у не -
ким естет ским по гле ди ма – при ча
Ка та ри на.

Ка та ри на и Бал та зар укуп но го -
воре шест је зи ка и раз у ме ју још
понеки, та ко да се увек сна ђу у
комуни ка ци ји.

– Јед но од дру го га смо на у чи ли до -
ста о на шим по сло ви ма. Та ко ђе јед но
дру го учи мо сво јем ма тер њем је зи ку.
Раз ли ку је мо се у не ким жи вот ним
прин ци пи ма – за кљу чу је Ка та ри на.

За јед нич ки је зик

Ми лан Ило ски (30) из Пан че ва и
Фран цу ски ња Лу сил (27) упо зна ли су
се пре че ти ри го ди не на Иби ци, где
су ра ди ли као про мо те ри за бар на
пла жи. Она је би ла у шпан ском ти му,
а он у ен гле ском, али су се сре ли тек
у клу бу где је ње гов тим ор га ни зо вао
жур ку.

– По че ли смо да ђу ска мо за јед но и
ни смо при ча ли од пре гла сне му зи ке.
На кон сат вре ме на оти шли смо на
бал кон, где смо, на на ше за јед нич ко
из не на ђе ње, схва ти ли да ра ди мо за

исти бар. Ре кла ми је да је
срећ на јер је тог да на зва нич -
но за вр ши ла ма стер-сту ди је.
За че сти та ње сам пред ло жио
по љу бац, на шта ме је Лу сил
по љу би ла у образ. Ре као сам
јој да то ни је по љу бац за ма -
стер, на шта се она на сме ја ла
и ре кла: „Сла жем се”. То је
био наш пр ви по љу бац и зва -
нич но по че так на ше љу бав не
при че – при ча Ми лан.

Од тог тре нут ка про во ди ли
су све вре ме за јед но.

– По сле че ти ри да на пот пу -
ног не раз два ја ња пред ло жио сам јој
да се пре се ли код ме не – из го вор ми
је био да сва ка ко про во ди мо све вре -
ме за јед но и да би ово би ло јед но -
став ни је. По сле две не де ље сам је
запро сио и ка да са да вра тим филм,

ми слим да то ни је би ло до -
вољ но за та ко ис хи трен по тез,
али ипак сам то ура дио: ле то,
мо ре, љу бав... све то не ка ко
ву че. Ни кад не ћу за бо ра ви ти
ње но ли це. Ре кла ми је да ни -
сам нор ма лан и од го во ри ла:
„Не!”, али да то мо же да зна -
чи „не још”. То ми је вра ти ло
хра брост и ни да ље се ни смо
раз два ја ли. Про шло је го ди ну
да на док „не још” ни је по ста -
ло „да”. Ку пи ли смо у Пан че -
ву ку ћу, ко ју смо ре но ви ра ли
и пра ви ли смо свад бу у њој –

при ча Ми лан.
Ка же да је це ла ње на фа ми ли ја би -

ла оду ше вље на Ср би јом и ов да шњим
љу ди ма, до па ло им се ко ли ко су дру -
же љу би ви и до бри до ма ћи ни.
Оду ше ви ли су их тру ба чи, ки -
ће ње и ра ки ја.

– Дру ги део свад бе за при -
ја те ље ор га ни зо ва ли смо у
Егип ту код се о це та ко је се зо -
ве Да хаб. И на свад би у Пан -
че ву и у Да ха бу је па да ла ки -
ша, што је ја ко рет ка по ја ва
за пу сти њу и зна чи да је то
ве ли ки бла го слов за наш брак.
Та ко нам је ре као бе ду ин ко ји
је ор га ни зо вао тај дру ги део
це ре мо ни је – об ја шња ва Ми -
лан.

Они ува жа ва ју оби ча је обе ју зе ма -
ља. То зна чи да има ју два Бо жи ћа,
две Но ве го ди не и ду пло ви ше пра -

зни ка и ве се ља.
– Ле по је то ка да до ла зи те

из раз ли чи тих кул ту ра, а на -
ро чи то кад су раз ли чи ти ма -
тер њи је зи ци. Ми ко му ни ци -
ра мо на на шем за јед нич ком
ко ји је ком би на ци ја ен гле ског,
срп ског и фран цу ског. Од пр -
вог да на се раз у ме мо, јер очи
и љу бав го во ре мно го ви ше од
ми ши ћа зва ног је зик. Љу бав
нас је спо ји ла без об зи ра на
дис тан цу с ко је смо за по че ли
пре не го што смо се сре ли –
за кљу чу је.

За јед но во де „Ин ста грам” про фил
под на зи вом „Domacicica”.

Мул ти кул ту рал на фа ми ли ја

Ире на Вар га (34), про фе сор ка срп -
ског је зи ка и књи жев но сти, и Ни кос
Ка ра ке ха јас (31), до ста вљач па ке та,
упо зна ли су се у Ста вро су, где је она
ту ри стич ки бо ра ви ла 2013. го ди не.
Три го ди не су про ве ли на ре ла ци ји
Ср би ја –Грч ка, да би се 2016. нај зад
од лу чи ли да от поч ну за јед нич ки жи -
вот та мо.

– С об зи ром на то да сам ово ме сто
за и ста за во ле ла и да су ме Ни ко со ва
по ро ди ца и при ја те љи див но при хва -
ти ли, та од лу ка ми ни је те шко па ла.
Гр ци су ве о ма ср дач ни и го сто при -
мљи ви и ка да им ка же те да до ла зи те
из Ср би је, оба ве зно се тру де да вас
им пре си о ни ра ју с не ко ли ко на ших
фра за – при ча Ире на.

Скла па ње бра ка у њи хо вом слу ча ју
би ло је са мо фор мал ност, да би она
до би ла нео гра ни чен бо ра вак у Грч -
кој. Ро ман тич на про сид ба је из о ста -
ла, а вен ча њу су при су ство ва ли са мо
њи хо ви ку мо ви.

– Увек ра до пре при ча ва мо анег до -
ту о то ме ка ко смо у пот пу но опу ште -
ној гар де ро би и без ика кве пом пе пре
вен ча ња оти шли у ло кал ни ка фић на
пи ће. Вла сник ло ка ла нас је пи тао:
„Где сте, шта ра ди те?” А ми на то од -
го ва ра мо: „Ни шта по себ но, ево иде -
мо да се вен ча мо”. И он да смо, на -
рав но, сви по па да ли од сме ха. Ја сам
има ла ту сре ћу да ни сам би ла је ди на
срп ска сна ја у Ста вро су. На и ме, та мо
жи ви још де се так на ших де во ја ка уда -
тих за Гр ке и све се дру же и др же
зајед но. Оне су ми та ко ђе ве о ма

помогле да се бр зо и ла ко ин те гри -
шем у Грч кој – об ја шња ва Ире на.

У ле то 2016. го ди не ро ди ла им се
Те о до ра. Ка да је она на пу ни ла го ди -
ну да на, пре се ли ли су се у Не мач ку и
та мо са да гра де свој жи вот.

Ире на ка же да су Гр ци ве о ма при -
вр же ни по ро ди ци и да јој се то ве о ма
до па да.

– За Гр ке се ка же да су ле њи, али ја
бих пре то на зва ла пре те ра ном ле -
жер но шћу и од су ством ди сци пли не.
Ве ћи на њих се во ди па ро лом „ла ко
ће мо” или „ми сли ће мо о то ме су тра”.
Ја сам су шта су прот ност то ме, јер во -
лим да др жим све кон це у сво јим ру -
ка ма и ми слим да жи вот тре ба да се
пла ни ра, а не да се жи ви сти хиј ски.
Ме ђу тим, су пруг ме је на у чио јед ној

за ни мљи вој грч кој из ре ци, а она гла -
си: „Ка да љу ди пра ве пла но ве, бо го ви
се сме ју”. Искре но ре че но, нас дво је
по ку ша ва мо да по ми ри мо те две
разли чи те при ро де и про на ђе мо баланс
– ка же.

У њи хо вој ку ћи се сла ви Бо жић (Гр -
ци га сла ве по гре го ри јан ском ка лен -
да ру, као и ка то ли ци) и два Ус кр са, у
че му нај ви ше ужи ва њи хо ва ћер ка.

– По себ ност на шег бра ка је у то ме
што и Ни кос и ја има мо две до мо ви -
не, Ср би ју и Грч ку, и што на ше де те
има ту при ви ле ги ју да од ро ђе ња учи
че ти ри је зи ка и да од ра ста у мул ти -
кул ту рал ној фа ми ли ји, ка ква је на ша
– за кљу чу је.

Спон та но, суд бин ски

Ди пло ми ра ни дра ма тург и мул ти ме -
ди јал ни умет ник Алек сан дра Илић
Ги форд (44) и на став ник ен гле ског
је зи ка у САД Брен дон Ли Ги форд (44)
упо зна ли су се за хва љу ју ћи слич ним
ин те ре со ва њи ма, а по себ но љу ба ви
пре ма ис тој му зи ци.

– Све је по че ло при чом пре ко плат -
фор ме јед ног од на ших нај о ми ље -
ни јих бен до ва, па се про ши ри ло на
пи са ње по е зи је јед но дру гом... Би ло
је фан та стич но упо зна ти ро ман ти -

ча ра сло бод ног ду ха. Те кло
је као не ка бај ка, са свим спон -
та но, суд бин ски – при ча
Алек сан дра.

Обо стра но за љу бљи ва ње је
би ло „ин стант”. У по чет ку су
нај ви ше ко му ни ци ра ли пу тем
ин тер не та и те ле фо на, али то
је тра ја ло ве о ма крат ко. Он је
до ле тео у Ср би ју и на кон са -
мо два да на вен ча ли су се у
Пан че ву.

– Иа ко смо ро ђе ни и од ра -
сли на два раз ли чи та кра ја
све та, од га ја ни у две раз ли чи -

те кул ту ре, фа сци нант но је ко ли ко
слич них скло но сти и успо ме на де ли -
мо. Он ми че сто ка же да ни у свом
нај бли жем окру же њу, у Аме ри ци, ни -
је срео жен ску осо бу ко ја во ли то ли ко
истих ства ри као он. Од по чет ка је
оду ше вљен срп ским тра ди ци о нал ним
вред но сти ма. Увек с ве ли ким ува жа -
ва њем и с по но сом го во ри о то ме.
Чак и док смо ду ги низ го ди на жи ве -
ли у Аме ри ци, он је сви ма при чао о
ле по та ма и по себ но сти на ше кул ту ре
– об ја шња ва она.

Нај леп ша ствар у „ме ђу на род ном”
бра ку је то што се про ши ре хо ри -
зон ти.

– Отво риш се ка но вим зна њи ма,
стру ја њи ма, су сре ти ма. На у чиш да
раз ми шљаш и осе ћаш на два је зи ка.
То те за и ста те сти ра и упот пу ни као
лич ност. Са гле да ваш свет из раз ли -
чи тих угло ва и осе ћаш се као код ку -
ће и кад до ла зиш и кад од ла зиш. Та -
ко ђе, де те или де ца ко ју ство ри те за -
јед но у ин тер на ци о нал ном бра ку,
чини ми се, до би ја ју још ја ча кри ла
за лет кроз овај жи вот – за кљу чу је
Алек сан дра.

Мир ја на Ма рић

Балтазар и Катарина

Никос и Ирена

Брендон и Александра

Милан и Лусил

Владимир и Џејд

Ско ро две де -
це ни је ка -
сни је, Ме ди
и Ијан су у
бра ку и има -
ју див ног
син чи ћа Чар -
ли ја – жи ве
са вр ше ним
жи во том у
с а  в р  ш е  н о ј
ку ћи у пред -
гра ђу. Ме ђу -
тим, на кон та јан стве не не сре ће на
кам по ва њу, Ме ди ће оста ти ве ли -
ки ожи љак на ли цу. Од ла зе ћи на
те ра пи ју, по сте пе но от кри ва сво је
стра хо ве због Ија на, за бри ну тост
за без бед ност њи хо вог си на, али и
де та ље ком пли ко ва не и бур не про -
шло сти са Џо. Од Бал ка на до Ен -
гле ске, од Ира ка до Мен хет на, и
на кра ју до по ро дич ног до ма у Кан -
за су, ше сна ест го ди на љу ба ви и
стра ха, аван ту ра и сум њи, кул ми -
ни ра у јед ном да ну.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта за вас зна чи реч та ма. Књи ге
из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле де -
ћих по ру ка:

„Та ма је реч ко ја на ста је кад не
од лу чиш на вре ме хо ћеш ли да по -
зо веш та ту или ма му, па вик неш:
’Та а а ма аа’.” 064/0120...

„То је на ди мак за Та ма ру кад јој
пад не мрак на очи.” 063/3635...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко је књи ге су обе -
ле жи ле ва ше де тињ ство:

„Оне ко је сам за бо ра вио да вра -
тим на вре ме у би бли о те ку, па сам
џе па рац по тро шио на ка зну.”
065/5229...

„Књи ге Гра ди ми ра Стој ко ви ћа,
ко је да нас јед на ко во ле и мо ја де -
ца. Хај дук је мој нај дра жи лик из
де тињ ства.” 064/3321... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 2. сеп тем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Шта за вас пред ста вља
сло бо да го во ра?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо
објави 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.

При ча о ми -
сте ри о зном не -
стан ку но ви на -
ра Чом ског и
ње го вом при -
ја тељ ству од
сту дент ских
да на с ко ле гом
Вла ди ми ром
Ф. чи та се као
нај у збу дљи ви -
ји три лер. Али
иза тог за пле -
та кри је се опо ра сли ка еро зи је свих
вред но сти, из да је, по губ них по де ла
и суд би не но ви на ра и срп ског дру -
штва уоп ште у три по след ње не -
слав не де це ни је. У ан то ло гиј ском
по гла вљу „При ја те љи”, у го то во
филм ском рит му, је згро ви то и не -
по штед но из не се на је крат ка исто -
ри ја на шег про па да ња а да исто -
вре ме но ни је на ру шен ро ма неск ни
на бој ни ти за не ма рен раз вој од но -
са два ју глав них ли ко ва, јед ног про -
ма ше ног и јед ног ус прав ног чо века.

Сло бо да го во ра

Пре ле по ло ша

Два чи та о ца ко ји до 2. сеп тем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Шта зна чи са вр шен жи -
вот?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Ва си ли је Ва са До ло вач ки (60)
ро ђен је и жи ви у Ба ва ни шту.
Ди пло ми рао је на Фа кул те ту
ли ков них умет но сти у Бе о гра -
ду у кла си проф. Зо ра на Пе -
тро ви ћа 1984. го ди не, а пет го -
ди на ка сни је за вр шио је пост -
ди плом ске сту ди је у кла си
проф. Мир ја не Ми хач. Од 1992.
го ди не члан је УЛУС-а.

Уче сник је мно гих груп них,
аук циј ских и ху ма ни тар них
изло жби. До бит ник је на гра де
„Љу би ца Со кић” за сли ке ма -
лог фор ма та (1982), пр ве на -
гра де на Ју жно ба нат ском ли -
ков ном са ло ну (1982), на гра де
„Пе тар Лу бар да” за цр теж на
те му жи во ти ње (1983 и 1984),
на гра де за нај бо љег сту ден та
Ака де ми је ли ков них умет но -
сти (1983), на гра де „Ни ко ла
Гра о вац” за сли кар ство (пр во
ме сто, 1984), ве ли ке на гра де
„Пе тар Лу бар да” за сли кар ство
и „Мо мо Ка пор” за сли кар ство
(2018). Ви ше пу та је на гра ђи -
ван на ли ков ним са ло ни ма у
Ко ви ну и Пан че ву.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да и ка ко сте
се за ин те ре со ва ли за умет ност?

ВА СИ ЛИ ЈЕ ДО ЛО ВАЧ КИ:
Мо ји су ва зда од зе мље и са зе -
мљом жи ве ли. Отац је био од -
ли чан уче ник и од у век је имао
ди ван ру ко пис, али се ни ко ни -
је ба вио умет но шћу. За ме не је
ва жи ло да до бро цр там и то ме
је пра ти ло све вре ме шко ло ва -
ња. Кра јем основ не шко ле сам
по же лео да се ти ме и ба вим.
Оду ше вља вао сам се при ро дом,
же лео сам да бу дем и зо о лог,
да ту ма рам по про сто ри ма и
да евен ту ал но цр там то што ви -
дим. Ме ђу тим, ка да сам кре -
нуо у сред њу шко лу, су срео сам
се са исто ри јом умет но сти и
по чео озбиљ ни је да упо зна јем
ту област. Он да кре неш по ла ко
да ис тра жу јеш умет ни ке из од -
ре ђе них пе ри о да, да чи таш њи -
хо ве би о гра фи је... С дру ге стра -
не, имао сам и про фе со ра ко ји
је био млад и пун ен ту зи ја зма
и ко ји је то на ме не ве ро ват но
и пре нео. По ла ко сам се припре -
мао за сле де ћи ко рак, од ла зак
на ака де ми ју, та ко што сам
ишао на ча со ве у Шу ма то вачкој.

l С об зи ром на то да се ва ша
по ро ди ца ба ви ла по љо при вре -
дом, ка ко су ре а го ва ли на ваш
из бор да се ба ви те сли кар ством?

– По др жа ва ли су ме. Ни сам
иза брао не што по пут пра ва или
ме ди ци не, и ни је им ис пр ва
баш би ло ја сно шта ћу ра ди ти.
Али отац је био ми ран и го во -
рио је да мо ти ка увек че ка, па
ако и не успем, би ће за ме не
по сла.

l На кон ака де ми је ни сте
оста ли у Бе о гра ду?

– На вре ме сам схва тио да је
Ба ва ни ште до вољ но да ле ко и
до вољ но бли зу на шем нај ве -
ћем цен тру и да ми ни је про -
блем да ра дим с не ке дис тан -
це. Ов де жи вим све вре ме и
ско ро два де сет го ди на сам имао
ста тус сло бод ног умет ни ка и
ис кљу чи во од сли кар ства сам
жи вео. По след њих два на ест го -
ди на сам про фе сор на Ака де -
ми ји кла сич ног сли кар ства
„Educons”, ко ји се од ове го ди -
не зо ве „МБ уни вер зи тет”.

l Ка ко пам ти те пе ри од сту -
ди ра ња? Шта сте нај вред ни је
по не ли одан де?

– Од у век сам био тра ди ци о -
на ли ста. Кад по сма трам са ове
дис тан це, имао сам здра ву иде -
ју да пет го ди на жи во та по -
све тим сту ди ра њу, уче њу о тех -
ни ка ма и ма те ри ја ли ма и све -
ту ко ји ме окру жу је. Био сам у
кла си проф. Зо ра на Пе тро ви -
ћа, где је би ло до ста оних ко ји
су ра ди ли ли мо ви ма, ау то-ла -
ком и во ле ли да екс пе ри мен -
ти шу. Ја сам увек би рао мо -
дел или не ку мр тву при ро ду,
што је про фе сор при ме тио и
скло нио ме је из тог про сто ра
у је дан ко ји смо зва ли „са -
мица”. Сли као сам мо де ле,

аутопор тре те и сл. Тру дио сам
се да ис пе чем за нат и да на у -
чим осно ве. По сле ака де ми је
сам ми слио да но сим бог зна
ка кав ка пи тал, али тек на кон
јед не де це ни је сам уви део да
је то био тек по че так. Ба рем је
та ко за оне ко ји су же ле ли да
не ким ства ри ма овла да ју, да
би су тра мо гли да свој по сао
ра де на пра ви на чин.

l Ко ли ко сте се бр зо сна шли
у умет нич ком све ту на кон ака -
де ми је?

– Ка да иза ђе те са ака де ми је,
до ста је нео бич но јер сте до
по след њег да на увек има ли
мен то ра по ред се бе, ко ји је гле -
дао ва ше ра до ве и с ко јим сте
о њи ма раз го ва ра ли. Да нас сво -
је сту ден те са ве ту јем да, ка да
за вр ше, оста ну у кон так ту са
сво јим ко ле га ма, с ко ји ма ће
ко му ни ци ра ти и ко ји ће с вре -
ме на на вре ме по гле да ти шта
ра де и да ти им не ко ми шље -
ње. Ме ни ни је би ли све јед но,
али сам на са мом по чет ку до -
био на гра ду „Ни ко ла Гра о вац”,
ко ја је би ла зна чај на, али и
нов ча на, што ми је на стар ту
обез бе ди ло не ке мо гућ но сти.
Сви ми ра ди мо она ко ка ко нај -
бо ље уме мо, а код ме не се по -
кло пи ло да је оно што је ме ни
би ло ин те ре сант но и што сам
ис тра жи вао, има ло куп це. То
су бр зо при ме ти ли и га ле ри -
сти. Мој рад је био озби љан, а
и це не су бр зо по ста ле озбиљ -
не, те сам имао мо гућ ност да
са мо од свог умет нич ког ра да
и жи вим.

l Да ли се се ћа те ко ја је би ла
пр ва сли ка ко ју сте про да ли?

– Ми слим да је то би ло још
на Ака де ми ји. Иа ко нам је би -
ло за бра ње но да из ла же мо док
смо сту ден ти, ја сам имао јед -
ну из ло жбу цр те жа у Пан че ву
и из ло жбу сли ка ма њих фор -
ма та у Ко ви ну и ту се већ не -
што про да ло. Оно што сам ра -
дио би ло је ин те ре сант но љу -
ди ма и же ле ли су да има ју мо -
је сли ке у свом окру же њу. Сли -
кар ство је као и све оста ле умет -
но сти, ка да чу је те не ку хар мо -
ни ју зву ка, же ли те то из но ва и
с па жњом да слу ша те. Та ко је
и код сли ка. Оне мо ра ју да има -
ју ма ги ју и моћ да по же ли те
по но во да је ви ди те, а ако је
мо гу ће, и да је има те у свом
окру же њу.

l Да ли вам је не ка да би ло
те шко да се одво ји те од не ког
свог де ла?

– Не мам та кав од нос пре ма
сво јим сли ка ма. Увек ми је би -
ло ва жни је што сам од сва ке
про да те сли ке, у не ким нор -
мал ним окол но сти ма, мо гао да
на пра вим три но ве. За не ку
сли ку сред њег фор ма та ко ју
же ли те да ура ди те на ори ги -
нал ном плат ну ква ли тет ним
ма те ри ја лом мо ра те до ста да
уло жи те. На жа лост, да нас је

та кво вре ме до шло да се дух
су жа ва, па се и све оста ло ску -
пља. Ина че ра дим ве ли ке фор -
ма те, али не мо гу да ка жем да
не ра дим и ма ле, од њих жи -
вим. Ве ли ке фор ма те је те шко
про да ти, али ја сам ро ђен у
овом вре ме ну, имам пу но ис -
ку ства, а ле ђа, ру ка и очи ме
до бро слу же, та ко да са да ра -
дим нај бо ље и ра ди ћу те фор -
ма те до кле год бу де та ко.

l Да ли је те шко одр жа ти
це не с об зи ром на оп ште еко -
ном ске окол но сти?

– Сви умет ни ци зна ју ка да
им је злат но до ба. Ни је све јед -
но ка да ни ко не зо ве че ти ри
ме се ца. Кад кре ну да зо ву и
свра ћа ју, он да знам да је на -
сту пио бо љи пе ри од. Мо жда
бих лак ше жи вео да сам ко ри -
го вао це не, али ни сам же лео.
Ова мо су до ла зи ли мно го
озбиљ ни љу ди, оста вља ли озби -
љан но вац и не же лим да њи -
хов ка пи тал оба рам ов де.

l Ко ли ко је те шко ура ди ти
ау то пор трет?

– Те шко је сва чи ји пор трет
на цр та ти. Са да је мо жда олак -
ша но уз до бре фо то гра фи је, али
се упр кос то ме пра ве гре шке.
Ствар је у ма ги ји сли ке. Ни је
про блем на сли ка ти два ока,
уста, нос…, већ је иза зов на -
сли ка ти онај да мар и со ко ве
ис под те по јав но сти. То је та
ве чи та Пиг ма ли о но ва же ља да
скулп ту ра ко ју је кле сао оживи.

l Ко ли ко је кла сич на сли ка
по пу лар на?

– Кла сич на сли ка и да ље де -
лу је. Не ка да ми до ђу љу ди у
ате ље по сле пар го ди на и се те
се да је у ћо шку ста ја ла не ка
сли ка. То зна чи да су је по не -
ли са со бом и да је не ко вре ме
жи ве ла у њи ма. Ја тра гам за
сли ком та ко да она ко му ни ци -
ра, да не ко од ре а гу је и да она
опле ме ни оног ко је по сма тра.

l Да ли се де ша ва да не ке
сво је сли ке по же ли те да пре -
ра ди те по сле не ког вре ме на?

– Де ша ва ло се и де ша ва се.
Кру ци јал но је пи та ње ка да се
тре ба за у ста ви ти, јер сли ка мо -
же да се сли ка веч но.

l Шта се да нас тра жи?
– Мно ги до ђу да ку пе ле пу

сли ку и умет ник ухва ти се бе у
ре а ли за ци ји не че га што би се
не ко ме до па ло. То не зна чи да
не ма ле пе сли ке. Де ша ва се да
тра же и сли ке с те жим на бо -
јем и те мат ским од ре ђе њем.
Да нас се че сто љу ди га де хар -
мо ни за ци је и гло ри фи ку ју на -
зад ност. Ту до ла зи мо до ки ча.
Ка ко од ре ди ти шта је кич? Ја
сам при хва тио став да је кич
не и сти на ко ја же ли да се до -
пад не.

l Ре кли сте да сте од основ -
не шко ле би ли за ин те ре со ва -
ни за при ро ду. Ка ко се тај од -
нос пре ма њој ме њао кроз ва -
шу ка ри је ру?

– При ро ду као пеј заж по чео
сам да уно сим по след њих не -
ко ли ко го ди на. Ра ни је сам имао
фраг мен те фа са да и ка пи ја с
фи гу ра ма, не ким ур ба ним ме -
сти ма или ен те ри је ри ма, као и
мр тву при ро ду. Пеј заж сам из -
бе га вао. Ме ђу тим, са да с ве ли -
ким фор ма ти ма про сто се на -
мет ну ло.

l Ко ли ко је окру же ње у ком
сте од ра сли и жи ви те ути ца ло
на ваш умет нич ки раз вој?

– Сва ка ко да је сте – ми ље,
ам би јент, ши ри на и по зна ва -
ње ства ри, али чо век стал но
тре ба да учи, да чи та и да се
опле ме њу је. Де ша ва се да ме
по кре не не ки мо тив, или лик
ко ји сам ви део и око ње га гра -
дим ам би јент или сце но гра фи -
ју и он да по ста вљам до га ђа ња
у тој при чи. Ин спи ра ци ја се
до го ди у са мом ра ду. Сва шта
се вр зма по гла ви, фо то гра фи -
шем, ску пљам ма те ри ја ле –
исеч ке из но ви на, књи жи ца,
ва дим ли ко ве, па ста вљам у
фи о ке, фол де ре… Ту се они ку -
ва ју, док не из гра дим не ку при -
чу ко ја ни је на ра тив на. А он да
сва ко има сво ју при чу ка да ви -
ди сли ку.

l Да ли сли кар те жи то ме да
ство ри са вр ше но де ло?

– Сви те жи мо том веч ном,
бес крај ном и бес ко нач ном. Ја
се ви ше ра ду јем у ра ду не го кад
сли ку за вр шим. У ра ду је ра -
дост ве ли ка. Бла го сло ве ни су
тре ну ци ка да сли кар уве че, ду -
хов но и фи зич ки умо ран, од ла -
зи на по чи нак са же љом да што
пре сва не и по но во на ста ви да
ра ди. То ра до ва ње ко је имаш
још као сту дент тре ба да се одр -
жи и да се ни ка да не за га си.
Јер ако се то де си, он да се ра ди
из лак та, не из ср ца. Ту ва тру
тре ба стал но раз го ре ва ти, чи -
та ти, слу ша ти му зи ку и он да се
она јед но став но догоди…

l Ко ли ко вам зна чи рад са
сту ден ти ма?

– Ра ду јем се. Не знам ка да
до ђе тај тре ну так да од ра сте -
мо и да не ста не та не ис ква ре -
ност. С њи ма је осе ћам у ве ли -
кој ме ри. Ра ду јем се њи хо вим
ус пе си ма, за јед но про ла зи мо
пре ко не у спе ха. Ле по је ра ди -
ти с мла ди ма. Чо век ми сли да
мно го зна, али ако је отво рен,
до би ја пу но. Не ка њи хо ва пи -
та ња и раз го во ри ме те ра ју да
о од ре ђе ним те ма ма мо жда и
пр ви пут раз ми шљам. Мој си -
стем је та кав да увек но сим ма -
ли ко фер са шта фе ла јем и да
ра дим исто што и они. Кроз
рад ми раз го ва ра мо о сли ка њу
и про це су сли ка ња.

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

– На то што мо је сли ке зна -
че дру гим љу ди ма, јер је ди но
то да је сми сао све му што ра -
дим.

Мир ја на Ма рић

Ули ца 7. ју ла пред ста вља гра -
ни цу из ме ђу МЗ Цен тар и МЗ
Вој ло ви ца, а под овим на зи -
вом по сто ји од 1968. го ди не.
Пре то га, од 1959, зва ла се
Утрин ска.

А шта се то, за пра во, де си -
ло 7. ју ла 1941. го ди не?

Ср би ја је већ три ме се ца
под не мач ком оку па ци јом. По
ухо да ној прак си, осва ја чи бр -
зо на ла зе кви слин ге и већ 16.
ма ја име ну ју „до ма ћу власт”
– Са вет ко ме са ра, на чи јем је
че лу Ми лан Аћи мо вић, пред -
рат ни шеф бе о град ске по ли -
ци је и ми ни стар уну тра шњих
по сло ва. „Ко ме сар ска вла да”
је по моћ ни из вр шни ор ган
Управ ног шта ба не мач ког ко -
ман дан та Ср би је.

На осно ву упут ства Аћи мо -
ви ће вог Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва, до сре ди -
не ма ја 1941. го ди не на ду -
жност се до бро вољ но ја ви ло
1.779 жан дар ма и 159 жан -
дар ме риј ских офи ци ра.

Тих да на по чи њу и пр ве
са бо та же про тив Не ма ца, ко -
ји уз вра ћа ју од ма зда ма и
стре ља њи ма. У то ме им по -
ма жу при пад ни ци Срп ске
жан дар ме ри је.

Фе ликс Бен цлер, ге не рал
Вер мах та, у из ве шта ју од 23.
ју ла 1941. го ди не ко ји ша ље
у Бер лин, пи ше: „До са да је
ви ше од сто ти ну осо ба стре -
ља ла Срп ска жан дар ме ри ја
као ре пре са ли ју по на ред ба -
ма не мач ких оку па ци о них
вла сти”. У из ве шта ју на бра ја
не по сред но уче шће Жан дар -
ме ри је у стре ља њи ма у Бе о -
гра ду и дру гим гра до ви ма у
Ср би ји.

То је, да кле, оквир за сли ку.
А сли ка је сле де ћа: тог вре -

лог јул ског по не дељ ка, 7. ју -
ла 1941. го ди не, на Ивањ дан,
у Бе лој Цр кви код Круп ња
тре ба ло је да се одр жи тра -
ди ци о нал ни ва шар. Због оку -
па ци је, ме ђу тим, и због гла -
си на да ће „ко му ни сти одр -
жа ти збор”, пред сед ник
оп шти не Сре до је Сре -
ђа Кне же вић ре као је
на ро ду по сле ли тур -
ги је у цр кви да се ра -
зи ђе. Ве ћи на је по -
слу ша ла, али је око
„Ка фа не Не дељ ко ви -
ћа” оста ло сто ти нак

ме шта на из Бе ле Цр кве и
окол них се ла.

Пре ма је ди ном зва нич ном
до ку мен ту о овом до га ђа ју,
из ве шта ју Жан дар ме ри је до -
ста вље ном 21. ју ла 1941. го -
ди не Ми ни стар ству уну тра -
шњих по сло ва у Бе о гра ду,
ка сно по под не 7. ју ла из шу -
ме је до шло де сет-пет на ест
пар ти за на на о ру жа них пу -
шка ма, док је је дан но сио
пу шко ми тра љез. Је дан од
њих, об у чен у ци вил ни ба -
лон ман тил – доц ни је ће би -
ти иден ти фи ко ван као Жи -
ки ца Јо ва но вић, но ви нар из
Ва ље ва – обра тио се оку пље -
ни ма ис пред ка фа не. Ре као
је да „Ру си на пре ду ју и тре -
ба им по мо ћи”, тра жио да се
са бо ти ра рад у бе ло цр кван -
ском руд ни ку лиг ни та, да се
не иде на ку лук и не пла ћа
по ре за. Оба ве стио је слу ша -
о це да је 1921. го ди не осно -
ва на ко му ни стич ка пар ти ја
чи ји је рад био спре чен оруж -
јем. Ипак, у Лај ков цу су
запали ли ци стер не, а у

Крагујев цу ма га зин, а са да
иду на Кру пањ.

Док је Шпа нац још го во -
рио, пред сед ник оп шти не
Кне же вић те ле фо ни рао је ко -
ман ди Жан дар ме ри је у Круп -
њу, ко ја је по сла ла па тро лу
из су сед не За вла ке.

По сле го во ра пар ти за ни су
на пу сти ли Бе лу Цр кву, а на -
род је по ла ко по чео да се ра -
зи ла зи, кад су се ис пред ка -
фа не по ја ви ла дво ји ца жан -
дар ма на би ци кли ма – на ред -
ник Бог дан Лон чар и ка плар
Ми лен ко Бра ко вић.

Пре ма вер зи ји оних ко ји
ко му ни сте сма тра ју зли ков -
ци ма, „жан дар ми су ле по по -
зва ли на род да се ра зи ђе, да
се Нем ци у обли жњем Круп -
њу не на љу те”. При каз до га -
ђа ја њи хо вих иде о ло шких
про тив ни ка је дру га чи ји: жан -
дар ми су „гру бо по ку ша ли да
рас ту ре збор”, па је је дан ско -
је вац при сти гао пар ти за не и
по звао их да се вра те. С њим
су у се ло по шли по ли тич ки
ко ме сар че те Шпа нац и пар -
ти зан Цве тин Сол да то вић.

Ови су жан дар ме Лон ча ра
и Бра ко ви ћа за те кли у раз го -
во ру с Кне же ви ћем, ис пред
ка фа не, па су јед ни дру ге по -
зва ли да по ло же оруж је. Опет
има мо две вер зи је: пре ма јед -
ној, Лон чар је „по што вао пра -
ви ла слу жбе”, па је не ко ли ко
пу та усме но упо зо рио пар ти -
за не, а он да им ис па лио ме -
так упо зо ре ња пре ко гла ва.
Пре ма дру гој, ре ал ни јој, пу -
цао је и про ма шио. Сви се,
ме ђу тим, сла жу да је по том
Жи ки ца Јо ва но вић Шпа нац
на ни ша нио из пи што ља и пу -
цао у Лон ча ра. По го дио га је у
фи ше кли је на опа са чу, му ни -
ци ја у њи ма је екс пло ди ра ла
и жан дар ма смрт но ра ни ла.
Сол да то вић је исто вре ме но из
пу шке пу цао у Бра ко ви ћа и
на ме сту га убио. Жи ки ца Јо -
ва но вић Шпа нац, Солда то вић

и ско је вац Вла дан Бо ја нић
по ку пи ли су оруж је од

жан дар ма, а Шпа нац је
над њи хо вим те ли ма
ре као: „Та ко ће про ћи
сви они ко ји бу ду слу -
жи ли оку па то ра”.
Бра ко вић и Лон чар

су са хра ње ни су -
традан, на гро бљу у

Завла ци. Шпа нац је по ги нуо
де вет ме се ци ка сни је.

Жи во рад Жи ки ца Јо ва но -
вић Шпа нац ро дио се 1914.
го ди не у по ро ди ци бо га тог ва -
љев ског ка фе џи је оже ње ног
Че хи њом. Из гим на зи је је из -
ба чен због „ши ре ња марк си -
стич ких и ре во лу ци о нар них
иде ја”, па је шко ло ва ње за вр -
шио у Бе о гра ду, где је ка сни -
је сту ди рао ју го сло вен ску књи -
жев ност, че шки и ру ски је зик
на Фи ло зоф ском фа кул те ту.

Го ди не 1937. упу тио се у
Шпа ни ју, у рат, а у апри лу
1941. при ја вио се као до бро -
во љац у Ју го сло вен ску кра -
љев ску вој ску, али је због прет -
ход не ан ти др жав не де лат но -
сти од би јен. По сле на па да Не -
мач ке на СССР уче ству је у
фор ми ра њу Ра ђе вач ке пар ти -
зан ске че те... А он да је до шао
Ивањ дан.

Пре ма зва нич ној вер зи ји,
Жи ки ца Јо ва но вић Шпа нац
је по ги нуо у су ко бу са чет ни -
ци ма 12. мар та 1942. Ни је
по зна то где је са хра њен.

Улица 7. јула

НАШ ГОСТ: ПРОФ. ВА СИ ЛИ ЈЕ ДО ЛО ВАЧ КИ, АКА ДЕМ СКИ СЛИ КАР

МА ГИ ЈА И МОЋ КЛА СИЧ НЕ СЛИ КЕ
УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: 7. ЈУ ЛА

Шта се то до го ди ло 
у Бе лој Цр кви?

Ва си ли је До ло вачки
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Ма ло на ших су гра ђа на је све -
сно ка кво бо гат ство жи во та нас
у сва ком тре нут ку окру жу је, с
об зи ром на то да ме ста из да -
шна рас ко шном при ро дом има -
мо на сва ком ко ра ку, што је
го то во не ве ро ват но ако се зна
да се Пан че во на ла зи на до мак
ме тро по ле ка ква је Бе о град.

У њих сва ка ко спа да и Ива -
но вач ка ада, реч но острв це на -
сло ње но на Ду нав на до мак по -
ме ну тог се ла.

По ред рај ског зе ле ни ла, ова
искон ска џун гла дом је пре -
див ном птич јем све ту, ко ји сво -
јом по ја вом то ли ко пле ни да
су мно ги ор ни то ло зи баш ову
ло ка ци ју у бли зи ни Ива но ва
озна чи ли као јед ну од нај ин -
те ре сант ни јих у окру же њу.

Ива но вач ка ада, реч но острв -
це окру же но Ду на вом и ње го -
вим ру кав ци ма, пред ста вља је -
дин стве ну пи то рек сну пра шу -
му и ста ни ште ра зно ли ког биљ -
ног и жи во тињ ског све та. По -
ред ша ро ли ког спле та др ве ћа
ко јем при ја вла жни ји те рен,
као и во де не фа у не – од свих
вр ста ри ба до ра зних гми за ва -
ца, гло да ра и дру гих си са ра,
мо жда нај у пе ча тљи ви је ме сто
за у зи ма ју пти це.

Сво јом по ја вом у сва ком тре -
нут ку пле не и, све јед но да ли
мир но сто је на не кој гра ни или
вре ба ју плен у во ди, ис пу шта ју
не ве ро ват не кри ке, ме ђу соб но
се до зи ва ју као пра ве опер ске
ди ве или де мон стри ра ју ле тач -
ке мо гућ но сти гра ци о зно за -
ма ху ју ћи кри ли ма при ли ком
уз ле та ња.

Оби ла зак тих див них ство ре -
ња истин ским љу би те љи ма до -
сту пан је у сва ком тре нут ку. До -
вољ но је са мо сти ћи до мо ста
на На де ли, на са мом ула зу у
Ива но во, скре ну ти ле во и препу -
сти ти се фа сци на ци ји сат ка ној

од (го то во) не па тво ре не при ро -
де. На жа лост, и ту као и многим
слич ним слу ча је ви ма људ ска ру -
ка зло коб но пре ти узур па ци јом
и де струк ци јом, а ве о ма ма ло
до при но си очу ва њу тог бла га.

На рав но, има и оних ко ји
се свим си ла ма бо ре за оп ста -
нак ова квих те шко из ре ци вих
ле по та.

Је дан од њих је и др Зо ран
Ма на си је вић, ле кар по стру ци,
али по ред то га што рев но сно
љу ди ма спа са ва жи во те, ни шта
ма ње енер ги је и љу ба ви не ула -
же ни у очу ва ње при ро де, пре
све га птич јег све та. Због све га

то га он је за вре део и ста тус
ор ни то ло га, а Ива но вач ка ада
му је јед на од оми ље ни јих
лока ци ја за по сма тра ње пер -
на тих ле по ти ца.

Ка ко са чу ва ти острв це
чисте при ро де?!

Да би се при сту пи ло Ива но -
вач кој ади, мо же се про ду жи -
ти и кроз се ло и скре ну ти ле во
ка бе де му, по пе ти се на ње га,
про ћи рам пу и спу сти ти се у
за шти ће но под руч је, у ко јем се
по ред оста лих пти ца ле гу и бе -
ло ре па ни, то јест је дан пар ове
угро же не вр сте.

А та мо су нас на са мом ула -
зу до че ка ли еле гант ни ла бу до -
ви, бо ја жљи ве ча пље и ја то ве -
се лих па та ка глу ва ра, као и по -
не ки хи тро кри ли го луб гри ваш.

– Ово је у ства ри спо ме ник
при ро де од око се дам хек та ра,
што је по ло ви на На род не ба -
ште. Ту се на ла зе ау тох то не вр -
сте др ве ћа, по пут цр не и бе ле
то по ле, бе ле вр бе, пољ ског ја -
се на, хра ста... За пра во све оно
што спа да у бо гат ство би о ди -
вер зи те та. По ред овог ме ста су
план та жне шу ме, у овом слу -
ча ју ка над ске то по ле, ко је су
ку ди ка мо сте рил ни је – опи су -
је под руч је у ко јем се на ла зи -
мо овај за љу бље ник у при ро ду.

У том мо мен ту за чуо се пре -
по зна тљив звук на лик од зва -
ња њу фе де ра. Реч је ве ро ват но
о де тли ћу или, пре ма Зо ра но -
вим ре чи ма, мо жда о цр ној жу -
ни, нај круп ни јем при мер ку те
вр сте, ко ја има око по ла ме -
тра. Тај де тлић во ли ове во до -
плав не шу ме, а пра ви ве ли ке
ду пље, ко је као свој дом ко ри -
сте и мно ге дру ге вр сте пти ца,
по пут го лу ба ду пља ша, га ћа сте
ку ку мав ке, чав ке...

– За што је бит на ова по вр -
ши на и због че га мо ра мо све
то да по се че мо, а да не оста -
ви мо ту и та мо острв це чи сте
при ро де? Чак ни овим план -
та жним шу ма ма не би сме та -
ло по не ко ау тох то но дрв це, ко -
је је прак тич но со ли тер, од но -
сно бо га то је ра зним жи во тињ -
ским све том – од ин се ка та,
пре ко во до зе ма ца и гми за ва -
ца, до си са ра и пти ца. Све то
жи ви у ње му и од ње га – наводи
ор ни то лог.

Орао бе ло ре пан глав ни 
је да са

Ива но вач ка ада је ве о ма зна -
чај на и због то га што у њој жи -
ви пар ор ло ва бе ло ре па на, пре -
див не гра бљи ви це им по зант -
них кри ла.

– Ка да кре не с над ле та њем,
тај до га ђај ни је ни шта ма ње
ма ги чан од оног ка да су по ви
па тро ли ра ју ва зду хом из над Ув -
ца. Ви сок је мал те не је дан ме -
тар, а ра спон кри ла, ко ја под -
се ћа ју на да ске с пр ста стим
кра је ви ма, из но си око два ме -
тра и че тр де сет цен ти ме та ра.
На рав но, има бео реп, због че -
га је до био та кав на зив. Зо ву га
још и ште ка вац, за то што ис -
пу шта про дор не зву ке на лик
штек та њу. Ова гран ди о зна пти -
ца спа да у ка те го ри ју мор ских
ор ло ва и за то жи ви на вла жним
под уч ји ма. Бе ло ре па ни но се по
два до три мла дун ца, и то у
гне зду од по ме тар ши ри не и
ду би не, и за то им је нео п ход -
на ве ли ка ра шља ста кро шња.
Код овог ор ла, за раз ли ку од
не ких дру гих, ни је из ра жен ка -
и ни зам, од но сно то кад ста ри -
ји брат уби је мла ђег ка ко би
лак ше оп стао. У по чет ку су там -
ни, а бе ли реп до би ја ју по сте -
пе но. Иа ко ро ди те ље на пу шта -
ју већ за око че тр де сет да на,
тек на кон лу та ња од пет-шест
го ди на по ста ју ап со лут но зре -
ли – ка же док тор за љу де и
пти це.

Ша ре ни ло од кор мо ра на,
ча пљи, ла бу до ва,
водомара....

Уто се из шу ме за чу ло „крип-
крип”. То су би ле пче ла ри це,
нео пи си во ле пе пти це. Не ду го
за тим про ле те ле су и се ни це...

– На Ива но вач кој ади жи ви
и мно го дру ге ин те ре сант не пе -
ра ди. Ре ци мо, кор мо ра ни су
до бри ро ни о ци и по сто ји фа -
ма да се хра не ква ли тет ном
ри бом. Ме ђу тим, ис тра жи ва -
ња су до ка за ла да је ду го то во
ис кљу чи во ри бљи ко ров, али
су све јед но због те не и сти не и
да ље же сто ко про го ње ни. С дру -
ге стра не, ле гу се у ве о ма буч -
ним ко ло ни ја ма, а кад за у зму

КА КО СА ЧУ ВА ТИ ВЕ ЛИ КЕ ПТИ ЦЕ?

Др жа ва у но ви је вре ме ма -

ло бо ље шти ти круп ни је гра -

бљи ви це, па им је број у ла -

га ном по ра сту. На жа лост, и

да ље има ра зних слу ча је ва

тро ва ња, по пут оног у око -

ли ни Апа ти на, ка да је уги ну -

ло мно го жи вог све та – од

ша ка ла, пре ко вра на, до ор -

ло ва ми ша ра.

– И бе ло ре пан спа да у ри -

зич ну гру пу јер, иа ко му је

глав на хра на ри ба, је де све

– пат ке, зми је, гу ште ре и

дру ге во де не жи во ти ње. Чак

и ла бу да мо же да са вла да

јер има мо ћан кљун, а не ли -

би се ни да стр ви на ри, ка да

ла ко мо же да по стра да од

тро ва ња. Ту на ро чи то гре ше

мла ђе пти це, док од ра сли

не ка ко уме ју да про це не шта

је за је ло. Ипак, број бе ло ре -

па на је у по след њих два де -

сет го ди на уче тво ро стру чен

на не ких 120 па ро ва, пре

све га за хва љу ју ћи од го вор -

ни јем од но су пре ма њи ма,

али и из град њи риб ња ка,

што им обез бе ђу је до вољ но

хра не. По ред тро ва ња, нај -

ви ше му ште ти уз не ми ра ва -

ње, по пут шу мар ских ра до ва

– ка же Зо ран Ма на си је вић.

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.

Стре ли штан ци
На Стре ли шту, код Ули це 7.
ју ла, жи ве два улич на пса ко је
хра не ху ма ни љу ди из ком -
ши лу ка. Они су див ни пре ма
љу ди ма, пси ма и на ро чи то пре -
ма де ци.

У пи та њу су муж јак и жен -
ка, ко ја је сте ри ли са на, а до -
би ла је и вак ци ну про тив за -
ра зних бо ле сти. Про блем је то што по не кад ју ре за би ци кли -
сти ма, па би би ло ле по да про на ђу свој ми ран ку так и чо ве ка
ко ји ће се бри ну ти о њи ма.

Дру ге ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фон 
061/175-96-92.

Ра фи нер ци
Два „бра та” и „се ка” из кру га Ра -
фи не ри је тра же си гу ран дом. Од -
ра сли су уз мај ку Пе тру ко ја се ту
по ја ви ла, где се убр зо и оште нила.

На ла зе се по крај наф то во да, уз
огра ду, на ме сту ко је ни ма ло ни је
без бед но за њих. Уко ли ко не ко мо -
же да по мог не, да их збри не или
удо ми, тре ба ло би да се ја ви што пре.

Ма зни су и ве се ли, а све дру го се мо же са зна ти на те ле фон
063/862-99-54.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на имејл адре си
ljubimci.pancevo@gmail.com. Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног

пса или ште не, ра сног или ме шан ца, или је жи во ти њу из гу био,
требало би да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.

На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља за цео живот!

не ко др во, не ма му спа са, бу -
ду ћи да му сво јим ки се ли на ма
из из ме та оште ћу ју ко ру и убр -
зо га у пот пу но сти ого ле. При -
ме ра ра ди, у уну тра шњо сти ду -
нав ског остр ва Фор кон ту мац
на шао сам јед ну ве ли ку гру пу
од око две ста па ро ва – на во ди
Зо ран.

На ади има и дру гих ма њих
гра бљи ви ца, по пут ве тру шке,
коп ца и со ко ла ла ста ви ча ра;
че ста по ја ва су и во до ма ри, де -
тли ћи и кор мо ра ни, а ов де се
хра не и ча пље.

– Ја их зо вем дан гу бе, јер су
у ста њу да са ти ма осма тра ју
по вр ши ну во де. Глав но оруж -
је им је оштар кљун, ко ји ко -
ри сте као бо деж за на ба да ње
рибе или жа бе. Ду ге но ге им

до бро до ђу за га ца ње по пли -
ћа ци ма, па им је плен и све
дру го што на ђу у во ди. Има их
ви ше вр ста – си ва је ста на ри -
ца, а ове дру ге, као што бе ла,
жу та, гак, по ме ра ју се ка ју гу.
Во до мар је та ко ђе за ни мљив
јер бу ши ту не ле и гне зди се у
на си пи ма. Ту су, на рав но, и
ла бу до ви, ко ји су, на кон го ди -
на из у ми ра ња, са да у екс пан -
зи ји и мо же се ре ћи да по ста ју
ин ва зив на вр ста, пре све га за -
то што агре сив но бра не сво ју
те ри то ри ју – го во ри пре ка ље -
ни орни то лог.

Ова кву при чу те шко је окон -
ча ти, као и ужи ва ње у по гле ду
на тај рај ски свет. А да ли ће
нам по тра ја ти, мо жда и пре -
суд но за ви си и од нас са мих...

ПРИ РО ДА ОКО ДУ НА ВА, МЕ СТО ПРЕ ПУ НО ЛЕ ПО ТЕ ЖИ ВО ТА

ИВА НО ВАЧ КА АДА – ПРА ВИ РАЈ ЗА ПТИ ЦЕ

У сваком тренутку неки кљун вреба на ади

Лабудови суверено чувају своју територију

ИМА И КОД НАС ТИХ 
ЧУДЕСНИХ ОР ЛО ВА

Ор ни то лог др Зо ран Ма на -

си је вић сво јим је очи ма ви -

део ве ли чан стве не ор ло ве

бе ло ре па не на Ива но вач кој

ади.

– Баш ов де на и шао сам на

је дан пар. Ка да нас је жен ка

спа зи ла, у мо мен ту је по ле те -

ла, на пу стив ши сво је гне здо

на цр ној то по ли, а ја сам се

већ сле де ћег тре на укло нио

ка ко је не бих оме тао док ин -

ку би ра на ја ји ма. Бе ло ре па -

ни се мо гу ви де ти и ка ко па -

ра ју не бо над Бе о гра дом, што

је, мо же се ре ћи, свет ски ку -

ри о зи тет, бу ду ћи да по сто ји

је дан пар на Ве ли ком рат ном

остр ву, док их у Пан че ву има

пре ма ја буч ком ри ту и на пу -

ту за на шу пре сто ни цу –

исти че ор ни то лог.

Љубитељи птица у зони где се гнезди прелепи орао

Белорепан
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

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

(7
/2

9
4

8
7

7
)

ПУНТО 1.2, 2003, клима, га-

ражиран, одличан, власник.

064/142-55-93. (294953)

ШКОДА фабија 1.2, 2014,

атестиран плин, клима.

064/130-36-02. (295019)

ПУНТО 3, 1,2, 2011/12, пе-

тора врата, атестиран плин.

064/130-36-02. (295019)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007, пе-

тора врата, фул опрема, 6

брзина. 064/130-36-02.

(295019)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.2,

2003. годиште. 065/361-64-

22. (295030)

ШКОДА октавија 2.0, 2005,

у фулу, прва боја, шест бр-

зина.  064/130-36-02.

(295019)

НА ПРОДАЈУ ксара пикасо

2003. годиште, 2.0 дизел,

власник. Тел. 064/428-18-

75. (295086)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто

спид 6, 1999. годиште.

063/8904-21-80. (295099)

ЛАДА НИВА, 1.6, 1991. го-

диште, одлична, атест од

плина до 2025, замена.

065/954-95-49. (295102)

КОРОЛА версо, 2005. годи-

ште, прешла 143.000, 1995.

седам седишта. 069/280-39-

16. (295132)

ФОРД фијеста 1.5 ТДЦИ, 75

кс, петора врата, крај 2013.

43.000 км, 6.000 евра, у це-

ну улазе и четири зимске гу-

ме са алу фелнама. Прва

власница (рачун). 064/919-

36-22. (295137)

АУДИ А 4, авант, 2013,

опрема 2000 цм, прешао

210.000 правих, без улага-

ња, 11.300 евра. 069/222-

32-75. (295195)

ПРОДАЈЕМ пасат Б 6, 4 х 4,

2006. годиште, опел корса

1.0, 2005. годиште. 064/867-

48-11. (295022)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (294060)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05.
(295212)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп

слупаних и неисправних.

060/078-47-89, 063/778-47-

89. (295190)

КАЗАН за ракију, ложишта,

табарке, луле, дна, мешачи.

331-586, 063/805-74-60.

(294233)

НА ПРОДАЈУ квалитетна ,

црна земља за насипање

дворишта са превозом.

064/192-85-44. (294815)

КОТАО, шпорет алфа 12,5

кв, за централно грејање,

врло повољно. 064/123-63-

65. (294938)

ПРОДАЈЕМ тросед на раз-

влачење, две фотеље, два

кауча, супер очувано, јеф-

тино. Тел. 062/101-31-73

или 345-565. (294933)

ПРОДАЈЕМ судопере и

остале кухињске елементе.

Тел. 060/180-10-20,

013/371-568. (195149)

КУПУЈЕМ возила до 1.500
евра, стање небитно.
063/165-83-75. (295213)

ГАРАЖА монтажна 5 х 2,6
м, метална. 063/729-72-86.
(295040)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гара-
жни простор 130 квм, у Та-
миш Капији. 063/175-62-95,
(295162)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-
ци, свиње, могућност клања
и печења. 060/037-11-96.
(294974)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, га-
ранција. 063/705-18-18.
063/705-18-18, 335-930.
(295183)

ПРЕПЕЛИЧЈА јаја лековите,
препелице младе, кавези,
достава. 062/976-45-06.
(294005)

ПРОДАЈЕМ балирану дете-
лину. 065/688-86-30.
(295002)

ПРОДАЈЕМ казан од 100 ли-

тара. 063/121-83-69.

(295010)

ПРОДАЈЕМ шанк, кухињу,

комода стилска, сто, угаона

гарнитура. 061/193-00-09.

(295026)

МЕТАЛНА врата и прозоре,

собна врата. Тел. 066/572-

91-19. (295067)

ПРОДАЈЕМ брачни, кревет

2 х 0,90 х 1.90. Тел.

063/175-67-67. (295103)

ПРОДАЈЕМ чамац елан 400,

нерегистрован са томос 4

мотором, очуван. 060/095-

83-05. (295077)

ОГРЕВНО дрво, повољно,

багрем, буква, храст.

064356-03-93, бесплатана

превоз, 4.500. (295088)

ПРОДАЈЕМ двосед и тросед,

са механизмом, 10 евра ко-

мад. 066/318-235. (295092)

ПРОДАЈЕМ кавез за коке

носиље, 120 комада.

065/331-82-63. (295107)

ПРОДАЈА новог намештаја.

Столови од 4.500, столице

од 1.800, клик-клак лежаје-

ви од 15.300. 060/600-14-

52. (295123)

ИНВАЛИДСКА колица, уга-

она гарнитура, комбинова-

ни фрижидер двомоторац,

телевизор, фотеља.

063/861-82-66. (295127)

СУДОПЕРА, с висећим, фо-

теља мојца, самачки кревет,

орман с ципеларником, та-

буре. 063/861-82-66.

(295127)

ПРОДАЈЕМ: шљиву, крушку,

виљамовка, грожђе, јабука,

дуња за ракију. Довозимо.

Тел. 063/898-53-08.

(295168)

КАУЧИ, ТА, пећ од 6 – 3 кв,

продајем. Тел. 064/160-46-

39. (295175)

ПРОДАЈЕМ котао на чврсто

гориво ter mi co, 42 кв, 300

евра. 062/841-76-69. (295192)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

Долазим на адресу. 064158-

44-10, 063/101-11-47.

(294877)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, стаове, пен-

кала. 013/313-458, 063/199-

60-36, 064/481-14-77.

(294931)

КУПУЈЕМ старе веш-маши-

не, фрижидере, замрзиваче,

шпорете, сервисирам исте.

060/521-93-40. (294955)

КУПУЈЕМ испрвне и неис-

правне, ТА пећи, свих кв.

061/641-30-36, 066/641-30-

36. (294963)

КУПУЈЕМ пенкала, медаље,

ордење, сатове, сабље, трак-

тор. 064/867-48-11.

(295022)

КУПУЈЕМ исправне, неис-

правне ТА пећи, разне књи-

ге, долазак. 063/826-23-65.

(295074)

КУПУЈЕМ мањи ципеларник.

064/348-07-60. (295146)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре,

долазим на адресу.

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

47. (295177)

КУПУЈЕМ ТА пећи, два и три

кв, вршимо ремонт.

063/705-18-18, 335-930.

(295183)

КУПУЈЕМ перје, старински

намештај, слике, сатове,

стари новац, стрипове, си-

фон флаше, фигуре, старо

покућство. 063/705-18-18,

335-930. (295183)

ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита,

три стана, 8 ари плаца. Тел.

063/829-89-48. (293406)

ПРОДАЈЕМ пет ланаца са

салашем иза Куткове пумпе,

земља удара у Надел.

062/806-02-58. (294330)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољи-

ци. Тел. 064/197-28-24 или

063/899-43-28. 

ПРОДАЈЕМ воћњак, 90 ари,

Новосељански пут, до

асвалта, викендица, струја,

вода, 65.000 евра. 063/816-

26-89. (294025)

ПРОДАЈЕМ мању кућу на

Кудељарцу, 9 ари плаца, ле-

гализовану. 064/040-82-72.

(294652)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,

воћњак,  кућа 150.000 евра,

договор. 064/276-08-08.

(294664)

КУЋА, нова, 180 квм, Војло-

вица, 48.000 ера. Тел.

064/891-16-48, 063/784-71-

34. (294739)

ПЛАЦ 17 ари (10 х 170), Ку-

дељарац, уз „Техномаркет”,

инфраструктура. 063/729-

72-86. (29540)

КУЋА, бања Врујци, 60 квм,

6 ари, продајем/мењам.

011/274-80-67. (294982)

ЗЕМЉА на продају, два лан-

ца, Новосељански пут уз

друм. 064/443-07-07.

(294960)

ЗЕМЉА на продају 1.4 лан-

ца, Новосељански пут, уз

друм. 064/443-07-07. (294960)

ПЛАЦ на продају, 27 АРИ,

НА Кудељарцу у близини

Родића. 064/443-07-07.

(294960)

ПРОДАЈЕМ плац на Бавани-

штанском путу, 29 ари, из-

лазак на пут, грађевинско

земљиште. 069/357-95-59.

(294967)

КУЋА на продају у Врњачкој

бањи. 064/947-29-92. (294919)

СТАРУ кућу на 6 ари плаца

продајем/мењам за стан уз

доплату. Ул. Стевице Јовано-

вић. Власник. 064/136-42-

00. (94962)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,

110 ари,с труја,в ода, ас-

фалт, 1.700 евра ар, север-

на зона. 064/136-42-00.

(294962)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрели-

шту и два ланца земље под

засадом лешника. 064/357-

81-50. (294993)

КАЧАРЕВО, кућа на продају

110 квм, ЦГ, плин, центар, 9

ари плац, 36.000, договор.

065/207-64-46. (295013)

СТРЕЛИШТЕ, 350 квм, 5

ари, лукс, 160.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(295075)

СТРЕЛИШТЕ,  140 квм. 2.5

ара, 65.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(295075)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-

ци, укњижена, 30.000 евра.

062/641-913. (295011)

ВИКЕНДИЦА на Поњавици

код Омољице, 150 квм, 34

ара, плац до воде, 30.000

евра, власник. 064/141-18-

51. (295085)

КУЋУ у Иванову продајем

или мењам за гарсоњеру.

064/372-94-71. (95108)

ПРОДАЈЕМ плац грађевин-

ски 2,52 ара, Златарска 26.

Нова Миса, 35.000 евра.

063/881-18-29. (295109)

КОТЕЖ 1, двојна кућа од

164 квм, 3 ара плаца,

128.000 евра. 065/270-17-

56. (295120)

КУЋА, Војловица, Братства

јединства 180 квм, грејање,

изолација, 60.000, власник.

065/367-71-71. (295187)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са

локалом, 44.000. „Јанко-

вић”, 348-025. (295125)

ОМОЉИЦА, кућа 100 квм,

новија, 5 ари плаца, хитно,

27.000. „Гоца”, 063/899-77-

00.  (295131)

ПРОДАЈЕМ плац од 23 ара у

Панчеву, Скадарска 24-а.

064/184-87-50. (295163)

ПЛАЦ за инвеститоре, Улица

Светог Саве, 4 ара, 97 квм,

130.000. (398), „Кров”,

060/551-64-50. (295155)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, поче-

так Кудељарца, 4.3 ара,

15.000. (398), „Кров”,

060/551-64-50. (295155)

ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7

ари плаца, колски улаз, по-

моћни објекти, 32.000.

„Олимп”, 351-061, 063/274-

951. (295184)

ОМОЉИЦА, објекта у из-

градњи, гаража, струја, во-

да, 11.5 ари. 064/260-05-34.

(295202)

КУЋА, нова Миса и кукћа у

ширем центру града. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(295189)

ТЕСЛА, кућа, плац 2,61,

фронт 6 м, 45 + 11, 32.000

евра. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (295209)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.
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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 + индекс
fPSA/PSA 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 27. АВГУСТА ДО 10. СЕПТЕМБРА

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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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.

ДИРЕКТНА ПРОДАЈА СТАНОВА

Зграде спратности По + П + 2 + Пк, у Улици Светозара Милетића 108.
Станови у завршној фази изградње. 

Квалитетна градња, столарија дрво-алуминијум. Паркет вишеслојни храстов.
Станови квадратуре: 46 квм, 48 квм, 57 квм, 85 квм и 95 квм.

Инвеститор: Šamarica Windows – Качарево
Контакт телефон: 063/313-856
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.o
.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПЛАЦ

ЗА ЗГРАДУ
инвеститорима,

проценат. 
Иве Курјачког 72

064/295-50-95

(4
/2

9
4

7
8

2
)

ЦЕНТАР, 80 квм, 1.5 ар дво-

ришта, хитно, 50.000. „Го-

ца”, 063/899-77-00. (295131)

ПЛАЦ Кудељарацџ, 25 ари,

40.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (295209)

ПЛАЦ, Новосељански, 13

ари, ограђен, Тамиш, 5 ари,

8.000, 19.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (295209)

ПРОДАЈЕМ викендицу, ви-

кенд-наеље Долово.

063/237-591. (295210)

КУПУЈЕМ кућу без посред-

ника, центар, шири центар.

064/320-61-94. (295174)

КУПУЈЕМ кућу за рушење

или плац до 3 ара, шири

центар. 061/572-93-17.

(295211)

ЈЕДНОСОБАН, 30 квм, у
строгом центру, сређен, на-
мештен, опремљен, 45.000
евра. Власник. 064/848-88-
84. (294087)

ПРОДАЈЕМ улични двори-
шни стан, засебно двори-
ште, Жарка Зрењанина, вла-
сник. 061/382-88-88.
(295079)

ПРОДАЈЕМ дуплекс, 117

квм, преко пута Авива.

063/159-99-62. (294093)

ПРОДАЈЕМ једноипособан

дворишни стан, центар, 36

квм. 063/184-10-57. (294289)

ТРОСОБАН стан, 72 квм,

строги центар, трећи спрат,

две терасе, лифт, ТА, могућ-

ност ЦГ, 70.000, договор.

Звати после 17 сати. Тел.

064/119-60-06. (295004)

ЈЕДНОИПОСОБАН. 43 квм,

Котеж 2, сређен, девети

спрат, усељив. (470), „Ди-

ва”, 064/246-05-71.

(295050)

СОДАРА, 46 квм, ЦГ, VI,
37.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (295075)

СОДАРА, 39 квм, ЦГ, IV,
29.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (295075)

ПРОДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, Ослобођења, 22
квм. 064/320-84-32. (294990)

ШИРИ ЦЕНТАР, једноипо-
собан, 40 квм, V, TA, 25.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(295115)

ЦЕНТАР, 64 квм, двоипосо-

бан, 58.000. „Гоца”.

063/899-77-00. (295131)

АМК НЕКРЕТНИНЕ, за хит-
не продаје станова – брза
реализација. Његошева 12.
061/262-08-44. (294889/р)

ШИРИ центар, новоградња,
трособан, 72 квм, I, ТА, усе-
љив, 79.200.(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(295115)

У ВРЊАЧКОЈ бањи прода-
јем једнособан стан, центар,
46 квм. 062/806-02-58.
(294312)

СТРОГИ центар, двособан,
ЦГ, ВП, 51 квм, 45.000 евра,
договор. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (295050)

ПРОДАЈЕМ стан 50 квм, Ко-
теж 2. 069/174-32-04.
(295207)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан, приземље, 31 квм, цен-

тар Стрелишта, 27.000 евра,

власник, звати од 16 до 20

сати. 064/141-18-51.

(295085)

СТРЕЛИШТЕ, четворособан,

80 квм, VII, ЦГ, лифт,

65.000. (336), „Олимп”, 351-

061, 063/274-951. (295115)

УЛИЧНИ део куће, Војлови-

ца, 56 квм, 12.000, договор.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (295115)

МИСА, једнособан, 42 + те-

раса, реновиран, 26.500.

„Јанковић”, 348-025. (295125)

ТЕСЛА, 54 квм, двособан,

III, ТА, 34.000. „Гоца”.

063/899-77-00. (295131)

ПРОДАЈЕМ стан за ренови-

рање, 82 квм, строги центар.

Тел. 069/280-39-16.

(295132)

ПРОДАЈЕМ неуслован дво-

ришни стан у Панчеву, зона

1. Тел. 065/832-11-70.

(295142)

СТРОГИ центар, једнособан,

30 квм, сређен, опремљен,

одмах усељив, власник.

064/848-88-84. (295154)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан

на Содари! Власник.

064/837-96-75, 064/893-98-

32. (195156)

ЦЕНТАР, двособан, ВПР, 51

квм, ЦГ, 44.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-30.

(295214)

СОДАРА, двособан, ренови-

ран, III, 63 квм, ЦГ, 56.000.

(353), „Премиер”, 063/800-

44-30. (295214)

ТЕСЛА, трособан, IV тро-

стран, 2 МЧ, тераса, ЦГ, 88

квм, 60.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (295209)

КОТЕЖ 1, V, ЦГ, 60 квм, те-

раса, 18 квм.  (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (295209)

ТЕСЛА, V, двостран 67 +,

проширење 50 квм, две те-

расе, ЦГ, 55.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(295209)

ТЕСЛА, V, једноиособан, 37
квм, ТА, 19.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (295209)

СТРЕЛИШТЕ, реновиран ве-
ћи двособан, VI, лифт, ЦГ,
42.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (295189)

КУПУЈЕМО станове и куће у

Панчеву. Брза исплата.

(097), „Перфект”, 064/348-

05-68. (294800)

КУПУЈЕМ стан у центру,

предност Масарикова ули-

ца, од 47 до 50 квм, без по-

средника. 063/694-858.

(294776)

КУПУЈЕМ гарсоњеру, једно-

собан или мањи двособан

стан, директно од власника.

064/939-73-42. (295167)

КУПУЈЕМ двособан тросо-

бан стан, само власници

стана. 061/225-19-43. (295201)

КУПУЈЕМО станове, куће на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (295214)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, куће, брза
реализација.  063/744-28-
66. (295209)

КУПУЈЕМО станове, куће,

исплата одмах. 063/836-23-

83. (295076)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на

Новој Миси. Дејан, 063/722-

49-70. (294602)

НАМЕШТЕН једнособан,

дворишни, ТА, код Хотела

„Тамиш”, 90 евра. 064/122-

48-07. (295198)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 50

квм, опремљен, 064/158-15-

90. (295204)

СТАН за закуп, Котеж 2,

комфоран, полунамештен,

2.0. 063/877-01-40. (295205)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан од

40 квм, екстра локација.

063/778-88-15. (294929)

ПОВОЉНО издајем једно-

собан намештен стан у стро-

гом центру. Тел. 064/010-

50-69. (294926)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у

центру града са централним

грејањем. 064/866-20-11.

(294924)

ИЗДАЈЕМ собу, централно

грејање, клима. Тел.

069/256-19-31. (294920)

ИЗДАЈЕМ већи једнособан

стан, намештен, ЦГ, строги

центар. Тел.  064/868-34-24.

(294952)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, Содара, ТА гре-

јање. Тел. 064/245-88-57.

(294969)

ПИЦЕРИЈИ калимеро по-

требна радница. 060/606-

40-41, звати од 15 до 19 са-

ти. (294971)

ИЗДАЈЕМ потпуно наме-

штен стан, 60 квм, Котеж 2,

200 евра. 063/101-10-13.

(294972)

ИЗДАЈЕМ смештај за радни-

ке, самце, студенте. Раднич-

ки смештај. Центар.

063/502-211. (294988)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 54

квм. 066/671-52-70. (295144)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на

Котежу 1. 064/235-69-32.

(295141)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 32

квм, 200 евра. 063/892-08-

35. (294987)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са-

мачком, 100 евра. Тел.

063/835-32-45. (294975)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси, 63

квм, приземље, Приморска

69. Тел. 066/866-49-28.

(295042)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 55

квм, ЦГ, III спрат. 064/149-

42-33. (295043)

ИЗДАЈЕМ намештен двори-

шни стан у центру, озбвиљ-

ној женској особи, од 1.

септембра. 061/224-48-09,

061/622-61-13. (295053)

ИЗДАЈЕМ на Миси стан 40

квм, намештен. Тел.

063/171-96-16. (295058)

ИЗДАЈЕМ стан у центру Те-

сле, намештен, двособан, са

централним грејањем, 52

квм, V спрат, лифт, 200

евра. Теол. 063/369-227.

(296136)
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ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/294678)

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

МЕТАЛОСТРУГАРСКЕ

УСЛУГЕ

Панчево

Тел. 064/41768-26,

Владимир

(6
/2

2
9

5
1

8
8

)

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

УСЛУГЕ

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

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли 30
квм, ЦГ, намештен, близу
Авива парка, I  спрат. Тел.
064/172-52-51. (295059)

ИЗДАЈЕМ дворишни кућу у
Војловици. 066/514-57-98.
(295061)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Стрелишту, 064/898-50-00.
(295066)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан на Миси у близини и
школе. 061/131-26-42.
(295082)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан са ЦГ, на Миси.
069/972-08-35. (295084)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, 54 квм, Ослобо-
ђења 72. 064/320-84-32.
(294990)

ИЗДАЈЕМ дуплекс, 133 квм,
намештен, намештен, гас.
064/320-84-32. (294990)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило издајем станарки у
Иванову. 064/972-94-71.
(295108)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штен стан, у центру, четрде-
сет квадрата. 065/344-85-
77. (295118)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на Содари, ЦГ,
депоузит. 063/808-68-15.
(295114)

ИЗДАЈЕМ двособан комфо-
ран стан, празан, сређен,
Содара. 063/802-26-71.
(12951359

ИЗДАЈЕ се стан 30 квм, цен-
трално грејање, може и ло-
кал, Цара Душана 38, Пан-
чево. 062/886-56-02.
8295145)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, но-
вији, намештен, депозит, ки-
рија. 063/866-25-31.
(295170)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
кући, Котеж 1, ЦГ, ненаме-
штен., 065/975-00-20. (295171)

ИЗДАЈЕ се намештен једно-
собан стан у Улици Краље-
вића Марка 34-ц. Тел.
062/152-02-06. (295182)

УЧЕНИЦИМА, самцима, из-
дајем намештен дворишни
стан. Тел. 064/160-46-39.
(295176)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, близу школе. 060/152-
10-51. (295153)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (294639)

ИЗДАЈЕМ локал у Његоше-
вој бр. 2,  65 квм, два изло-
га, шеталиште. 013/343-280,
065/334-32-80. (295087)

ИЗДАЈЕМ салу 300 квм, на
Новосељанском путу.
063/179-01-78. (295147)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
на Баваништанском путу,
погодан за разне делатно-
сти. 063/305-036, 063/272-
487. (295060)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Браће Јовановића 11, изме-
ђу ресторана Po co Lo co и
кафића Купе, 100 евра ме-
сечно. 066/866-49-00.
(295152)

ПОТРЕБАН мајстор за изра-
ду и уградњу ПВЦ и АЛУ
столарије. 063/249-432.
(294565)

ПЕКАРИ „Rex” потребна
радница у продаји, Панче-
во, Стрелиште и пекар у
производњи. Ново Село.
063/616-694. (294594)

ПОТРЕБНА радница за рад
у малопродајном објекту
пецива и сухомеснатих про-
извода. 061/227-29-45.
(294704)

АУТО-ПЕРИОНИЦА Strong
vash. Потребан радник са
искуством. 060/758-30-03.
(294744)

ЦЕНТАР, локал 23 квм,
13.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (295075)

СТРЕЛИШТЕ, центар, изда-
јем локал, сређен, код смар-
тблока, одлична локација,
повољно. 064/006-43-33.
(294873)

ПОСЛОВНИ простор 55
квм, две одвојене канцела-
рије, паркинг, центар, први
спрат, Р. Путника. 063/341-
871. (295093)

АУТО-ПЛАЦ издајем, на Но-
восељански пут. 063/179-
01-78. (295147)

ДОО „Кутко” Панчево, тра-
жи конобарице/конобаре за
рад на пумпи и у хотелу.
Контакт: Марија, 063/693-
606. (ф)

РЕСТОРАНУ потребна по-
моћна радница за кухињу.
060/074-34-85. (295055)

САЛОНУ и центру потребан
фризер, плата 30.000.
064/470-74-43 (294997)

ПОТРЕБНЕ раднице за па-
ковање у шивари. 064/127-
22-48. (295009)

ПОТРЕБНЕ за шивење, усло-
ви одлични. 064/981-77-65.
(29500)

РЕСТОРАНУ Royal у Авив
парку, потребна спремачи-
ца. 063/216-788. (295024)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари, са иску-
ством.062/821-47-70.
(294984)

ПОТРЕБАН пекар за лисна-
та теста. 062/821-47-70.
(294984)

ПОТРЕБАН момак или де-
војка за разношење кафе на
бувљаку. 064/132-98-12.
(294932)

ПОТРЕБНА фризерка.
060/713-62-05. (294947)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобра-
ћајна школа, пет година ис-
куства на пословима возача
или поседовање Ц категори-
је са било којом средњом
школом.  Контакт: Марија
Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16
сати. (294956)

ПОТРЕБАН достављач piz za.
062/821-47-70. (294984)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(294984)

ПОТРЕБНИ радници у про-
даји ресторану Пилећи дућ-
жан. 064/259-96-62.
(295139)

ПОТРЕБАН возач Б и Ц ка-
тегорије, за рад у Панчеву.
063/376-820. (295148)

ПОТРЕБАН млађи радник за
рад у родавници расвете и
електроматеријала.
064/121-36-50. (295134)

SI LEX doo тражи мајстора
за машинско и електро одр-
жавање. Боре Шипоша 9-б,
Панчево. Тел. 063/109-78-
88. (295169)

ПОТРЕБАН сомунџија, пе-
кар и помоћни пекар и по-
моћни пекар, са искуством.
Тел. 065/555-94-44.
(295185)

РЕСТОРАНУ „Банатски ку-
так” у Панчеву, потребна
помоћна радница у кухињи.
060/512-59-99. (295194)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ H2О
потребни радници.  Одлич-
ни услови. 065/474-46-66
(295199)

ЛИМАРИЈИ Марковић по-
требни радници, помоћни
лимар, лимар. 060/571-55-
22. (295191)

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

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и од-
воз шута... 064/505-62-44.
(294344)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде,  кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (293917)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (293840)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инстала-
ција. Мића, 064/310-44-88
(294218)

КОШЕЊЕ дворишта, плаце-
ва, воћњака тримером.
064/932-52-86. (294753)

СПРЕМАМ танове, вредна,
поуздана. Радним данима
после 16 сати. Суботом и
недељом. 064/903-35-45.
(294903)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-
вирање купатила, славине,
вентили, оправке, одгушење
канализације. 061/193-00-
09. (294940)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
Одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (295036)

ЧУВАЛА бих старије особе,
24 сата, може и за кућу.
Звати 069/577-09-66.
(294968)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, по-
вољно. 065/523-02-73.
(294974).

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(294989)

МАТЕМАТИКА, стањтисти-
ка, физика, ифнроматика,
пријемни, могућност on li ne
рада, професор. 061/603-
94-94, 066/405-336. (295000)

ГИПСАНИ радови, спуштени
плафони, преградни зидови.
061/191-25-32. (295007)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, стиро-
пор, бавалит, фасаде, вбе-
тонирање. 063/865-80-49.
(295012)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар.
(295021)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ, огра-
де, капије, гараже + по-
правка, бушилица, брусили-
ца хилти. Злајо. 065/558-45-
17. (295021)

КОШЕЊЕ траве, корова,
тример, косачица, тракто-
ром. 064/867-48-11. (295022)

ОБАРАЊЕ стабла, кошење,
одношење, рушења кућа, зи-
дова, бетонирање. 060/034-
47-40. (295033)

БЕТОНИРАЊА, рушења, ис-
копи, обарање, кошење, чи-
шћења тавана, дворишта.
061/109-33-53. (295033)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шупа,
одношење ствари, обарање
стабла, ископи. 064/122-69-
78. (295033)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако дрво
које смета. 063/369-846.
(295048)

ОЗБИЉНА жена – спремам
станове. 064/461-38-95.
(295081)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, ба-
терија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионе-
рима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(294396)

ЛАЛЕ, превозим кипером,
повољно: песак, шљунак, се-
јанац, ризлу, црну земљу,
одвозим шут. 064/354-69-
94, 063/754-02-72. (295089)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте, уграђујем, по-
прављам. 063/882-25-09.
(295094)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе. 064/243-82-85. (293522)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
поправке, замене одмах,
повољно. 013/331-657,
064/495-77-59.(295097)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (293296)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, ру-
шење објеката, рашчишча-
вање терена са утоваром и
одвозом. Најповољније у
граду. 060/425-54-43.
(294365)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купа-
ћих, крпљење шупљих када,
гаранција. када, Www.bal to -
kad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

РАД виљушкаром и телехен-
дером по свим теренима на
утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (294365)

РОЛО-НАЈ вам нуди по-
правкук, уградњу ролетни,
венецијанера, омарника,
тракастих завеса, хармо-
врата, туш-кабина, роло че-
лична заштина врата, тенда.
Ми смо најквалитетнији,
најјефтинији, са највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-
80.  (238250)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камио-
нима, ископ мањим и већим
багерима, рушење кућа.
063/218-894. (294365)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрве-
ћа камионом за рад на ви-
сини. 060/366-65-57.
(294365)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бето-
на, зидова са одвозом шута,
набијање терена вибро пло-
чом. 064/648-24-47. (294365)

МОЛЕРАЈ, глетовање, гипса-
не, плоче, термоизолација,
купатила подови, матријала.
060/131-81-70. (294913)

ГИПС спуштени плафони,
преградни зидови, молерај,
термоизолација, адаптације,
материјал. 060/131-81-70.
(294913)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.
(294959)

ЕЛЕКТРИЧАР, табле, инста-
лације, бојлери, индикато-
ри, климе, бела техника ТА
пећи. 060/521-93-40.
(294955)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
допуна антибактеријско
прање сервис беле технике,
електро инсталације.
060/521-93-40. (294955)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (295069)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равних
кровова, зграда, тераса и
осталих објеката, гаранција.
063/894-21-80. (295099)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/317-10-
05. (295104)

СЕЛИДБЕ, екипа радника.
Превоз. Одвозимо непотре-
бан намештај. 064/280-30-
16, 063/731-77-67. Влади-
мир. (295106)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, ба-
терија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионе-
рима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(294396)

ТВ СЕРВИС „ТЕСЛА ЕЛЕК-
ТРОНИК” све на једном ме-
сту . 060/078-47-89,
063/778-47-89. (295190)

ПОТРЕБНА масерка за опу-
штајућу релакс масажу, по-
зив или СМС. 061/298-96-
69. (294471)

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз и
еко сирупи од воћа, Зелена
пијаца (између Цицварића и
сирнице). 064/406-73-78,
064/176-20-26. (294930)

ПОТРЕБНА жена за негу
старе, полупокретне особе.
Тел. 352-403. (295083)

ПОВОЉНО летовање, Шу-
шањ, пун пансион с прево-
зом. Попуст септембар.
064/193-15-92. (295101)

ИЗДАЈЕМ апартмане у пре-
лепој вили са базеном у Со-
кобањи. Повољно. 069/183-
32-99. (294774)

ИЗДАЈЕМ апартман на Тари
код Хотела „Бели бор”.
065/600-03-03. 
(294775)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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МИЛЕНА СИНЂИЋ
25. IX 1950 – 23. VI II 2020.

Вољена наша, сада смо сигурни да си на неком бољем месту, да си
насмејана и да те ништа не боли.

Заувек у нашим срцима.
НЕНАД, ВЕРАН и МИТРА

(41/294981)

Тужна срца и са болом обавештавамо родбину и пријатеље да је

21. августа 2020. године, у 86. години, преминуо наш драги

МИЛАН САНТРАЧ
1935–2020.

Последњи поздрав од супруге ВИДЕ, синова МИРОСЛАВА и

ВЛАДИМИРА, унука АНДРЕЈЕ и ДАНИЛА и снаја ОЛИВЕРЕ и

МАРИЈАНЕ.

Сахрана ће се обавити 27. августа 2020, у 12 сати, на Католичком

гробљу у Панчеву

(63/295041)

МИЛАН

САНТРАЧ
Комшија, нека ти је лака
црна земља

ЈУЛИЈАНА и МИРКО
(11/294935)

МИЛЕНА

СИНЂИЋ
Последњи поздрв стри-
ни Милени од СЛАВИ-
ШЕ са породицом

(161/295179)

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

ДРАГАНУ МАРКОВИЋУ

Већ нам недостајеш.

Желимо ти миран сан и бистру воду.

Супруга МИЛКА, ћерка ДРАГАНА и син МИЛАН са породицама

(53/294998)

Драги наш

ДРАГАНЕ

Почивај у миру.

Остаћеш у нашим срцима, сећањима и причама.

Твоје комшије и другари: 

КАРИНИ, ШТАМПИЋИ и САВИЋИ

(40/294980)

Последњи поздрав нашем драгом прики

ДРАГАНУ МАРКОВИЋУ

Прика ЖЕЉКО, ЈОКИЦА и ЈОВАНА
(54/294998)

Поштованом и вољеном

ДРАГАНУ МАРКОВИЋУ

Последњи поздрав од породице ВУЈИЋ: МЛАДЕН,

МИЛЕВА, ДЕНИС и ОЛИВЕР
(55/294999)

Последњи поздрав

чика ДРАГАНУ

МАРКОВИЋУ

од породица

КУЗМАНОВ, 

МИЋИЋ, ДРАГИЋ

и МИЛИЋЕВИЋ

(68/295018)

Последњи поздрав поштованом колеги

др МОМЧИЛУ ОБРАДОВИЋУ
ортопед у пензији

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(47/Ф)

Са поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге

др МОМЧИЛА ОБРАДОВИЋА
спец. ортопедије

Колектив Опште болнице Панчево
(48/ф)

21. августа 2020. године преминуо је

наш вољени отац

ЈОСИП ЗДИМИРОВИЋ

Последњи поздрав од синова ЗОЛИЈА

и НАНДИЈА са породицама

(89/295045)

Последњи поздрав

ЈОСИПУ ЗДИМИРОВИЋУ
1938–2020.

Чика Јожи, хвала вам за све, увек ћемо

вас памтити по доброти.

ТЕРУШКА, МИЛАН

и ТАЊИЦА са породицом

(90/295046)

Последњи поздрав

ЈОСИПУ ЗДИМИРОВИЋУ
1938–2020.

Док сам жива увек ћеш бити у мом срцу.

Хвала ти за све.

Твоја неутешна супруга ТЕРЕЗА

(91/295046)

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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Последњи поздрав

ЗОРАНУ ТОДОРОВСКОМ
14. XII 1982 – 24. VI II 2020.

од мајке КРИСТИНЕ, браће ГОРАНА и

ЈОВАНА, сина НИКОЛЕ и баба МАРЕ

(103/1295056)

Последњи поздрав

ЗОКИЈУ

Нека те анђели чувају.

Породице ГЛЕДИЋ и ВЕЉКОВИЋ

(104/295056)

Драгом

ЗОКИЈУ

последње збогом од снајке ЈОВАНЕ са породи-

цом. Нека те анђели чувају.
(105/295056)

Последњи поздрав

ЗОКИЈУ

од кумова АНКЕ и МИШЕ
(106/195056)

Последњи поздрав

ЗОКИЈУ
Нека те анђели чувјау.

Од породице ПРЧУЉ и КОЦИЋ

(107/295056)

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ
1982–2020.

Никада нећеш бити заборављен.

Породица СТАНИЋ
(110/295062)

Последњи поздрав

ЗОКИЈУ

од тетка ЉИЉЕ

са породицом

и тетка КАТИЦЕ

(108/295056)

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ

Последњи поздрав нашем драгом другу од његовог VI II-1, 

OШ „Васа Живковић”

(123/295098)

Последњи поздрав на-
шем драгом Зокију

ЗОРАН

ТОДОРОВСКИ
Увек си био весео, на-
смејан и ведар...
таквог ћемо те памтити.

Породице ПЕМАЦ
и ВЛАЈКОВИЋ

(127/295111)

ЗОРАН

ТОДОРОВСКИ

Чувај нас од горе, а

ми ћемо Тебе вечно у

срцима.

Твој НИКОЛА

и ИВАНА

(132/295122)

ЗОРАН

ТОДОРОВСКИ

Последњи поздрав од

ГОГЕ, ПЕЂЕ и ДРАГАНА
(133/295122)

ЗОРАН

ТОДОРОВСКИ

Последњи поздрав

Николином тати

од НЕЦЕ

(136/295128)

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ

Вољени наш куме, тешко је стегнути срце да не боли и сузе да не

теку.

Хвала ти за све незаборавне тренутке проведене са тобом и сву

безусловну љубав коју си нам пружио. 

Хвала ти што си наше животе учинио посебним. Нека те у тишини

вечног мира прати наша љубав, љубав јача од времена и заборава. 

Памтићемо те вечно.

Твоји кумови: породица ВЕЉИН

(134/295124)

Последњи поздрав нашој драгој

ОЛГИЦИ ГЕРСТНЕР

КАПСАРЕВ
1938–2020.

Кремација ће бити обављена 25. августа 2020. у

Бечу, а укоп на Православном гробљу у Панчеву.

Датум ће бити накнадно објављен.

Ожалошћени: ћерка АЛЕКСАНДРА, син

БОГДАН, унук СТЕФАН, унуке АНГЕЛА

и АНДРЕА и многобројна родбина

(131/255119)

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ

Драги Зоки,

док постојимо бићеш у нашим срцима и

нека твоја племенита душа почива у миру.

Последњи поздрав, 

колеге из „Хедониста”

(139/295143)

РОСА ЧОРТАН
1947–2020.

Последњи поздрав.

Породице ХИНИЋ и ДЕЛИЋ
(61/295014)

РОСА ЧОРТАН
1947–2020.

Наша вољена мама и бака преминула је 22. авгу-

ста, али ће заувек живети у нашим срцима.

Отишла си тихо и неприметно, али никада не-

ћеш из наших живота.

Ожалошћени: син ДАВОР, кћерка БРАНКИЦА,

унуци ВУКАШИН, МАРКО, ВАЊА, снаја СЕНИЈА

и зет ЗОРАН
(64/295016)

РОСА

ЧОРТАН
1947–2020.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји: комшије

НЕДЕЉКО, СНЕЖАНА

и РАДМИЛА

ОБРАДОВИЋ
(65/295016)

Последњи поздрав драгој пријатељици

РОСИ ЧОРТАН

Почивај у миру.

Нека те анђели чувају.

Породица ПЕТРОВИЋ

(34/294976)

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.БЛАГАЈНА

300-830
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Преминула је наша мама и бака

КСЕНИЈА МИЛУТИНОВИЋ
рођ. Халупа

1947–2020.

Тугују за њом: ћерке РАДМИЛА и МИЛИЦА, 

унуци ЈОВАНА, МИЛЕНА и МИЛОШ

и зет БОЈАН

(162/295180)

Последњи поздрав

вољеној тетка и бака

ЕКИ

Сестричина САЊА

са породицом

(163/295181)

Последњи поздрав

тетка

ЕКИ

од сестрића ЗОРАНА

са породицом

(164/295181)

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ

Смрт не постоји, људи умиру када их сви забораве а ти си са-

мо отишао у други дом да се твоја душа и мисли опораве.

Сад си анђео чувар наше среће и туге па нам се насмеши не-

када, тамо са друге стране, иза шарене дуге.

Твоја ћерка НЕЛА, унуке ИСИДОРА и ЛЕНА и зет САША

(146/295150)

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ

Заувек ћемо чувати успомену на тебе.

Супруга БЕБА, ћерке БРАНКА, НЕЛА и ВЕСНА

са породицама

(145/295150)

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ

Небо је добило звезду више. Знамо да си негде одакле можеш и да-

ље да нас чуваш.

Заувек ћеш остати у нашим срцима. 

НЕЛА, ВЕКА и БРАНКИЦА
(8144/295150)

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ

Сада си слободан, лети високо, највише...

Желимо ти ведро небо.

Ћерка БРАНКА, зет НИКОЛА и унук УРОШ

(147/295190)

Последњи поздрав

БРАНЧЕТУ

од браће БОРИСЛАВА и ЗОРАНА, снаје

ЗОРИЦЕ и многобројне фамилије КРСТИЋ

(86/295038)

Последњи поздрав

комшији

БРАНЧЕТУ

од комшија из зграде

у Стевана Сремца 74

(156/295164)

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ

19. XI 1949 – 24. VI II 2020.

Волим те пуно душо моја.

Твоја БРАНКА

(141/295150)

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ

Хвала ти на дивним успоменама пуним љуба-

ви и пажње. Поносна сам што сам те имала.

Воли те ВЕКА

(142/295150)

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ

Мишко мој, твоју бригу и пажњу никада нећу

заборавити. Увек си бринуо за мене у сваком

тренутку.

Воли те НЕЛА

(143/295150)

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ

Знам да си ту негде, у срцима деце своје, јер

свака од нас носи део душе твоје.

Ћерка ВЕСНА, зет МИОДРАГ, 

унук АНДРЕЈА и унука МИТРА

(148/295150)

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ
19. XI 1949 – 24. VI II 2020.

Драги деда, време проведено са тобом чуваћемо у на-
шим срцима.

Твојих пет анђела
(140/295150)

Последњи поздрав зету и течи

СТОЈАНУ ЛАЗАРОВУ

БОШКО КОПРИВИЦА

са породицом

(135/295126)

Отишао је део наше екипе...

СТОЈАН ЛАЗАРОВ

Последњи поздрав од: ВЛАСТЕ, НЕБОЈШЕ, 

СЕКУЛЕ, ЧКОЊЕ, КОВАЧА, БАТЕ, ЂЕРЕ, ЗКСА,

МИЉАНА, ФЕКИЈА, СКОЧКА, МИЛОША, 

РАНКА, ПЕРЕ и МРКЕЛЕ
(166/295193)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

МАРИЈА ПЕТРУЦ
рођ. Ралић

преминула 21. августа 2020. Сахрана је обављена 24. августа 2020.

Хвала ти за све што си нам пружила и чему си нас научила. 

Остаћемо ти вечно захвални и остаћеш заувек у нашим срцима.

Ћерке НАДА и СМИЉКА, зет МИЛАН, унуци ДАНИЈЕЛА, СРЂАН, 

ДЕЈАН и БРАНКО, снаје ЈАСМИНА и СНЕЖАНА и праунуци

(124/295105)

Последњи поздрав

вољеној баба

МАРИ

ПЕТРУЦ

од породице

ЈАНКОВИЋ, ЂУКИЋ

и ЖИВАНОВИЋ

(125/295110)

Последњи поздрав баби

МАРИ ПЕТРУЦ

од МИЛКЕ ШТРБАЦ

(126/295110)

Последњи поздрав

МАРИ

ПЕТРУЦ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Породица ОСТОЈИЋ

(32/294966)

Последњи поздрав драгом и вољеном

СВЕТОЗАРУ АЛМАЖАНУ
1932–2020.

Ћерка АНЂЕЛИЈА, зет ДАРКО

и унуци МАРКО и ВЛАДИМИР

(154/295160)

22. августа напустила нас је наша драга Љиљана

ЉИЉАНА ДЕМИЈАНЕНКО

Сахрана је обављена 25. августа на Новом гробљу у Панчеву.

Заувек у нашим срцима.

Син ЗОРАН, снаја МИЛКА и унуци КАТАРИНА и НИКОЛА

(158/295166)

ЉИЉАНА ДЕМИЈАНЕНКО
рођ. Трумић

1941–2020.
Вољена наша Бубили, тешко је прихватити истину да си отишла и оставила
нас без твог осмеха и ведрине.
Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима и део наших најлепших успомена.

Сестра ВЕРА, зет ВАСИЛИЈЕ и сесричина СНЕЖАНА
(111/295063)

Вољена моја

ЉИШКИЦЕ
1941–2020.

Хвала ти што си улепшала моје детињство.

Заувек ћу те памтити.
Твоја сестричина ЛЕЛА са породицом

(112/295061)

Последњи поздрав

комшиници

КСЕНИЈИ

од станара зграде

у Војвођанском

булевару 10

(150/ф-913)

Последњи поздрав драгој мами и супрузи

МАРИЈАНИ НЕСТОРОВСКИ
1967–2020.

Нека те анђели чувају, заслужила си.
Сећање чувају: ДРАГАНА, ДУШАН и БОШКО

(76/295039)

МАЦО

почивај у миру, а од

заборава ће те чува-

ти и увек те се радо

сећати твоја тетка

ЊУСИЛА, ИШКО,

МАРКО и МИХАИЛО

(77/295039)

С тугом и неверицом

се растајемо од наше

МАЦЕ

Брат НИКОЛА, 

ЈАДРАНКА

и ТАМАРА

(78/295039)

Последњи поздрав

МАЦИ

од породице

НЕСТОРОВСКИ

(79/295039)

Последњи поздрав

МАЦИ

од породице

СТЕВАНОВИЋ

(80/295039)

Последњи поздрав

куми

МАЦИ

Породица

МИЛЕВСКИ

(87/295039)

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



КАТИЦА ТОМАШЕВИЋ
1959–2020.

Мајко, не постоји време које доноси забо-
рав... Сваког дана си самном у мојим ми-
слима и сећањима на лепе и срећне дане
проведене с тобом.

Недостаје ми твоја пажња, топлина, ведар
дух који си ми поклонила. Волим те мајко...

Недостајеш ми...

Ожалошћени: ћерка БОЈАНА, зет ИВАН,
унуци МИЛАН и АЛЕКСАНДАР

(26/294954)

КАТИЦА ТОМАШЕВИЋ
1959–2020.

Изненада и прерано си нас напустила. Од

смрти те нисмо могли сачувати, али те чу-

вамо од заборава.

Памтићемо те веЧно по много чему ле-

пом. Била си предивна мајка, добра све-

крва, драга бака. Почивај у миру и нека те

анђели чувају.

Твоји: ЛАЗАР, РУЖИЦА, ВАЛЕНТИНА

и ЈАСМИНА
(84/295036)

КАТИЦА

ТОМАШЕВИЋ
1959–2020.

Последњи поздрав, мно-

го је лепих успомена и

сећања да те вечно пам-

тим.

ЈОВИЦА ВУКАШИНОВ

(85/295037)

Последњи поздрав дра-

гом куму

ЉУБОДРАГУ

ЂУКАНОВИЋУ
1955–2020.

Почивај у миру.

Кумови ОГЊЕНОВИЋИ

(118/295080)

Последњи поздрав нашем

ФУРЛИЈУ

ФК Утва, 
генерација 1982/83

(128/295112)
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Последњи поздрав нашем драгом

прим. др ЈАНКУ БАРЈАКТАРЕВИЋУ
интерниста–кардиолог

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: МИЛОШ, АЛЕНКА, КАТАРИНА и НИКОЛА

(28/294958)

Последњи поздрав драгом

прим. др ЈАНКУ БАРЈАКТАРЕВИЋУ

интерниста-кардиолог

Воле те ИВАНА и МИХАЈЛО

(29/294958)

Умро је наш

др ЈАНКО БАРЈАКТАРЕВИЋ

Воле те: ВИОЛЕТА, НЕНАД, ИСИДОРА

и КАТАРИНА
(27/294957)

ДАНИЦА

ЂЕКОВИЋ
1932–2020.

Велико поштовање.

Почивајте у миру.

Породица

БОШКОВИЋ

(31/294965)

Са поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге

др ЈАНКА БАРЈАКТАРЕВИЋА
спец. интерниста кардиолог

Колектив Опште болнице Панчево
(45/ф)

Последњи поздрав поштованом колеги

др ЈАНКУ БАРЈАКТАРЕВИЋУ
интерниста кардиолог у пензији

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(46/Ф)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље

да је 20. августа 2020, у 88. години, преминула

наша драга

ДАНИЦА ЂЕКОВИЋ
рођ. Булатовић

1932–2020.

Сахрана је обављена 22. августа 2020. године на

Католичком гробљу у Панчеву.

Драга мајко, бако и прабако успомену на тебе

чуваћемо у нашим срцима заувек.

Ожалошћени: синови БРАНИСЛАВ и САВО

са породицама
(50/294991)

3
Данице, пола века дружења са Тобом, без

тајни, без злобе, без иједне ружне речи не

могу да заборавим. Почивај у миру моја

племенита Данице

ДАНИЦА ЂЕКОВИЋ

НАДЕЖДА НИКОЛАЈЕВИЋ

и РАЈКО ЈАНКОВИЋ

(81/295032)

Поштованој

ДАНИЦИ

ЂЕКОВИЋ

Заувјек ћеш бити у

нашим срцима.

Породица

ЂУКАНОВИЋ

(83/295035)

Последњи поздрав драгом
комшији

др ЈАНКУ

БАРЈАКТАРЕВИЋУ
Станари из улаза на Кеју

(117/295078)

Последњи поздрав драгом пријатељу

др ЈАНКУ

БАРЈАКТАРЕВИЋУ
1937–2020.

од ВУКИЦЕ МИХАЈЛОВИЋ са децом

(119/295090)

С поштовањем и тугом опраштамо се од драгог колеге

прим. др ЈАНКА БАРЈАКТАРЕВИЋА
интерниста кардиолог

Његово Интерно одељење
(120/295091)

Нашем оснивачу и дугогодишњем шефу

прим. др ЈАНКУ БАРЈАКТАРЕВИЋУ

Последњи поздрав.

Генерације сестара и лекара коронарне јединице
(121/295091)

Последњи поздрав

ЂУРИ ЂАКОВИЋУ
од комшија

у Војвођанском
булевару 46

(129/295113)

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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ЉУБОДРАГ ЂУКАНОВИЋ

Јачи од најјачег,

већи од највећег,

бољи од најбољег.

Воле те твоји најмилији: СЛАВИЦА, МИЉАН и МАКИЦА

(35/294977)

ЉУБОДРАГ ЂУКАНОВИЋ

Последњи поздрав дивном и драгом пријатељу Љубану.

Породица МАШИЋ

(36/294977)

Последњи поздрав

драгом комшији

ЉУБАНУ

СРЂАН, ЉИЉАНА,

НЕМАЊА и ВУК

(37/294978)

Последњи поздрав

драгом

ЉУБАНУ

НЕНА, МАРКО, 

ДУШАН и МИЛОШ

(38/294978)

Велики пријатељу и куме

ЉУБОДРАГ ЂУКАНОВИЋ
Остаћеш заувек у нашим речима и мислима

БРАНКО, РЕНАТА, МАРИНА и НИКОЛА
(67/295017)

Љубане,

памтиће те твоj 

Ter ra so to

(66/295017)

Последњи поздрав

ЉУБАНУ

од САШКЕ, ЉУБЕ и МАРИШКЕ

(73/295027)

Последњи поздрав нашем

ФУРЛИЈУ

Твоји Теслаши: МИКИ МАРАДОНА, ПЕВАЦ, ГУЛА, ДАНГА,

БУРЕ, КУКИЛА, ФРЕНКИ, МИРОСЛАВ, МУСА, КРСМА, НЕЛЕ,

ШАРАЦ, МУЈА, СТЕВА МЕСАР, БАНЕ Б., ЂЕЛЕ, МИКИ,

МАКСА, МИМА, ЗЕМУНАЦ, ЗУЛУГА, ТРАЈАН, ЧЕСМАН, ГАЛЕ,

РАША, МИРКО, ДЕЈАН и ИЦКО

(99/295054)

Последњи поздрв нашем

ЉУБАНУ

Породица БОДИРОГА
(100/295054)

Последњи поздрав нашем

ФУРЛИЈУ

МИКИ, БУЦА и ЈЕЦА
(101/295054)

Последњи поздрав великом пријатељу

ЉУБАНУ

Породица ВУЈАНОВИЋ
(102/295054)

Драгом комшији

ЉУБОДРАГУ

ЂУКАНОВИЋУ

ФУРЛИЈУ

Последњи поздрав дру-

гу и добром човеку.

Породица

КРСМАНОВИЋ
(113/295068)

Последњи поздрав мом брату

ЉУБОДРАГУ ЂУКАНОВИЋУ
1955–2020.

Увек ћеш живети у нашим срцима.

Сестра ГОРДАНА, сестрићи СИНИША, УРОШ

и САЛЕ, снаје НАТАША и ДРАГАНА, 

унукице ИВОНА, ЛЕНА и ЛАРА

(114/295070)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ЉУБОДРАГУ

ЂУКАНОВИЋУ

Увек си био уз нас

кад је то било најпо-

требније.

Вечно ћеш нам недо-

стајати.

АЊА, ЛУКА

и СНЕЖА

(151/1295157)

Последњи поздрав нашој најмилијој

МАРИЈИ ДАВИНИЋ
1938–2020.

Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, зет ПЕРА,

унуке МАРИЈА и МИЛИЦА, праунучад

НИКОЛА, СТЕФАН и АНЂЕЛА

(116/295072)

Последњи поздрав

драгој комшиници

МАРИЈИ

ДАВИНИЋ

Станари зграде

у Проте Матеје

Ненадовића 5

(115/95071)

Драги наш деда

РАЈКО ПАВЛОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја СТАНКА са породицом
(82/295034)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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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.

ДРАГИША

МИЛАДИНОВИЋ
1940–2019.

29. августа, у 11 сати, даје-
мо годину дана и открива-
мо споменик

ВУКОСАВА

МИЛАДИНОВИЋ
1934–2020.

4. септембра, у 11 сати, да-
јемо четрдесет дана

Ожалошћени: синови БОРКО и ЉУБИША, снахе ДРА-

ГАНА и СНЕЖА, унуци АЛЕКСАНДАР и ДАРКО, унуке

КСЕНИЈА и ТАЊА (42/294983)

СЕЋАЊЕ

на наше родитеље

ЈАКШИЋ

МАРА МИРКО
1922–2003. 1926–2012.

Ћерка МИЛКА и синови МИЛАН и РАДЕ

са породицама

(24/294950)

СЕЋАЊЕ

НЕНАД

БАГАВАЦ

БАГИ
27. VI II 2006 – 27. VI II 2020.

Успомене, љубав и

туга остају у нашим

срцима.

Твоји најмилији

(122/295095)

ВАСА ПЕТРОВИЋ
28. XII 1955 – 5. IX 2019.

Прошла је година, живећеш вечно у нашим сећањима, поно-

сни и срећни што смо те имали.

Ћерка КАТАРИНА, зет ЖАРКО, унук САВА и унука СОФИЈА

(138/295138)

СЕЋАЊЕ

МИЛКА

НИКОЛИЋ
2008–2020.

МИЛОРАД

(153/295159)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН ПАНДУРОВ
29. VI II 2019 – 29. VI II 2020.

29. августа 2020. на Старом православном гробљу, у 12
сати, окупићемо се како би обележили годишњицу и
сетили се многих лепих успомена супруга, тате, деде и
прадеде Јоце.
Почивај у миру.

Породице: ПАНДУРОВ, НАЂ и ДОЛИНГА
(155/295161)

СЕЋАЊЕ

ЖИВКО ЈЕВТИЋ
2010–2020.

Не постоји време које доноси заборав, нити се-

ћање у којем тебе нема више.

Породица

(157/295165)

РАДОЈКА ВУКИЋ

30. августа 2020. навршава се петнаест година

откако ниси са нама, али твоја љубав и добр-

ота заувек ће живети у нашим срцима.

Твоји: супруг, синови, снаје и унуци

(130/295116)

СЕЋАЊЕ

МАРТА ВУКОВИЋ
1962–2010.

1. септембра навршава се десет година

откако ниси са нама.

Пуно те воле твоја деца: 

МОМЧИЛО и РАНКА

(137/295130)

ГАВРИЛО ШУПИЋ

Прошла је година откада си ме напустио.

Остала је неизмерна туга и празнина. 

Са љубављу и поносом чуваћу успомену

на тебе.

Твоја МИРА

(149/295151)

Пет тужних година

откада није са нама

БРАНКО

ОГЊЕНОВИЋ
1957–2015.

Године пролазе а бол

и туга остају

Његови најмилији
(16/294941)

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН
17. VII 1921 – 29. VI II 2016. 17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IX 1952 – 24. VI II 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.

Са љубављу и поштовањем живе у нама.

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД

и АНДРЕЈА са својим породицама
(59/295005)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ФОРЂАРИНИ
2006–2020.

Заувек си у нашим

мислима и сећању.

Породица

(109/295057)

ПОМЕН

30. августа наврша-

вају се две године от-

када нас је напустио

мој син Горан

ГОРАН

СТАНИШИЋ
1969–2018–2020.

Његова породица

(167/295197)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријате-

љима и познаницима да је 23. августа 2020.

преминуо наш драги

ВИРЂИЛ БОЉАНЦУ
1944–2020.

Ожалошћени син ТИБЕРИУ

(152/295158)

ЈАНОШ БИРО
1984–2020.

Последњи поздрав нашем драгом Јаношу од

оца МАРТОНА, мајке БРАНКЕ, ћерке СИЛВИЈЕ,

сестре ВЕРЕ са породицом, бабе ШАРИ, тетке

ВЕРЕ и тетке ГОЦЕ са породицама, породица

ЂУРЂЕВИЋ и ПАУНОВ

(168/295208)

Остао сам без најдражег брата

МИЛАНА ШЕВИЋА

Драги брате, хвала ти за радост, доброту, љубав,

топлину и подршку. Почивај у миру.

Тамо те чекају твоја Мира, браћа Стева и Јова,

моја Мила, твоји другови Драган Стојнић, Зоран

Радмиловић, Живан Сарамандић...

Твој брат ЛАЗА са породицом

(159/195172)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 28. август 2020. 27

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

IN ME MO RI AM

прим. др МИЛУТИН МИЛОШЕВИЋ

Двадесет година не ублажава огромну тугу и празнину за

тобом.

Остајеш вечито у нашим срцима и сећању.

Твоји: ЗОРИЦА и деца

(33/ф)

28. августа ове године се навршава четрдесет дана откада нас

је напустила наша вољена и брижна

БРАНКА ЛАТИНОВИЋ ПУЉЕВИЋ

Помен ће се одржати на Новом гробљу у Панчеву, са почетком

у 13 сати.

Празнина у души остаје а време пролази, сваким даном нам

све више недостајеш.

Најлепше успомене ћемо чувати од заборава.

Твоји најмилији: супруг ТОМА, син БОЈАН и ћерка НАТАША.

Волимо те мама

(51/294992)

2. септембра, у среду, у 10 сати, на Новом гробљу даваћемо четрде-

сетодневни помен нашој

НАДИ ЈОВАНОВИЋ
6. IV 1942 – 25. VII 2020.

Нека те анђели чувају.
Твој РАДОЈКО

(71/295023)

ДРАГУТИН

ЈЕЛИЋ
2002–2020.

Тужне године које су

прошле неће избри-

сати сећање на тебе.

ДРАГАНА

и ЕМИЛИЈА
(72/295025)

ДУШАН

РАИЧКОВИЋ
1953–2017.

Све више недоста-

јеш...

Супруга СУЗАНА,

ћерка ДАНИЕЛА

и унуке
(70/295020)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

РАИЧКОВИЋ
1953–2017.

Време пролази, бол
остаје.

Породица

МИЛЕВСКИ
(69/295020)

2. септембра 2020. године навршава се годину

дана од преране смрти наше вољене

ЉУБИЦЕ ПИЈЕВЧЕВИЋ

Помен ће се одржати 29. августа, у 11 сати, на

Старом православном гробљу у Панчеву.

Породица ПИЈЕВЧЕВИЋ

(88/295044)

СЕЋАЊЕ

МАКСА

СТАНКОВИЋ
31. августа 2020. навр-
шава се годину дана.
Отишао си тихо, али
ћеш увек остати у на-
шим срцима.

Супруга и деца
са породицом

(92/295047)

Прошло је пола године откада није са нама

наш драги син, брат и ујак

ДУШАН КАЛЕЈСКИ
1976–2020.

И даље мислимо да није истина да си отишао,

да си нас заувек напустио. Тешко је много...

Сваког дана осећамо велику празнину због

Твог прераног одласка.

Воле те, тугују и не заборављају: 

мајка ЉИЉАНА, отац ВОЈИСЛАВ, 

сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА

(93/295049)

Пола године од преране смрти вољеног

брата и ујака

ДУШАНА КАЛЕЈСКОГ
1976–2020.

На гробу тишина, у нашем дому огромна

празнина, не видим Ти очи, не чујем Ти

глас, али осећам да си увек близу нас...

Сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА

(94/295049)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН ДЕНЧИЋ
1980–2016.

Прошле су четири године испуњене ту-

гом, болом и сузама.

Сваким даном нам све више недостајеш

јер био си наша љубав, нада и понос.

Док живимо бићеш у нашим срцима.

Воле те твоји: АЛЕКСА, ИВАНА, 

мама и тата
(95/295051)

ПОМЕН

ГОРАН ДЕНЧИЋ

Љубав је превелика, бол претешка, туга је вечна.

Сјај свећа и молитве наше нека те прате кад не

могу да нам те врате. 

Твоји: баба ЗОРА, сестра БРАНКА, 

зет НИКОЛА и твоја мала ГОРАНА

(96/295051)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН

ДЕНЧИЋ

Време пролази, љубав и
сећање према теби ни-
када неће престати.

Твоји: РАШЕТЕ
и ПЛАВШИЋИ

(97/295051)

Недостаје нам наш

СТАНКО

ГВОЗДЕНАЦ

Увек у срцу

и мислима својих

најмилијих: супруге

ДУШАНКЕ, сина

МИОДРАГА

са породицом

и ћерке НАТАШЕ

са породицом

(13/294936)

Десет година је прошло

МИРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ
1992 – 2010.

Не постоје речи којима се може описати бол за

тобом.

Твоји: мама, тата и сестра

(9/294928)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

5. IX 2019 – 5. IX 2020.

ВАСА

ПЕТРОВИЋ

Сва сећања на тебе

чувамо заувек.

Твоји: 

супруга МИСКА,

кћерка САШКА

и унук ЂОРЂЕ

(52/294996)
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13. јуна навршило се годину дана

КОНСТАНТИН СИМИЋ

Драги Коста, знао си колико смо те волели,

али никада нећеш сазнати колико нам много

недостајеш.

Хвала ти за сва твоја добра дела.

Са много љубави и поштовања чуваћемо успо-

мену на тебе.

Твоји најмилији: мајка ВОЈИСЛАВА, сестра

БОЖАНКА, сестричина ДРАГАНА, сестрић

ДУШАН и најбољи друг ЛАЛЕ

(1/294908)

Недостаје нам наш

ДУШАН

ЧУБРИЋ

Увек у срцу и мислима

својих најмилијих:

сестре ДУШАНКЕ,

сестрића МИЛАНА

са породицом

и сестричине

НАТАШЕ

са породицом

(12/294936)

У суботу, 29. августа 2020. године даваћемо шестомесечни помен нашој

драгој

СВЕТЛАНИ КУЗМАНОВИЋ

Прошло је шест тужних месеци откад си отишла.

Време пролази, а ти нам све више недостајеш.

С поносом те спомињемо, с љубављу чувамо, с тугом и болом живимо без

тебе.

Твоји: син ЂУРА, ћерка ЈАСМИНА, снаја БИЉАНА, зет СРЂАН, 

унуци ДЕЈАН, ДАНИЈЕЛА, АЛЕКСАНДАР и ТЕОДОРА

и праунук МИХАЈЛО

(19/294944)

Сећање на

БОРУ СТОЈКОВИЋА
1947–2020.

Бато, био си најбољи брат, искрен по-

штен и пожртвован. Остаћеш увек у

нашим мислима.

ДУДА са породицом НИКОЛИЋ

(21/294946)

1997–2020.

БРАНКО

ВУЈАШКОВИЋ

Увек суза крене када

се запева она твоја...

А тебе нема!

Супруга ЗОРА

са децом
(30/294961)

СЕЋАЊЕ

СМИЉА ДЕСПОТОВСКИ
1949–2016.

Увек ћеш остати у нашим срцима и нашем

сећању. 

Недостајеш нам бескрајно.

Твоји најмилији

(49/295028)

29. августа навршавају се
три године нашем

РАДОШУ
РАДОСАВЉЕВИЋУ

РАЛЕТУ
Рођ. 1983–2017.

Тугују твоји: ћерка ТАЊА,
отац РАДОЈИЦА МИЋО, мај-
ка СВЕТЛАНА, сестра РАД-
МИЛА и брат УРОШ са поро-
дицом

(56/295001)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће 28. августа 2020. бити

обављен четрдесетодневни помен нашем драгом

ЉУБИ ТИЈАНИЋУ

С поштовањем и љубављу чуваћемо те од заборава.

Твоји најмилији
(57/295023)

Последњи поздрав

вољеном брату

ЉУБИ

ТИЈАНИЋУ

Сестра ВИНКА

с породицом

(58/295003)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ

ПЕШЕВСКИ
28. VI II 2009 – 28. VI II 2020.

С љубављу и тугом чува-

мо успомену на тебе.

Твоји најмилији

(60/295008)

29. августа 2020. навршава се двадесет година откако

ниси са нама

ЈАСМИНА ИЛИЋ
1979–2000.

Истина је тешка, бол и туга превелика. Тешко је рећи

срцу да не боли, души да не пати, сузама да не теку јер

смо изгубили тебе коју смо неизмерно волели.

Заувек твоји: сека, мама и тата
(75/295031)

26. августа 2020. навршава се тужних го-

дину дана откако није са нама

МИЛАН ЖЕБЕЉАН
професор, дипломирани машински

инжењер

Његови најмилији: супруга ЈОВАНКА,

син МИЋА и унуци ЧЕДОМИР, 

МИЛОШ и АНТОНИЈЕ

(43/294985)

Годишњи помен дра-

гом оцу и деди даје-

мо у суботу, 29. авгу-

ста 2020, у 11 сати, на

Старом православ-

ном гробљу

ЂУРИЦА

СУЈИЋ
2. IX 2019 – 2. IX 2020.

Чувамо вас од забо-

рава.

Породица

(98/295052)

СЕЋАЊЕ

на Милутинове из Старчева

МИРЈАНА ЖИВА ЈОЦА
1980–2020. 28. VI II 2017 – 2020. 2017–2020.

Године пролазе. Туга и бол остају. Недостајете.

Ваши најмилији

(23/294949)

27. августа навршава се четрдесет дана откако нас је напустио

наш драги супруг, отац, свекар, таст, деда и прадеда

ДЕЛИВОЈЕ РАДОЈЧИЋ

Помен ће се одржати 27. августа, у 11 сати, на Новом гробљу.

Заувек у срцима супруге МИЛЕНЕ, сина ДРАГАНА

и ћерке ДРАГАНЕ са породицама

(169/295215)

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.

САВО АРБУТИНА
27. I 1936 – 29. VI II 2015.

Захвални за све. Волимо те.
Твоја породица

(160/295173)
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Прошла је година от-

како није са нама

СВЕТИСЛАВ

МУНИЋ

Увек ћеш бити у на-

шем сећању.

Брат РАДОВАН

са породицом
(2/294918)

У суботу, 29. августа 2020. даваћемо годишњи

помен

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ

Они које волимо никада не умиру. Време не мо-

же избрисати успомену на тебе.

Недостајеш...

Твоја супруга ВЕРИЦА, ћерка ЗАГОРКА

и зет ГОРАН
(3/294919)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СВЕТИСЛАВ

МУНИЋ
1938–2020.

Никада те нећемо забо-
равити.

Брат РАТКО
и снаја ВИДА

(7/294925)

ПОМЕН

ЈОВАН

РАМЈАНЦ
1960–2020.

И после толико годи-

на успомена на тебе

не бледи.

Твоји најмилији
(4/294921)

Сећање на драге родитеље

РАДЕ РОСА

ЂУРИЋ ЂУРИЋ
5. VI II 1937 – 25. VI II 2018. 26. III 1945 – 16. VI 1991.

Син ЗОРАН са породицом

(5/294932)

Сећање на драге родитеље

СТАНИСАВЉЕВ

ЗОРИЦА ВАСА
Породица

(6/294923)

СЕЋАЊЕ

МАРКО РАДОСАВАЦ
30. VI II 1999 – 30. VI II 2020.

И после толико година, бол који не јењава и

губитак који је ненадокнадив.

Мама

(8/294927)

27. августа навршава

се тринаест година од

смрти нашег драгог

БРАНИСЛАВА

РАЦИЋА
2007–2020.

Никада те неће

заборавити супруга

СНЕЖАНА, кћерке

МАРИЈА и МИЛИЦА,

унука МИЛАНА

и сестра МАРИНА

(10/294934)

У недељу, 30. августа 2020. године, у 10.45, даје-

мо једногодишњи помен нашем драгом

ЈУГОСЛАВУ МИЋИЋУ
1975–2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и нашем се-

ћању.

Супруга БИЉАНА, синови МАРИО и МИХАЈЛО,

мајка ЦВЕТА и брат ЈОРДАН
(14/294937)

ДУШАНКА

КНЕЖЕВИЋ

Бако!

Успомена на твоју

доброту остаје зау-

век у нашим срцима.

НИКОЛИНА

са мамом
(15/294939)

Године пролазе, све

више недостајеш

МИЛЕНА

ВИРИЈЕВИЋ

Твоји: ПАВКОВИЋИ и

ДОБРАШИНОВИЋИ

(17/294942)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН РАДОНИЋ
1. IX 2013 – 1. IX 2020.

Много ми недостајеш.
Твоја мајка

(18/194943)

29. августа навршава се тужна година откада

није са нама наша најдража

ДУШАНКА КНЕЖЕВИЋ
29. VI II 2019 – 29. VI II 2020.

Недостајеш ми мајко моја, пријатељу и ослон-

цу мој у животу. Недостају ми твоји кораци,

глас, шале, твој ведар дух.

Отишла си тихо ненаметљиво оставивши

огромну празнину и бол у мом срцу. Поносна

сам на тебе и никада те нећу заборавити.

Почивај у миру драга моја мајко и нека те ан-

ђели чувају.

Твоја ћерка ЉИЉА и зет ДУШАН
(20/294945)

Прошло је четрдесет дана откако није са нама наш

РАДЕ МАНЏО
1949–2020.

Чувамо те у нашим срцима и мислима. Остаје успомена и понос

што си био део нашег живота.

С љубављу и тугом сећају се: супруга ИВАНКА, ћерка ДРАГАНА,

зет ГОРАН, унуци КРИСТИНА, ДРАГАН, КАТАРИНА и сестра

ДУШАНКА и зет ЗОРАН

(22/294948)

У понедељак, 1. септембра, у 11 сати, дајемо четрдесе-
тодневни помен

ВУКОСАВИ ДРАГОЈЕВИЋ
1938–2020.

Ожалошћени: супруг ДУШАН, син БРАНКО, ћерка

БРАНКА, унуке МИЉАНА, ЈОВАНА и АЊА, снаја САНДРА,

зетови ДУШАН и БОРИС, сестра НАДА са породицом и

остала многобројна родбина и пријатељи

(25/294951)

Прошле су четири године откако није са нама

наша

МИЛЕНА ВИРИЈЕВИЋ

дипл. инж. пољопривреде-агроекономист

Срећа је што смо те имали, несрећа је што смо те

рано изгубили, нисмо и нећемо те заборавити.

Почивај у миру
Породица

(39/294979)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДОЈИЦА

СТОЈАДИНОВ

Колико си ти волео

нас, толико ми тугу-

јемо за тобом.

Твоја ВЕРА са децом
(44/294986)

СЕЋАЊЕ

МАРКО

НИКОЛИЋ
27. VI II 2006 – 27. VI II 2020.

Време пролази, успо-

мена и туга остаје.

Твој ЧАЛКО

(62/295015)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО ЦВИЈАН
2017–2020.

Љубав и сећање на тебе део су наших жи-

вота у којима заувек остајеш и неизмер-

но недостајеш.

Твоје: ДРАГАНА, МИЛЕНА и ДРАГИЦА

(74/295029)

ЈОВАН

РАМЈАНЦ
29. VI II 2000 – 29. VI II 2020.

Твоја ћерка

са породицом

(165/295186)

БЛАГАЈНА

300-830



Пр во ме сто у
генерал ном пла сма ну

На ред но над ме та ње у
Бр ну

Срп ски ау то мо би ли ста Ду шан
Бор ко вић је по бе дом у пр вој
тр ци на ста зи „Сло ва ки ја ринг”,
про шлог ви кен да, осво јио но -
вих 25 по е на и учвр стио пр ву
по зи ци ју у ге не рал ном пла сма -
ну шам пи о на та TCR Ис точ на
Евро па, са 75 бо до ва.

Од лич на во жња у ква ли фи -
ка ци ја ма омо гу ћи ла је срп ском
асу пол-по зи ци ју у обе тр ке, па
је већ та да на го ве штен успе -
шан ви кенд у Сло вач кој.

Бор ко вић је сјај но стар то вао
и то ком це ле тр ке др жао ли -
дер ску по зи ци ју. Ни 60 кг ба -
ла ста на ње го вом ау то мо би лу
„хјун даи и30Н ТЦР”, ко је је до -
био због успе ха у прет ход ном
ви кен ду, а ни по ви шен ау то мо -
бил на шег во за ча М1РА ти ма у
са рад њи с „НИС Пе тр ол реј -
синг ти мом”, ни су га спре чи ли
да на циљ стиг не са 24 се кун де
пред но сти у од но су на дру го -
пла си ра ног Ду ша на Ко у џи ла,
ко ји је у по след њој се кун ди пре -
те као Сан дра Со у бе ка.

– За до во љан сам тр ком, али
и ти ме ка ко се за сад од ви ја
шам пи о нат. Мој тим је сјај но
сре дио ау то мо бил, та ко да ни
мак си мал на те жи на од 1.365
кг, ни по ви шен ау то мо бил, ни
ве о ма не по вољ не ви со ке тем -
пе ра ту ре ни су ути ца ли да мо гу

да пру жим свој мак си мум. Кре -
нуо сам до бро, ус по ста вио свој
ри там и успе шно кон тро ли сао
раз ли ку у од но су на дру го пла -
си ра ног, ко ју сам стал но уве -
ћа вао. То ком ква ли фи ка ци ја
смо има ли про блем да на се ту -
је мо ау то мо бил због мак си мал -
не те жи не и ни сам био си гу -
ран да је то до бро за тр ку, али
се ис по ста ви ло да ипак је сте –
ре као је Бор ко вић по сле три -
јум фа у пр вој тр ци.

Наш су гра ђа нин је и у дру -
гој тр ци оства рио убе дљи ву по -
бе ду, а овог пу та за со бом је
оста вио дру го пла си ра ног Че ха
Ја хи ма Га ла ша.

Бор ко вић је и у дру гој тр ци
до ми ни рао то ком це ле во жње,

иа ко је у по след њим кру го ви ма
ус по рио тем по ка ко би са чу вао
гу ме, ко је су то ком су бот ње тр -
ке стра да ле и би ле на гра ни ци
пу ца ња од до дат не те жи не ау -
то мо би ла и ви со ке тем пе ра туре.

Та ко је срп ски во зач осво јио
мак си мал них пе де сет бо до ва
на „Сло ва ки ја рин гу” и по дру -
ги пут се то ком овог тр кач ког
ви кен да по пео на по бед нич ко
по сто ље. На кон че ти ри убе дљи -
ве по бе де у Хр ват ској и Сло -
вач кој Бор ко вић с при ку пље -
них 100 бо до ва за у зи ма пр во
ме сто у ге не рал ном пла сма ну
TCR Ис точ на Евро па.

– Био је ово још је дан сја јан
ви кенд. Ни је би ло ла ко до ћи до
Сло вач ке због епи де ми о ло шке

си ту а ци је, али се труд мог ти ма
да се на ба ве сви по треб ни па -
пи ри ис пла тио и не из мер но сам
им за хва лан на то ме. Ја сам у
обе тр ке од лич но стар то вао и
то је би ло пре суд но за три јумф,
а по слу шао сам и са ве те ти ма
да ма ло спу стим тем по, са чу -
вам гу ме и си гур ном во жњом
узмем мак си ма лан број бо до ва.
Са да нас че ка Че шка и чу ве на
ста за Бр но. На дам се да не ће
би ти ово ли ко пре пре ка да стиг -
не мо до та мо и да ће ми је ди на
бри га би ти про тив ни ци на ста -
зи – ис та као је Бор ко вић по сле
дру гог три јум фа у Сло вач кој.

Да кле, на ред ни тр кач ки ви -
кенд на про гра му је 5. и 6. сеп -
тем бра у Че шкој.

СПОРТ
Петак, 28. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ШАМ ПИ О НАТ TCR ИС ТОЧ НА ЕВРО ПА

БОР КО ВИ ЋЕВ ТРИ ЈУМФ У СЛО ВАЧ КОЈ

Ви кенд за на ма до нео је но ва
фуд бал ска уз бу ђе ња. У го то во
свим ли га ма на ста вље на је пр -
вен стве на тр ка за бо до ве, а ка -
да су клу бо ви из на шег гра да у
пи та њу, пун по го дак су оства -
ри ли са мо фуд ба ле ри са Ста -
рог Та ми ша.

У Пр вој ли ги је од и гра но дру -
го ко ло. На СЦ-у „Мла дост” Же -
ле зни чар и ОФК Жар ко во игра -
ли су не ре ше но 2:2, а у на редној
рун ди „ди зел ка” го сту је у Чачку.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 пре -
тр пе ли су по раз у Ста рој

Пазови, по том су у сре ду, 26.
ав гу ста, од ме ри ли сна ге с Рад -
нич ким 1912, а иду ћег ви кен -
да пу ту ју у Ба нат ско Ве ли ко
Се ло на ду ел с Ко за ром.

Дру го ко ло Вој во ђан ске ли ге
„Ис ток” до не ло је два по ра за на -
шим еки па ма. Мла дост је у Омо -
љи ци из гу би ла од Је дин ства из
Ба нат ског Ка ра ђор ђе ва с 0:1, а
стар че вач ки Бо рац је по кле као
у Ба нат ском Кар лов цу, где га је
Про ле тер са вла дао с 3:2.

На ред ног ви кен да Мла дост
го сту је у Срп ској Цр њи, а Борац

у не де љу, у 16.30, у Стар че ву
до че ку је Кра ји ну.

Ло кал ни дер би у Пр вој ју -
жно ба тан ској ли ги од и гран је
у Ја бу ци, где су Ју го сла ви ја и
Сло га игра ле не ре ше но 1:1.
Стре ла је из гу би ла у Илан џи
од Ба на та с 3:2, док је Ста ри
Та миш као гост по бе дио Пот -
по рањ с 1:0.

У не де љу, 30. ав гу ста, од
16.30, Ју го сла ви ја у Ја бу ци до -
че ку је Пот по рањ, у Идво ру се
са ста ју По лет и Сло га, док Ста -
ри Та миш го сту је у Га ју, а

Стрела у Хај ду чи ци. На ред -
ног ви кен да стар ту је пр вен -
ство и у Дру гој ју жно ба нат -
ској ли ги.

У гру пи „За пад –Се вер” сна -
ге ће од ме ри ти Гло гоњ и Сла -
ви ја, Уни реа и Је дин ство Сте -
вић, По бе да и Вој ло ви ца 2018,
као и Мун ди јал и Омла ди нац
1927.

У гру пи „За па д–Југ” игра ју:
Мла дост (Вој ло ви ца) и До ло -
во и Омла ди нац (Де ли бла то)
и Бу дућ ност из Ба нат ског
Брестов ца.

СПОРТ СКИ ВО ДИЧ

СТА РИ ТА МИШ ЈЕ ДИ НИ СЛА ВИО

За хук та ва се пр вен стве на тр -
ка за бо до ве у Срп ској ли ги
гру па „Вој во ди на”. По сле пре -
ми јер ног три јум фа над еки пом
Бе че ја пан че вач ки „бр зи воз”
је про шлог ви кен да го сто вао у
Ста рој Па зо ви, за тим је у сре -
ду, 26. ав гу ста, ка да је овај број
„Пан чев ца” већ био за кљу чен,
Ди на мо 1945 на свом те ре ну
од ме рио сна ге с Рад нич ким
1912 из Сом бо ра, а у су бо ту,
29. ав гу ста, го сто ва ће у Ба нат -
ском Ве ли ком Се лу...

Да кле, мом ци ко је пред во ди
тре нер Жар ко То до ро вић има -
ју па клен ри там већ на по чет -
ку шам пи о на та, али без об зи -
ра на то ам би ци је пан че вач ког
„бр зог во за” се не ме ња ју. Чел -
ни љу ди Ди на ма 1945 ја сно су
ис та кли да их у овој се зо ни за -
ни ма са мо врх та бе ле и пла -
сман у ви ши ранг.

Дер би дру гог ко ла Срп ске ли -
ге гру па „Вој во ди на” од и гран је
про шлог ви кен да у Ста рој Па -
зо ви, где су се са ста ле две еки пе
ко је су оства ри ле мак си ма лан
учи нак у пр вој рунди. До ма ћи
са став, иа ко но вај ли ја у овом
ран гу так ми че ња, та ко ђе има
ви со ке ам би ци је... Пан чев ци ни -
су оти шли на ово го сто ва ње са
же љом да се бра не, да са чу ва ју
сво ју мре жу. На про тив. Игра ли
су хра бро, на па дач ки, али ни су
има ли сре ће: Је дин ство – Ди -
на мо 1945 1:0 (1:0).

Тре нер Жар ко То до ро вић је
по ве ре ње по кло нио сле де ћем
са ста ву: Ан џић, Ани чић, Пан -
тић, Кр мар, Ах чин, Ан дрић,
Пе ште рац, Бо дло вић, Ка ран -
фи лов ски, Осман и Злат ко вић,
а игра ли су и: Ра до ва но вић, Ја -
ко ва шић и Бра јо вић.

Од са мог по чет ка утак ми це
Ди на мо 1945 је кре нуо офан -
зив но ка го лу ри ва ла. Већ у
осмом ми ну ту Не ма ња Злат -
ко вић је из вео сјај ну мај сто ри -
ју, са иви це ка зне ног про сто ра
Је дин ства упу тио је стра хо вит
шут, али лоп та је по го ди ла

преч ку... „Од би так” је при -
хватио Игор Ани чић, гол ман
дома ћих је ус пео не ка ко да
укро ти тај уда рац, а по том је
сјај но ин тер ве ни сао и у на ред -
ном тре нут ку, ка да је и Алек -
сан дар Ан дрић по ку шао да га
са вла да... Лоп та јед но став но
ни је хте ла у мре жу до ма ћи на.

По не ком не пи са ном фуд -
бал ском пр ви лу да, ка да се про -
ма ше шан се, усле ди ка зна, од -
и грао се и су срет у Ста рој Па -
зо ви. Са мо пет ми ну та ка сни је
фуд ба ле ри Је дин ства су ис ко -
ри сти ли тре ну так не па жње у

игри „бр зог во за”, са вла да ли
гол ма на Ан џи ћа и, ка сни је ће
се ис по ста ви ти, та ко до шли до
три ве ли ка бо да.

Мом ци тре не ра То до ро ви ћа
по ку ша ва ли су и у на став ку
утак ми це да ану ли ра ју пред -
ност Је дин ства, да пре о кре ну
ре зул тат. Има ли су ви ше од
игре, ства ра ли при ли ке, али до
про ме не на се ма фо ру ни је
дошло.

„Бр зи воз” је остао без бо до -
ва, али све на ви ја че тог клу ба
мо же да охра бри игра ко ју су
њи хо ви ми ље ни ци по ка за ли.

СРП СКО ЛИ ГА ШКИ ФУД БАЛ СКИ КА РА ВАН

УТАК МИ ЦЕ КАО НА ТРА ЦИ...

КО ШАР КА ШИ ПО НО ВО НА ОКУ ПУ

ТА МИШ СТВА РА ДО БАР ТИМ...
По сле пре ду -
ге па у зе иза -
зва не пан де -
ми јом ко ро на -
ви ру са Ко -
ш а р  к а  ш к и
клуб Та миш
по но во је у пу -
ном по го ну. У
по не де љак, 24.
ав гу ста, пр ви
тре нер Бо јан
Јо ви чић из вео
је мом ке на
пр ви тре нинг,
ко јим су и зва -
нич но по че ле
при пре ме за
но ву се зо ну у
Ко шар ка шкој
ли ги Ср би је.

Мом ци ко -
ји бра не бо је
јед ног од нај -
ор га ни зо ва ни -
јих и нај по пу -
л а р  н и  ј и х
спорт ских ко -
лек ти ва у
Пан че ву рад су за по че ли у
На род ној ба шти, а то ком увод -
не фа зе при пре ма ком би но -
ва ће тре нин ге и у тере та ни и
у Ха ли спор то ва. На рав но, по -
шту ју ћи све без бед но сне ме -
ре у ве зи с коро на ви ру сом.

– Кре ну ли смо с ла га ним ра -
дом. Још увек ни смо ком пле -
ти ра ли тим за на ред ну се зо ну,
али ве ру јем да ће на ред них да -

на све би ти ре ше но. До ве ли
смо мом ке за ко је оче ку јем да
мо гу да од го во ре свим зах теви -
ма клу ба ка кав је Та миш. Вра -
ти ли смо у сво је ре до ве и Ива -
на Сми ља ни ћа, ко ји је про шлу
се зо ну про вео у Ди на ми ку, па
ве ру јем да ће мо има ти до бар
са став. Се зо на у Ко шар ка шкој
ли ги Ср би је стар ту је 26. сеп -
тем бра, али ве ру јем да ће мо
има ти још јед ну успе шну се -
зо ну – ре као је у те ле фон ском
раз го во ру шеф струч ног шта -
ба КК-а Та миш Бо јан Јо ви чић.

По сле Лу ке Пе тро ви ћа, Зо -
ра на Кр ста но ви ћа и Бре ви на
Приц ла, но во по ја ча ње Та ми -
ша је и Пе тар Ре бић.

До ско ра шњи ко шар каш
ОКК Бе о гра да ро ђен је 1998.
го ди не, ви сок је 196 цен ти ме -

та ра, а игра на по зи ци ји бе ка.
У мла ђим ка те го ри ја ма је на -
сту пао за Цр ве ну зве зду, на -
кон че га је у се ни ор ској кон -
ку рен ци ји играо за Бе о вук 72,
Вој во ди ну и ОКК Бе о град.

Опре му клу ба из на шег гра -
да за ду жио је и Ни ко ла Вујовић.

Он је ро ђен 1993. го ди не у
Чач ку. Игра на по зи ци ја ма
крил ног цен тра и цен тра, а

ви сок је 210 цен ти ме та ра. У
до са да шњој ка ри је ри је на -
сту пао за Ди на мик и Но ви
Па зар, а има и бо га то ин тер -
на ци о нал но ис ку ство јер је
играо у Есто ни ји, Ма ђар ској,
Укра ји ни и Ал ба ни ји.

У про шлој се зо ни у еки пи
Ска дра имао је учи нак од пет -
на ест по е на и осам ско ко ва
по утак ми ци.

Не тре ба сум ња ти да ће
Ко шар ка шки клуб Та миш и
у се зо ни пред на ма пред ста -
вља ти Пан че во на нај бо љи
на чин, а по кло ни ци „кра љи -
це ига ра” с не стр пље њем оче -
ку ју ста рт но вог шам пи о на -
та у елит ном ран гу на ше зе -
мље и на да ју се да ће њи хо -
ви ми ље ни ци има ти шта да
по ка жу...

СМИ ЉА НИЋ – ТРЕ ЋИ ПУТ

До ско ра шњи ко шар каш

Ди на ми ка Иван Сми ља нић

по но во је играч Та ми ша.

Сми ља ни ћу ће ово би ти

тре ћи пут да на сту па за

еки пу Бо ја на Јо ви чи ћа. Он

је про шлу се зо ну про вео у

Ди на ми ку, где је бе ле жио

9,3 по е на по ме чу за јед но

у АБА ли ги 2 и КЛС-у.

У се зо ни 2018/2019. у

Та ми шу је имао учи нак од

17,2 по е на и 5,3 ско ка по

утак ми ци.

У до са да шњој ка ри је ри

Иван је на сту пао за ФМП,

Цр ве ну зве зду, Не ве жис и

Ди на мик.

Сми љо, до бро до шао

кући!

Динамо 1945 – Раднички 1912 3:1



Мла де те ни сер ке пан че вач -
ког Ди на ма бли ста ле су и то -
ком про те клих де се так да на.

На за вр шном ма стерс тур -
ни ру за де вој чи це до ше сна -
ест го ди на уче ство ва ло је осам
нај бо љих мла дих те ни сер ки
у Ср би ји. Иа ко се још увек
над ме ће и у кон ку рен ци ји до
че тр на ест го ди на, так ми чар -
ка Ди на ма Ми ли ца По пов ски
оства ри ла је сја јан ре зул тат
пла сма ном у фи на ле, у ком
је осво ји ла ви це шам пи он ску
ти ту лу.

Ми на Ка пор, та ко ђе те ни -
сер ка Ди на ма, осво ји ла је
Отво ре но пр вен ство Бе о гра -
да за де вој чи це до два на ест
го ди на.

Овај тур нир Б-ка те го ри је
од и гран је у окви ру ка лен да -
ра Те ни ског са ве за Бе о гра да.
Ми на је у фи на лу по бе ди ла
Ана ста си ју Чо ло вић из Цр ве -
не зве зде са 2:0 и та ко на чи -
та вом тур ни ру из гу би ла све -
га пет ге мо ва.

Сва ка част!

Љу би те љи игре пре ко мре же у
на шем гра ду с не стр пље њем
иш че ку ју по че так но вог пр вен -
ства у Су пер ли ги. Од ове се зо -
не у елит ном ран гу срп ске од -
бој ке над ме та ће се и стар че вач -
ки Бо рац, па не тре ба сум ња ти
да ће очи љу би те ља спор та у
на шем гра ду и око ли ни би ти
усме ре не и ка том ко лек ти ву.

Под вођ ством тре не ра Ду ша -
на Јо ви ћа и Во ји сла ва Па вло -
ви ћа, од бој ка ши Бор ца су за -
по че ли при пре ме по чет ком ав -
гу ста, али као и дру гим клу бо -
ви ма ак ту ел на си ту а ци ја у ве -
зи с ко ро на ви ру сом при лич но
је по ре ме ти ла рад и но вог су -
пер ли га ша.

– Због це ле си ту а ци је ма ло
је ка снио по че так при пре ма,
али шта је – ту је. Ско ро све
еки пе има ју исти про блем. На -
ма је нај бит ни је да је ко стур
еки пе из про шле се зо не остао
на оку пу. Има мо не ко ли ко мо -
ма ка на про би, а с на ма тре ни -
ра и Алек сан дар Гми тро вић из
Цр ве не зве зде. Уко ли ко не бу -
де про на шао ан га жман у ино -
стран ству, ве ру је мо и на да мо
се да ће оста ти код нас. Би ло
би до бро ка да би смо ус пе ли да
ан га жу је мо бар јед ног при ма -
ча, али на тр жи шту је те шко
на ћи ква ли тет ног игра ча.
Уколи ко бу де мо ус пе ли да се

по ја ча мо јед ним или дво ји цом
мо ма ка, си гу ран сам да ће Бо -
рац би ти озбиљ на и кон ку рент -
на еки па свим ри ва ли ма у Су -
пер ли ги – ка же пр ви тре нер
ОК-а Бо рац Ду шан Јо вић.

Тре ба ло би да се зо на у нај ја -
чем од бој ка шком ран гу у нашој
зе мљи поч не 15. сеп тем бра.

– Све је још увек не из ве сно.
Че ка мо од лу ке чел них љу ди
Од бој ка шког са ве за Ср би је. Ми -
слим да још увек ни су де фи -
ни са не све про по зи ци је око но -
ве се зо не. Ко ро на ви рус је
учинио да ове при пре ме бу ду
пот пу но дру га чи је од дру гих.
Хо ће мо да игра мо и не ку

контрол ну утак ми цу, али опет
мо ра мо да че ка мо од лу ке Кри -
зног шта ба и над ле жних ин -
сти ту ци ја – до дао је Јо вић.

Би ло ка ко би ло, љу би те љи
игре пре ко мре же с па жњом и
не стр пље њем иш че ки ва ће сва -
ку на ред ну вест ко ја сти же из
ре до ва њи хо вог Бор ца.

СПОРТ
Петак, 28. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Гол Ни ко ле
Митровића за 
ТВ шпи це

Сле ди го сто ва ње 
у Чач ку

По сле го то во две де це ни је че -
ка ња до го ди ло се и то. Пр ва
ли га Ср би је у фуд ба лу по но во
се игра и у Пан че ву. За хва љу -
ју ћи ФК-у Же ле зни чар. Због
то га ће пе так 21. ав густ свим
љу би те љи ма фуд ба ла у на шем
гра ду и око ли ни оста ти у трај -
ном се ћа њу.

Тог да на је „ста ра да ма” с
Та ми ша, клуб од се дам де сет
три го ди не, на Спорт ском цен -
тру „Мла дост” од и гра ла пр ву
пр во ли га шку утак ми цу у свом
гра ду. Да, баш та мо, где се де -
це ни ја ма ра ни је играо ни же -
ра зред ни фуд бал, про шлог пет -
ка би ла је це ла фуд бал ска Ср -
би ја – у „зе ле ној оа зи” по крај
Пе ска не.

Број не те ле ви зиј ске еки пе,
тре не ри, спорт ски по сле ни ци...
Сви они же ле ли су да при су -
ству ју пр во ли га шкој пре ми је -
ри у Пан че ву. За и ста је пра ва
ште та што због пан де ми је ко -
ро на ви ру са пу бли ка ни је сме -
ла на три би не, јер би то био
истин ски спорт ски спек такл.

У пе так 21. ав гу ста ис пи са -
на је но ва стра ни ца спорт ске
исто ри је на шег гра да: Же ле -
зни чар – ОФК Жар ко во 2:2
(1:0).

Пре по чет ка утак ми це ка пи -
тен по пу лар не „ди зел ке” Да -
ни ло Ко ва че вић по ди гао је пе -
хар на ме њен по бед ни ку Срп -
ске ли ге гру па „Вој во ди на”, а
пре дао му га је Ми о драг Сви -
јић, ге не рал ни се кре тар Фуд -
бал ског са ве за Вој во ди не.

Од са мог по чет ка утак ми це
би ло је ја сно да мом ци у бе -
ло-пла вим дре со ви ма ја ко же -
ле по бе ду на свом те ре ну. Же -
ле зни чар је играо офан зив но,
на мет нуо свој ри там, а већ у
ше сна е стом ми ну ту сти гао је
и до пред но сти. По стиг нут је
гол ка кав се рет ко ви ђа и на
европ ским фуд бал ским те ре -
ни ма, а пра ву мај сто ри ју извео
је Ни ко ла Ми тро вић. Нај пре
је јед ну од би је ну лоп ту при -
хва тио гру ди ма, по том је де -
сном но гом свом ди рект ном
чу ва ру пре ба цио лоп ту пре ко

гла ве, а он да је ухва тио стра -
хо вит во леј и ефект ним удар -
цем са вла дао не моћ ног гол -
ма на Жар ко ва. Та кав гол се
рет ко ви ђа, а Ми тро ви ће ва
мај сто ри ја „за па ли ла” је дру -
штве не мре же од мах по сле
утак ми це...

Же ле зни чар је на ста вио да
при ти ска свог ри ва ла и у дру -
гом по лу вре ме ну. Тим из нашег

гра да био је офан зив ни ји, бо -
љи, а сре ди ном дру гог де ла
утак ми це ус пео је и да ду пли -
ра пред ност. Дра ган Да шић је
од лич ним цен тар шу том сјај но
упо слио Ми ло ша Са ва но ви ћа,
ко ји је ру тин ски по слао лоп ту
у мре жу го сти ју и та ко по сти -
гао свој дру ги по го дак у овој
се зо ни.

И ка да се чи ни ло да ће Же -
ле зни чар ла ко сти ћи до по бе де
и сва три бо да, не ис ку ство и
гре шке до не ли су отре жње ње.
У 76. ми ну ту го сти су из ве ли
сло бо дан уда рац, а гол ман Же -
ле зни ча ра Иван Лу чић ни је ус -
пео да је укро ти, већ ју је од био
на гла ву го сту ју ћег игра ча, ко -
ме ни је би ло те шко да по стиг -
не по го дак и та ко свој тим врати

у жи вот. У са мом фи ни шу утак -
ми це, у 85. ми ну ту, по сле ве ли -
ке гу жве у ше сна е стер цу до ма -
ћих, го сти из Жар ко ва су не ка -
ко ус пе ли да лоп ту пре ба це пре -
ко гол-ли ни је, та ко су бар од -
ли чи ле су ди је на овом ме чу, па
је то био и ко на чан ре зул тат ове
уз бу дљи ве утак ми це: Же ле зни -
чар – ОФК Жар ко во 2:2.

– Пра ва је ште та што ни је
би ло пу бли ке, јер је ово би ла
ве о ма са др жај на утак ми ца. Же -
ле зни чар је сјај на еки па, ко ју
кра си из у зет на офан зив на тран -
зи ци ја. Гу би ли смо са 2:0, а ка -
да је та кав ре зул тат, мно го то -
га ка сни је за ви си и од фак то ра
сре ће. Ус пе ли смо да се вра ти -
мо и ми слим да је не ре шен ре -
зул тат и нај ре ал ни ји. Хва ла на -
шим при ја те љи ма из Же ле зни -
ча ра, сјај но смо до че ка ни и
при мље ни, па ће мо и ми уз -
вра ти ти го сто прим ством –
рекао је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре по сле утак ми це тре -
нер Жар ко ва Ми лан Ку љић.

Пр ви тре нер Же ле зни ча ра
Мар ко Пе ро вић је Жар ко ву су -
прот ста вио тим ко ји су чи ни -
ли: Лу чић, Јан ку лов, Да шић,
Плав шић, Ра ди во је вић, Н. Мар -
ко вић, Зо ри ца, Ми тро вић, Јо -
ва но вић, Л. Мар ко вић и Са ва -
но вић, а при ли ку су до би ли и:
Ста ни ми ро вић, Сто ја но вић, Ко -
ва че вић и Пе тро вић.

– До бро смо отво ри ли утак -
ми цу, али ни смо ус пе ли да из -
др жи мо до кра ја. Пре ки ди су
очи глед но на ша сла бост. Иде -
мо да ље, три бо да мо ра мо да
тра жи мо на не ком дру гом ме -
сту – ис та као је тре нер Же ле -
зни ча ра Мар ко Пе ро вић.

Већ на ред ног ви кен да „дизел -
ка” ће би ти на но вом ве ли ком
ис ку ше њу. Пу ту је у Ча чак на
мег дан с до ма ћим Бор цем 1926.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БО РАЦ ХВА ТА СУ ПЕР ЛИ ГА ШКИ РИ ТАМ

ЗА ПА ЖЕН УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ТЕ НИ СЕР КИ

ПЕ ХА РИ СТИ ЖУ СА СВИХ СТРА НА

АТЛЕ ТИ ЧА РИ ПА НО НИ ЈЕ НИ ЖУ УСПЕ ХЕ

НО ВЕ ТИ ТУ ЛЕ У БО ГА ТОЈ РИ ЗНИ ЦИ
Нај мла ђи атле ти ча ри Па но -
ни је уче ство ва ли су 18. ав гу -
ста на так ми че њу под на зи -
вом „Жи вот је ја чи”, на ком су
се над ме та ли де ча ци и де вој -
чи це од пет до три на ест година.

Пр ви се ис та као Бо јан Ка -
ра фи лов ски, ко ји је био не -
над ма шан у ди сци пли ни ба -
ца ње вор тек са, у че му је, с хи -
цем од 25,20 ме та ра, осво јио
злат ну ме да љу. У тр ка ма на

150 ме та ра Ва лен ти на Мир -
ков је би ла пе та, док је Иг њат
Па пић за у зео ше сто ме сто.

Сре бр ну ме да љу у тр ци де -
вој чи ца ро ђе них 2011. го ди -
не осво ји ла је Ни на Штр каљ.
Вла ди мир Мир ков је у ба ца -
њу вор тек са та ко ђе за ра дио
сре бро, док је у ско ку удаљ
био тре ћи. Зан ди Штр каљ је

три јум фо вао у тр ци на 200
ме та ра, а у ба ца њу вор тек са
се оки тио сре бр ним од личјем.

Већ у су бо ту, 22. ав гу ста,
„па нон ци” су на сту пи ли на
Пр вен ству Вој во ди не за ста -
ри је ју ни о ре, ко је је одр жа но
у Но вом Са ду.

Пр вак Вој во ди не на 800 ме -
та ра, у из вр сној тр ци и уз буд -
но око свог тре не ра Са ше Сто -
ји ло ви ћа, по стао је Алек сан -

дар Ду гић, док је ви це шам -
пи он ску ти ту лу осво јио Мар -
ко Сто ји ло вић у ба ца њу копља.

Атлет ски клуб Па но ни ја та -
ко успе шно на ста вља на пред,
с на дом да ће се са 14. ме ста
на та бе ли успе шно сти Срп -
ског атлет ског са ве за уско ро
по ме ри ти ме ђу пр вих де сет
од око 120 клу бо ва у др жа ви.

Стране припремио

Александар
Живковић

„ЖЕ ЉИ НА” ПР ВО ЛИ ГА ШКА ПРЕ МИ ЈЕ РА У ПАН ЧЕ ВУ

ФУД БАЛ СЕ ВРА ТИО У НАШ ГРАД!
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Ленка Тешић,
ученица:

     – Идем у Нови Сад
и тамо ћу остати 
током целог викенда.
Шетаћу и уживаћу.

Дејан Митић,
магационер:

    – Као и обично, с
породицом, углавном у
Народној башти или у
парку. Ићи ћемо у
набавку школске
опреме, крећемо 
у трећи разред. 
Увече ћемо се видети 
с пријатељима.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Време отпозади
Било би лепо да свако унапред види шта ће му се десити.

    Ма, јок, онда би било досадно.

    Свака особа би тачно знала где прави грешке.

    И зато би исправљала будућност.

    Правила њене нове могућности.

    Самим тим, паралелне стварности.

    Оне које јој одговарају.

    А ништа од тога, поготово не грешити, није људски.

Филмска прича
Оно, кад се двоје случајно сретну...

    ... то уме да буде филмска прича.

    Нико ништа није планирао.

    И свако има своје радости и проблеме.

    А, онда, бум!

    Деси се, једноставно се деси.

    И, шта онда?

    Ништа, пустиш филм да се дешава, не премотаваш.

Задовољство унапред
Ех, када смислиш план који не може да пропадне.

    А то му се деси.

    Ух, кад помислиш да је све под твојом контролом...

    ... а испадне да није.

    Замислиш се. И кажеш: други пут ћу паметније...

    Нема те памети која може да те спасе од задовољства унапред.

    Зато: гледати испред себе, држати се оних што те воле и 

не дати да те потопи терет прошлости и нереалног маштања.

Јована Петковић,
ученица:

     – Још не знам, 
али вероватно нећу 
ићи никуд. Остаћу 
код куће. Склањаћу 
се од врућине, 
одмараћу се...

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

Поздрав Панчевцима с предивног 
водопада Тупавица на Старој планини.

Породица Шалковић

Софија, Шалковићи,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Највећи мезимац манастира Старо Хопово!Поздрав свим суграђанкама и суграђанима од
Софије


