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„Брзи воз” остао 

без руководства

» страна 27

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  29 .  МАЈА 2020.
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ДО МОРА ТЕШКО,
ХАЈДЕМО У БАЊЕ!

ВИРУС ПРОЛАЗИ, ТЕШКОЋЕ ОКО ПУТОВАЊА ОСТАЈУ стр. 7

Све о бањама у Србији и ваучерима Министарства туризма
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Број 4867, година CLII

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Опет испад хулигана
у Старчеву

» страна 3

РАДОВИ

Радно време
од 8 до 16 сати

Црвени крст је био 
на висини задатка

» страна 2

ТРИЈУМФ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ страна 3

УЧЕНИЦЕ ЈЕЛЕНЕ ЦВЕТИЋ СУ 
ОСТВАРИЛЕ ВЕЛИКИ УСПЕХ

ПАНЧЕВЦИ КУВАРИ

С тањиром кроз свет
страна 11



СМИ САО РА ДО СТИ ЈЕ ДА СЕ ДЕ ЛИ С ДРУ ГИ МА

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 29. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Умет ност
жи вље ња

Да би смо на пра ви ли до бро је -
ло, по треб но је да има мо све
нео п ход не са стој ке. А ако их
не ма, мо ра мо да им про ви зу -
је мо. Ме ша ви на на из глед не -
спо ји вих ства ри мо же да про -
из ве де ха ос или са вр ше ну
хар мо ни ју. Чу ла мо гу да бу ду
по зи тив но „уз не ми ре на”, за -
ин три ги ра на то ли ко да ми -
сли по ста ну чи сте... Ипак, не -
ка да је до бар оброк оно што
нам са мо уто ли глад, али ни -
је ни шта по себ но, но во, ни
дру га чи је. Циљ је да све по -
сма тра мо као умет ност – да
пре жи ви мо, оп ста не мо, да
све по ста не бо ље, да нас ин -
спи ри ше на сле де ћи ко рак.
Шта уто ља ва ва шу глад?

* *  *
За што је умет ност ва жна? Да
ли вас по кре ће му зи ка? Раз -
ми шља те ли о жи вот ним си -
ту а ци ја ма као филм ским
сце на ма? Ра ду је те ли се ка да
ство ри те не што? Уме те ли ле -
по да цр та те? Пе ва те ли под
ту шем? Ко ри сти те ли чу ве не
фра зе из до ма ћих и стра них
фил мо ва „ово је по че так јед -
ног див ног при ја тељ ства”,
„су тра је но ви дан” или „вре -
ме је огра ни ча ва ју ћи фак -
тор”? За што је умет ност ва -
жна?

* *  *
Да би смо кре ну ли на пред,
по треб но је да на пра ви мо пар
ко ра ка. Да би смо пре шли
гра ни це, по треб но је да про -
ме ни мо на чин раз ми шља ња
или да не ка да јед но став но
пре ста не мо да ми сли мо. Чо -
век се раз ви ја сти ца њем но -
вих ис ку ста ва. Пут је ва жни ји
од са мог од ре ди шта. Иа ко пу -
ту је мо у окви ру гра ни ца, он
не мо ра би ти уза лу дан. Из лаз
ће се сва ка ко до го ди ти. Да ли
сте спрем ни да иза ђе те из зо -
не ком фо ра?

* *  *
Хра на при ча при чу. У је дан
оброк мо же да се сли је чи та -
во жи вот но ис ку ство. По ред
глав них са сто ја ка, ту је ми ли -
он дру гих за чи на. Они да ју
тај по се бан „шмек”. Оно си
што је деш. Је су ли у тво је
обро ке утка не ве ли ке ко ли -
чи не љу ба ви тво је ба ке и ње -
не лет ње ку хи ње или су то
спе ци ја ли те ти ин тер на ци о -
нал не ку хи ње ис про ба не на
да ле ким пу то ва њи ма? Спре -
ма ти хра ну, то је већ не што
по себ но. По кло ни ти љу бав на
та њи ру – то је цео свет...

(ЛИД) Ка да је 15. мар та про гла ше но
ван ред но ста ње, ак ти вист ки ње и ак -
ти ви сти Цр ве ног кр ста Пан че во ни -
су зна ли шта их кон крет но че ка, али
би ли су спрем ни да да ју све од се бе
ка ко би би ли на пра вом ме сту, у
пра во вре ме, с пра вом по мо ћи у ру -
ка ма они ма ко ји су се на шли у не -
ком про бле му иза зва ном пан де ми -
јом. То је био тре ну так ка да су ху ма -
но, до бро вољ но, је дин стве но, не у -
трал но, не при стра сно, не за ви сно –
по шту ју ћи све ове уни вер зал не
прин ци пе свет ске ор га ни за ци је Цр -
ве ног кр ста – кре ну ли пу тем ко ји им
ни је био по знат, али су зна ли ку да
иду: до чо ве ка ко ји оче ку је њи хо ву
по др шку. И би ли су по др шка гра -
ђан ка ма и гра ђа ни ма Пан че ва чи та -
ва два ме се ца.

О тим да ни ма раз го ва ра ли смо с
Ми ли цом То до ро вић, се кре тар ком
Цр ве ног кр ста Пан че во.

Ор га ни за ци ја ак тив но сти пан че вач -
ке сек ци је нај по зна ти је свет ске ху -
ма ни тар не ор га ни за ци је би ла је ја -
сна: при ма ни су зах те ви за по моћ
Пан чев ки и Пан че ва ца на те ле фо не
град ског кол-цен тра и Цр ве ног кр ста
Пан че во, а за дат ке им је по ве ра вао и
град ски кри зни штаб.

Ми ли ца То до ро вић се при се ћа пр -
вих да на пан де ми је коронавирусa:

– Ни шта нам ни је би ло те шко,
ни су по сто ја ле не пре мо сти ве пре -
пре ке. До бро смо се ор га ни зо ва ли,
што је ина че ка рак те ри стич но за
на ше во лон тер ке и во лон те ре, и
сти за ли до свих ко ји су по моћ тра -
жи ли. Пр ви за да так ко ји смо до би -
ли од кри зног шта ба од но сио се на
на бав ку на мир ни ца и ле ко ва за су -
гра ђан ке и су гра ђа не ста ри је од 65
го ди на, као и за све ко ји су се на ла -
зи ли у изо ла ци ји. А укуп но смо за
вре ме ван ред ног ста ња ре а ли зо ва ли
462 рад на на ло га ра ди ку по ви не на -
мир ни ца, ле ко ва, по ди за ња пен зи ја,
пла ћа ња ра чу на, ре ша ва ња од ре ђе -
них здрав стве них по тре ба у сми слу
би о хе миј ских ана ли за у ла бо ра то -
ри ји До ма здра вља, па чак смо и
ше та ли кућ не љу бим це на по чет ку
за бра не кре та ња.

Ур гент на ху ма ни тар на по моћ

Пан че вач ки Цр ве ни крст има пет на -
ест стал но ан га жо ва них во лон тер ки
и во лон те ра. По ред њих, у ак тив но -
сти је по по тре би би ло укљу че но још
де се то ро. По сто ји и за ни мљи ва ста -
ти сти ка.

– Они су пре шли 3.063 ки ло ме -
тра, утро ши ли 2.400 са ти и оба ви ли
3.250 раз ли чи тих вр ста ан га жо ва ња
ра ди при пре ме и ре а ли за ци је ак -
тив но сти. Сед мо ро за по сле них је
утро ши ло укуп но 2.240 са ти на ак -
тив но сти бри ге о ста ри ји ма, на
организовањe ре дов них ак ци ја при -
ку пља ња кр ви, на сва ко днев ну те ле -
фон ску ко му ни ка ци ју с гра ђан ка ма
и гра ђа ни ма – на бра ја Ми ли ца
Тодо ро вић.

Ни је из о ста ла ни по де ла ур гент не
ху ма ни тар не по мо ћи у ви ду пет

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

стоти на па ке та хра не и сред ста ва за
хиги је ну ко је су ди стри бу и ра ли они -
ма што су се на шли у ста њу та кве со -
ци јал не по тре бе.

– Па ке те је обез бе ди ла Вла да АП
Вој во ди не из роб них ре зер ви, а на
ини ци ја ти ву по кра јин ског Цр ве ног
кр ста. При кра ју је по де ла 857 па ке -
та хра не, сред ста ва за хи ги је ну и
бра шна на ме ње них ром ској по пу ла -
ци ји ко ја жи ви у суп стан дард ним
на се љи ма на це лој те ри то ри ји гра да
и у на се ље ним ме сти ма. Ови па ке ти
су обез бе ђе ни са рад њом Цр ве ног
кр ста Ср би је и Ми ни стар ства за
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци -
јал на пи та ња. То ком на ред них да на
от по че ће и по де ла 87 па ке та за хи -
ги је ну, као вид по др шке у но во на -
ста лој си ту а ци ји у хра ни тељ ским
по ро ди ца ма. На ини ци ја ти ву и уз
по др шку УНИ ЦЕФ-а и по ме ну тог
ми ни стар ства, Цр ве ни крст Ср би је
је при мио 4.376 хи ги јен ских па ке та
на ме ње них хра ни тељ ским по ро ди -
ца ма и 5.300 хи ги јен ских па ке та
угро же ним ром ским по ро ди ца ма с
де цом ко је не ма ју при ступ хи ги јен -
ским стан дар ди ма. Од то га, у
Панче ву ће то ком на ред не не де ље
би ти по де ље но 300 па ке та – при ча
се кре тар ка.

До да је да је и град ски Цр ве ни
крст до био по моћ – на ша су гра ђан -
ка им је до ни ра ла 1.400 ма ски ко је
је са ши ла у сво јој кро јач кој ра ди о -
ни ци. Оне су да ље ди стри бу и ра не
вој сци, по ли ци ји, гра ђан ка ма и гра -
ђа ни ма. Та до на ци ја је би ла ве о ма
ва жна јер је сти гла у пр вим да ни ма
од про гла ше ња ван ред ног ста ња, ка -
да је би ло те шко на ба ви ти по треб ну
за шти ту.

Са чу ва ти нај вред ни је – жи вот

Ми ли ца То до ро вић ка же да пра во -
вре ме на ин фор ма ци ја олак ша ва и
жи вот и рад. Об ја шња ва:

– У то ме да до на ших нај ста ри јих
су гра ђа на ве сти стиг ну на вре ме ус -
пе ли смо за хва љу ју ћи на шем не -
дељ ни ку „Пан че вац”. Иде ја уред ни -
штва је би ла да то ком од ла ска на

терен сва ко ме по не се мо по је дан
при ме рак но ви на. То је на и шло на
за и ста ве ли ко за до вољ ство Пан чев -
ки и Пан че ва ца, чак смо сва ке сре де
до би ја ли по зи ве на ших су гра ђан ки
и су гра ђа на да би нас под се ти ли да
не за бо ра ви мо да им по не се мо
„Пан че вац”. Са рад ња и по др шка ак -
те ра у дру штву је зна чај на ка ри ка,
хва ла сви ма ко ји су спре гли ово
зајед ни штво.

Цр ве ни крст су об ра до ва ле и до на -
ци је не ко ли ко дру штве но од го вор -
них ком па ни ја из гра да, јер су већ у
пр вим да ни ма обез бе ди ле фла ши ра -
ну во ду, ко ја је би ла ва жна во лон тер -
ка ма и во лон те ри ма при ли ком од ла -
ска на те рен.

– До ни ра на су нам и сред ства за
одр жа ва ње дез ин фек ци је, баш у тре -
ну ци ма ка да је би ло нај бит ни је, на
са мом по чет ку. Два на ша су гра ђа ни -
на су сво је до на ци је на ме ни ли во лон -
тер ка ма и во лон те ри ма, као вид по -
др шке за сву ху ма ност и не по ко ле -
бљи вост ко ју су ис ка за ли у тре нут ку
ка да смо има ли ути сак да је све за ста -
ло, а с ци љем да са чу ва мо оно што је
нај вред ни је – жи вот – и да би смо на -
ста ви ли са истог ме ста, али с дру га -
чи јим ста вом пре ма све му што чи ни
чо ве ка и људ скост. Об ра до ва ли су их
во ћем, со ко ви ма, слат ки ши ма и ме -
дом – при се ћа се Ми ли ца То до ро вић.

Иа ко је би ло мно го по сла, еки па
Цр ве ног кр ста ни је за бо ра ви ла да
про сла ви ро ђен дан во лон тер ке, као и
да ор га ни зу је ма тур ско ве че за во -
лон тер ке и во лон те ре ма ту ран те у
сво јим про сто ри ја ма. Се кре тар ка ка -
же да је по др шку ти му пру жио и
пред сед ник По кра јин ске вла де Игор
Ми ро вић, ко ји је то ком не де ље Цр ве -
ног кр ста из ра зио ве ли ку за хвал ност
ак ти ви сти ма пан че вач ке ор га ни за -
ци је на до при но су бор би про тив ко -
ро на ви ру са.

Ми ли ца То до ро вић за кљу чу је:
– Оно што је нај ва жни је, са чу ва ли

смо здра вље свих нас ко ји смо све
вре ме би ли из ло же ни ри зи ку, али и
свих оних због ко јих смо се ан га жо -
ва ли, а то су пре све га на ши нај ста -
ри ји су гра ђа ни и су гра ђан ке. На не ки
од на ве де них на чи на сти гли смо до

7.207 осо ба и по мо гли им. Ста ти сти -
ка је чу до, упра во је то оно што је за -
бе ле жи ло наш ак ти ви зам. А за све
нас по је ди нач но ово су би ли са свим
обич ни да ни ан га жо ва ња, ко је смо у
ду ху ху ма но сти, али и за до вољ ства,
про ве ли у ор га ни за ци ји Цр ве ног кр -
ста Пан че во. Јер, ра дост има пра ви
сми сао ка да се по де ли с дру ги ма, за -
до вољ ство је на ше.

С. Трај ко вић

ЦЕН ТАР ЗА ИС ТРА ЖИ ВАЧ КО НО ВИ НАР СТВО ОБ ЈА ВИО

Гра ђа ни стран ка ма до ни ра ли 1,5 ми ли јар ди ди на ра
По чет ком ове не де ље Цен тар за ис -
тра жи вач ко но ви нар ство (ЦИНС) об -
ја вио је да су гра ђа ни за се дам го ди -
на стран ка ма до ни ра ли око 1,5 ми -
ли јар ди ди на ра. Ра ди се о стран ка ма
не ка да шње и ак ту ел не вла сти – Де -
мо крат ској стран ци (ДС), Со ци ја ли -
стич кој пар ти ји Ср би је (СПС) и
Срп ској на пред ној стран ци (СНС).
По ло ви ну те су ме, око 764 ми ли о на
ди на ра (не што ма ње од 6,5 ми ли о на
евра), при ку пио је СНС, и то нај ви ше
2017. го ди не, ка да су одр жа ни пред -
сед нич ки из бо ри у Ср би ји.

Од 1,5 ми ли јар ди ди на ра до на ци -
ја, ко ли ко су у пе ри о ду од 2012. до
кра ја 2018. до би ли ДС, СПС и СНС,
као но си о ци та да шње вла сти, нај ви -
ше нов ца овим стран ка ма да ли су до -
на то ри из Бе о гра да – ско ро тре ћи ну,
од но сно око 451 ми ли он ди на ра.
ЦИНС на во ди да је то ком 2012. и
2013. го ди не ДС ску пио ви ше нов ца

и од на пред ња ка и со ци ја ли ста, али
од 2014. си ту а ци ја по чи ње да се ме -
ња и при хо ди де мо кра та од до на ци ја
по чи њу да па да ју.

СНС је у се дам го ди на при ку пио
око 764 ми ли о на ди на ра, ско ро ко ли -
ко ДС и СПС за јед но, с тим да тре ба
на по ме ну ти да ове две стран ке 2017.

го ди не ни су има ле свог пред сед нич -
ког кан ди да та, већ су по др жа ле дру -
ге кан ди да те. ЦИНС на во ди и да се
по вред но сти при ку пље них до на ци ја
то ком пред сед нич ке кан ди да ту ре
2017. го ди не ис та као Вук Је ре мић,
од но сно да је Гру па гра ђа на „Мо ра -
мо бо ље”, ко ју је он та да пред во дио,
у овој кам па њи при ку пи ла ви ше од
223 ми ли о на ди на ра кроз до на ци је
фи зич ких ли ца, а ме ди јал на вред -
ност до на ци ја у нов цу би ла је

615.000 ди на ра.
По ред до на ци ја гра ђа на, стран ке

свој рад и кам па њу фи нан си ра ју и
нов цем од прав них ли ца, пре све га
ком па ни ја. Та ко су у пе ри о ду од
2012. до 2018. го ди не СПС, ДС и СНС
од прав них ли ца до би ли укуп но не -
што ви ше од 182 ми ли о на ди на ра.
СПС је до био ви ше од 92 ми ли о на,
ДС ви ше од 75 ми ли о на, а СНС око
14,5 ми ли о на ди на ра. С. Т.

РЕ КА ПИ ТУ ЛА ЦИ ЈА АК ТИВ НО СТИ ЦР ВЕ НОГ КР СТА ТО КОМ ПАН ДЕ МИ ЈЕ

Рашчишћавање гужве.

Ових дана, у центру града

Снимио: Милан Шупица
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Пан де ми ја ко ро на ви ру са
ни је про шлог ви кен да оме -
ла одр жа ва ње ше стог Ме -
ђу на род ног так ми че ња из
сол фе ђа и те о ри је му зи ке,
а уче ни ци пан че вач ке Му -
зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”
на овом над ме та њу су оства -
ри ли за и ста фан та стич не
ре зул та те. Уче ство ва ло је
њих че тр на е сто ро и сви су
осво ји ли пр ве на гра де!

Так ми че ње је, у скла ду
са си ту а ци јом, одр жа но он -
лајн, а уче ство ва ло је око
200 ђа ка из Ср би је, Сло ве -
ни је, Хр ват ске, Бо сне и Хер -
це го ви не и Цр не Го ре. Јед -
на од чла ни ца ме ђу на род ног
жи ри ја би ла је и на ша су гра -
ђан ка Је ле на Цве тић, про фе -
сор ка у Му зич кој шко ли „Јо -
ван Бан дур”.

– Он лајн так ми че ње је би ло
иза зов за све, у не ку ру ку зах -
тев ни је од кла сич ног так ми че -
ња, јер су и мла ђи уче ни ци мо -
ра ли да, по ред так ми чар ских
зах те ва, са вла да ју и тех нич ке
по те шко ће. Све се од ви ја ло пре -
ко апли ка ци је „Zoom”, ко ја је
за ми шље на као не ка вр ста груп -

ног ви део-по зи ва. Уче ни ци су
пред ис пи ти ва чем има ли од ре -
ђе но вре ме да по гле да ју за дат -
ке, а по том и да сни ме за да те
при ме ре и да по том све то пре -
ко сер ви са „We Тransfer” по ша -
љу жи ри ју. Ка да су сви ђа ци
пре да ли ра до ве, за нас, чла но -
ве жи ри ја, усле ди ло је ви ше -
сат но пре слу ша ва ње и оце њи -
ва ње так ми ча ра. На рав но, мо је
уче ни ке ни сам мо гла ја да оце -
ним, већ је њих оце нио ис пи -
ти вач – ка же Је ле на Цве тић.

Пре ма ње ним ре чи ма, так -
ми че ње је би ло иза зов за све, с
об зи ром на то да су се уче ни ци
и про фе со ри спре ма ли за вре -
ме ван ред ног ста ња у спе ци -
фич ним окол но сти ма, та ко ђе
он лајн. Ипак, чи ње ни ца да су
сви по бра ли пр ве на гра де го -
во ри у при лог то ме да је на -
ста ва на да љи ну и те ка ко би ла
успе шна.

У ди сци пли ни сол фе ђо так -
ми чи ли су се Сил ва Вра чар,
Ја ња Куч и Не ве на Га вра но вић

и све три су осво ји ле мак -
си мал них 100 бо до ва.
Спре ма ла их је про фе сор -
ка Је ле на Цве тић. У ди -
сци пли ни те о ри ја му зи ке
с пр вим на гра да ма вра ти -
ле су се Алек сан дра Ста -
ној ко вић, Ва ња Ми јо вић
(обе с мак си мал них 100
бо до ва) и Ни на Ри стић.
Њих је спре ма ла про фе -
сор ка Ива на Ја ћи мо вић Јо -
ва нов ски. Из кла се Је ле не
Цве тић пр ве на гра де су
осво ји ле: Ми на Ко раћ, Јо -
ва на Ми ле тић, Не ве на Га -
вра но вић (све три с мак -
си мал ним бро јем бо до ва),

Хе ле на Ра јић, Ни ко ли на Пе -
тро вић, Миа Му ста, Ма ри ја
Рад ма но вић и Ја ња Куч. Не -
ве на Га вра но вић и Ва ња Ми -
јо вић су про гла ше не за ла у ре -
а те сво јих ка те го ри ја.

Про фе сор ка Цве тић има раз -
ло га да бу де пре за до вољ на овом
школ ском го ди ном, бу ду ћи да
су ње ни ђа ци и у де цем бру про -
шле го ди не би ли ве о ма успе -
шни на Ре пу блич ком так ми -
че њу, где су осво ји ли осам пр -
вих на гра да. Д. К.

УСПЕХ УЧЕ НИ КА МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ЈО ВАН БАН ДУР”

ПАН ЧЕВ ЦИ ПО КУ ПИ ЛИ СВЕ ПР ВЕ НА ГРА ДЕ

ТРА ГЕ ДИ ЈА

Де ча ка уби ла 
стру ја на ва го ну

Два на е сто го ди шњи Л. А.
из Пан че ва по ги нуо је у
не де љу 24. ма ја, око 18
са ти, на же ле знич кој ста -
ни ци Пан че во Ва рош кад
га је уда ри ла стру ја ја чи не
25.000 вол ти.

Је зи ва не сре ћа де си ла
се ка да се Л. А. с дру гом,
код ко га се прет ход но
играо, вра ћао ку ћи. Њих
дво ји ца су би ли на би ци -
кли ма и на же ле знич кој
ста ни ци су хте ли да про ђу
из ме ђу за у ста вље них ва -
го на-ци стер ни.

Л. А. се та да по пео на
ва гон ка ко би га друг фо -
то гра фи сао те ле фо ном, нај -
ве ро ват ни је за дру штве не
мре же. Де чак се, ме ђу тим,
та да при бли жио ка блу ви -
со ког на по на и ушао у струј -
ни лук, и та ко по ги нуо на
ли цу ме ста.

НЕ ПО ГО ДА

По ја чан пла мен 
у „Пе тро хе ми ји”

„ХИП –Пе тро хе ми ја” об ја ви ла је
ин фор ма ци ју о по сле ди ца ма ја -
ког не вре ме на у уто рак на произ -
вод њу и функ ци о ни са ње те ком -
па ни је на ло ка ци ји у Панче ву.

„У ’ХИП –Пе тро хе ми ји’ у уто -
рак 26. ма ја у 13.05 ча со ва, услед
ја ког не вре ме на пра ће ног обил -
ном ки шом, гр мља ви ном и гра -
дом, до шло је до крат ко трај ног
ис па да ко тла у фа бри ци Ети -
лен, а као по сле ди ца се по ја вио
по ја чан пла мен и ма ња ко ли -
чи на ди ма на си гур но сној ба -
кљи. Том при ли ком, услед ја -
ког ста тич ког пра жње ња, до -
шло је до са го ре ва ња од ре ђе не
ко ли чи не угљо во до ни ка”, на во -
ди се у са оп ште њу.

Ка ко се до да је, за по сле ни у
„ХИП –Пе тро хе ми ји” ре а го ва ли
су пра во вре ме но и у скла ду с
про це ду ра ма и упут стви ма, тако
да ни је би ло по тре бе за ре а го ва -
њем ан га жо ва них ва тро га сних
је ди ни ца.

ЗА РА ДЕ

Пла те у Пан че ву
најве ће у окру гу

Про сеч на не то за ра да у мар -
ту 2020. го ди не у Пан че ву,
пре ма са оп ште њу Ре пу блич -
ког за во да за ста ти сти ку, из -
но си ла је 59.405 ди на ра. У
фе бру а ру је про сеч на не то
пла та у на шем гра ду би ла
57.217 ди на ра. Да кле, у про -
се ку Пан чев ци су у мар ту
за ра ди ли ско ро 2.200 ди на -
ра ви ше не го у фе бру а ру.

У Вр шцу се у мар ту у про -
се ку за ра ђи ва ло 59.080, у Ко -
ви ну 54.989, Опо ву 49.151,
Али бу на ру 49.148, План ди -
шту 48.826, Бе лој Цр кви
47.563, а у Ко ва чи ци 46.338
ди на ра.

Про сеч на за ра да у Ср би ји
за март би ла је 59.681 ди -
нар. Но ми нал ни раст не то
за ра да у пр вом тро ме сеч ју
ове го ди не у од но су на исти
пе ри од про шле из но сио је
10,3 од сто, а пла те су ре ал -
но уве ћа не за 8,3 од сто.

ЕПС

По пуст на стру ју за
ста ри је од 65 го ди на

Гра ђа ни ма ста ри јим од 65 го -
ди на ко ји пла те ра чу не за стру -
ју за март, април и мај до 30.
ју на би ће одо брен по пуст од
пет од сто без об зи ра на за ка -
шње ње – са оп шти ла је Елек -
тро при вре да Ср би је.

До да је се да ни ка ма та не ће
би ти об ра чу на та ни на је дан
од тих ра чу на ако се пла те до
30. ју на.

„Ако се ра чу ни пла те до тог
ро ка, по пуст ће би ти об ра чу -
нат и при ка зан у на ред ном ра -
чу ну”, на вео је ЕПС.

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

УЧЕ СТА ЛО ДИ ВЉА ЊЕ ГРУ ПЕ ХУ ЛИ ГА НА У СТАР ЧЕ ВУ

Па ли ли и де мо ли ра ли ау то мо би ле
Под не те кри вич не
при ја ве про тив
неколи ко ли ца због
мно го не де ла

У по след њих де се так да на у
Стар че ву је би ло при лич но „за -
па љи во”, а по ли ци ја је има ла
мно го по сла, али на сре ћу ни -
ко од љу ди ни је стра дао, што
се не мо же ре ћи за ау то мо биле.

Та ко је нај пре у че твр так 14.
ма ја, у ра ним ју тар њим са ти -
ма, за па љен „фи јат пун то”, ко -
ји је при па дао из ве сном два -
де сет дво го ди шња ку. Ва тра је
за хва ти ла мо тор во зи ла, па иа -
ко су ва тро га сци пра во вре ме -
но ин тер ве ни са ли, ма те ри јал -
на ште та је би ла из у зет но ве -
ли ка. Не ду го за тим ре а го ва ла
је и пан че вач ка по ли ци ја, ко -
ја је на кон спро ве де не ис тра ге
и уста но вље ња осно ва не сум -
ње о из вр ше њу кри вич ног де -
ла иза зи ва ња оп ште опа сно -
сти ухап си ла три ли ца – Л. М.
(2001), В. Р. (2001) и Б. Т.
(2000). Прет по став ка је да су
они за па љи вом теч но шћу по -
ли ли и за па ли ли ау то мо бил.

Тач но де сет да на ка сни је, у
су бо ту 23. ма ја, у ве чер њим
са ти ма у Ули ци Вељ ка Вла хо -
ви ћа де мо ли ран је „пун то”.
Вла сник тог ау то мо би ла је по -

ли циј ски слу жбе ник Р. Ћ., а
сам чин се до го дио ис пред ње -
го ве ку ће, где је во зи ло би ло
пар ки ра но.

Пре ма не зва нич ним ин фор -
ма ци ја ма, це ла при ча је по че -
ла истог да на у ју тар -
њим сатима, ка да је по -
ме ну ти Стар че вац до -
жи вео пр ви шок
видевши да су му исе -
че не све че ти ри гу ме, а
на сва кој од њих би ло
је ви ше убо да. Ка сни је
је од су гра ђа на на чуо да
се нај ве ро ват ни је ра ди
о дво ји ци ко ја су слич -
на не де ла учи ни ла на
још не ко ли ко ау то мо -
би ла у том кра ју. Убр зо
су на ли це ме ста до шли
при пад ни ци Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло -
ва у Пан че ву, а не што
ка сни је је Р. Ћ. под нео
при ја ву про тив Н. Н. по -
чи ни о ца.

Ме ђу тим, ње го вим
не во ља ма ту ни је био
крај. На и ме, на кон што
је за ме нио све че ти ри гу ме,
ка да се уве че вра тио ку ћи, имао
је шта да ви ди: из ла зе ћи из
ау то мо би ла, за те као је пра ви
ха ос ко ји је пратила не сно сна
га ла ма – де се так љу ди је ју ри -
ло два мла ди ћа и је дан је ус -

пео да по бег не, а дру ги је за -
др жан. Он је твр дио да је и
ње му оште ће но во зи ло. По ли -
цај ци су у ме ђу вре ме ну сти -
гли, а на кон оба вље ног раз го -
во ра по ме ну то лице је оти шло.

Ме ђу тим, нај го ре по Р. Ћ.
тек сле ди: исте ве че ру му је
гру па мла ди ћа твр дим пред -
ме ти ма де мо ли ра ла ау то мо -
бил, по лу пав ши сва ста кла.
При пад ни ци ор га на без бед но -
сти су по но во иза шли на ли це

ме ста око по но ћи и, по узи ма -
њу оти са ка с ко ла и ци га ла,
при ве ли су јед но ли це.

Ова кви ин ци ден ти се до га -
ђа ју већ из ве сно вре ме у Стар -
че ву, а с тим у ве зи, Ми ни -

стар ство уну тра шњих
по сло ва у Пан че ву из -
да ло је са оп ште ње у ко -
јем се ка же да су под -
не те кри вич не при ја ве
про тив осам на е сто го -
ди шња ка и пет на е сто -
го ди шња ка из око ли не
Пан че ва, и то због по -
сто ја ња осно ва не сум -
ње да су из вр ши ли де -
сет кра ђа и још шест
те шких кра ђа, као и
два на ест кри вич них де -
ла уни ште ња и оште ће -
ња ту ђе имо ви не.

Осно ва но се сум ња да
су по ме ну та ли ца од по -
чет ка го ди не на те ри -
то ри ји Стар че ва про ва -
љи ва ла у ку ће и по моћ -
не про сто ри је, из ко јих
су кра ли те ле ви зо ре, мо -
тор не те сте ре, апа ра те

за за ва ри ва ње, ко са чи це, аку -
му ла то ре и сит ни алат, као и
да су из тр го вин ских обје ка та
кра ли ро бу и, на кра ју, да су
из бу ши ли и исе кли гу ме на
два на ест ау то мо би ла пар ки ра -
них ис пред по ро дич них ку ћа.



Нај ка сни је до 5. ју на у 24 са та
мо гу ће је под не ти зах тев за упис,
бри са ње, из ме ну, до пу ну или ис -
прав ку по да та ка у би рач ком спи -
ску, на кон че га се он за кљу чу је
и на осно ву ког ће 21. ју на би ти
одр жа ни из бо ри. Гра ђа ни мо гу
из вр ши ти увид у би рач ки списак
сва ког рад ног да на од 7.30 до
15.30 и су бо том од 10 до 16 сати.

Из ло жен је у згра ди Град ске
упра ве гра да Пан че ва у Се кре -
та ри ја ту за оп шту упра ву, Трг
кра ља Пе тра I 2–4, пр ви спрат,
кан це ла ри ја бр. 107. Увид се
вр ши пу тем ра чу нар ске опре -
ме уно ше њем је дин стве ног ма -
тич ног бро ја гра ђа на ра ди про -
ве ре да ли је гра ђа нин упи сан

у би рач ки спи сак и да ли су
упи са ни по да ци тач ни.

За ин фор ма ци је су до ступ -
ни и те ле фон 013/308-820 и
имејл: birackispisak@pancevo.rs.

Увид је мо гућ и на сај ту Мини -
стар ства др жав не упра ве и ло -
кал не са мо у пра ве http://mduls.
gov.rs/registri/jedinstveni-birac-
ki-spisak/ уно ше њем по да тка о
је дин стве ном ма тич ном бро ју
гра ђа на.
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УВИД У БИ РАЧ КИ СПИ САК

Још се дам да на 
за про ве ру

Ата р ски пу те ви чу ва ју
по љо при вред не
маши не и ште де
гори во

За хва љу ју ћи, нај ве ћим де лом,
при хо ди ма од за ку па по љо при -
вред ног зе мљи шта, По кра јин -
ски се кре та ри јат за по љо при -
вре ду и Град Пан че во из дво ји -
ли су 40 ми ли о на ди на ра за из -
град њу атар ских пу те ва. Ве ли -
ка ак ци ја тра је од по чет ка ма ја:
нај пре је из ме ђу омо љич ких ора -
ни ца за вр ше на тра са у ду жи ни
од че ти ри ки ло ме тра по шљунче -
ног пу та, а он да су се ма ши не
пре се ли ле у бре сто вач ки атар –
та мо ће би ти тра си ра не три са о -
бра ћај ни це за по љо при вред не
ма ши не од по ки ло ме тар дужине.

Град ски већ ник за по љо при -
вре ду Зо ран Гр ба за бе о град -
ске ме ди је је из ја вио да се ре а -
гу је „по зах те ви ма скуп шти на
ме сних кан це ла ри ја ко је су ис -
ка за ле по тре бу за из град њом и
оправ ка ма пу те ва у свом атару”.

Он је до дао се тај по сао го ди -
на ма уна зад ре дов но и рав но -
мер но оба вља у сва ком од де -
вет на се ље них ме ста пред по -
че так и по за вр шет ку се зо не,
ка ко не би би ли оме та ни по -
љо при вред ни ра до ви.

По ред ме сних за јед ни ца, и
број на удру же ња по љо при вред -
ни ка су се из ја сни ла о сво јим
по тре ба ма у ве зи с прав ци ма
бу ду ћих пу те ва. Та ко су и ство -
ре ни пла но ви о то ме ко је ве -
ли ке пар це ле тре ба нај пре „пре -
мо сти ти” ка ко би се вре ме пре -
ла за ка не ких ре ла ци ја скра ти -
ло с не ко ли ко са ти на пет на е -
стак ми ну та. По ред то га, ата р -
ски пу те ви су ва жни и за то што
се та ко чу ва ју по љо при вред не
ма ши не и ште ди го ри во.

Град ско ве ће је на ја ви ло на -
ста вак ин ве сти ра ња у по ди за -
ње и са на ци ју пољ ских пу те ва.
До кра ја го ди не лак ши при -
ступ зе мљи шту и пла сте ни ци -
ма би ће омо гу ћен До лов ци ма:
пла ни ра се из град ња осам ки -
ло ме та ра атар ских пу те ва.

У АТАРИМА ОКО ГРАДА

Сезона изградње пољских путева

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

Има ју ћи у ви ду да је у по -
след њих не ко ли ко го ди на на -
ста ло мно го но вих по ли тич ких
ор га ни за ци ја, као и да ће се у

вре ме ну пред на ма, до 21. ју -
на, за ка да су за ка за ни оп шти
из бо ри, по ја ви ти но ве гру пе
гра ђа на ко је ће има ти же љу да
се ква ли фи ку ју за са став Скуп -
шти не гра да, све сни смо да по -
сто ји мо гућ ност да смо при ли -
ком сла ња пред мет не елек трон -
ске по ште не ко га не на мер но
за о би шли. Уз из ви ње ње ако се
то де си ло, по зи ва мо вас да нам
се ја ви те ка ко би смо и ва ма
до ста ви ли ма те ри јал ко ји је већ
сти гао на пет на е стак по зна тих
адре са.

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

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

Ја ви те се, бу ди мо 
у кон так ту

Ма ње нов ца за за шти ту жи -
вот не сре ди не, обра зо ва ње,
кул ту ру…
Ак ци о ним пла ном за за по шља -
ва ње пред ви ђе но де сет про гра -
ма и ме ра ак тив не по ли ти ке

Град ски већ ни ци су на сед ни -
ци одр жа ној од мах по уки да -
њу ван ред ног ста ња, 8. ма ја,
до не ли од лу ку да се из но си
апро при ја ци је ко је ни је мо гу -
ће ис ко ри сти ти пре не су у те -
ку ћу бу џет ску ре зер ву. То прак -
тич но зна чи да ће не што ви ше
од 63,5 ми ли о на ди на ра пла -
ни ра них Од лу ком о бу џе ту Гра -
да Пан че ва за 2020. го ди ну про -
ме ни ти свр ху, од но сно да ће
би ти упо тре бље но за на ме не
што ни су пред ви ђе не бу џе том,
или за оне за ко је ни је би ло
пла ни ра но до вољ но сред ста ва.

Но вац ће би ти ко ри шћен на
осно ву ре ше ња гра до на чел ника.

Кре са ње тро шко ва

Обла сти и по зи ци је ко ји ма ће
би ти пре ба че но ма ње нов ца је -
су за шти та жи вот не сре ди не,
основ но и сред ње обра зо ва ње,
кул ту ра и ин фор ми са ње, со ци -
јал на за шти та и пред школ ско
вас пи та ње.

Про грам ко ри шће ња сред -
ста ва Фон да за за шти ту жи -
вот не сре ди не до жи вео је
неколи ко из ме на. У основ ним
и средњим шко ла ма на це лој

тери то ри ји Пан че ва не ће би ти
по прав ке по до ва, уград ње но ве
ра све те, кре че ња ка би не та и
дру гих мо лер ско-зи дар ских, те
гра ђе вин ских ра до ва. Ове го -
ди не ће би ти и ма ње ку пље них
кон теј не ра у уста но ва ма со ци -
јал не за шти те, а те ку ће до та -
ци је уста но ва ма здрав стве не за -
шти те та ко ђе су ума ње не.

Про ме ње не су и став ке оп -
штих услу га ло кал не са мо у пра -
ве, те ви си на до та ци ја не вла -
ди ним ор га ни за ци ја ма.

У обла сти кул ту ре ма ње нов -
ца би ће за по зо ри шну про дук -

ци ју, кон цер те, умет нич ке ра -
ди о ни це, књи жев не ве че ри и
из да ва штво. Број не град ске ма -
ни фе ста ци је су прак тич но ски -
ну те с бу џе та Гра да, као што су
„Etno.com”, Џез фе сти вал и
„Кла сик фест”, као и оне што
се одр жа ва ју по на се ље ним ме -
сти ма. Ор га ни за ци ја про сла ве
Да на гра да та ко ђе је оста ла без
мно го нов ца.

У бу џе ту не ће би ти до вољ но
па ра ни за не ке пла ни ра не кон -
кур се за су фи нан си ра ње про -
гра ма и про је ка та, али ни за
све оно што је би ло за цр та но
пре пан де ми је у сфе ри пред -
школ ског обра зо ва ња.

О ре а ли за ци ји ове од лу ке
већ ни ка ста ра ће се град ски Се -
кре та ри јат за фи нан си је.

За за по шља ва ње 
12,3 ми ли о на

Не де љу да на ка сни је Град ско
ве ће је до не ло ак ци о ни план
за за по шља ва ње за 2020, ко -
јим је пред ви ђе но де сет про -
гра ма и ме ра ак тив не по ли ти -
ке за по шља ва ња у вред но сти
од 12,3 ми ли о на ди на ра.

За пет на ест осо ба на струч -
ној прак си опре де ље но је 3,5
ми ли о на ди на ра, а за суб вен -
ци је за са мо за по шља ва ње де -
се то ро Пан чев ки и Пан че ва ца
по чет ни ка у би зни су 2,5 ми ли -
о на ди на ра. Из ка те го ри је те -
же за по шљи вих њих пет на е -
сто ро кроз јав не ра до ве до би -
ће 1,7 ми ли о на ди на ра, а ми -
ли он је опре де љен за про грам
за по др шку по чет ни ци ма у би -
зни су кроз прав но-фи нан сиј -
ско са ве то ва ње у по сло ва њу.

У окви ру про гра ма „НИС –
шан са” де сет ли ца ће би ти по -
др жа но са укуп но 350.000 ди -
на ра, док ће за уна пре ђе ње кон -
ку рент но сти пет сред њих шко -
ла до би ти укуп но 500.000 ди -
на ра. По ла ми ли о на ди на ра по -
слу жи ће за ор га ни за ци ју сај ма
за по шља ва ња, а исти про грам
ко ји се ти че осо ба са ин ва ли -
ди те том по др жан је са 255.600
ди на ра.

Већ ни ци су од лу чи ли да за
че тр де се то ро су гра ђан ки и су -
гра ђа на ко ји ће би ти на сту -
дент ској лет њој прак си Град
из дво ји 571.000 ди на ра.

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

БЕС ПЛАТ НА ДЕЧ ЈА АУ ТО-СЕ ДИ ШТА

По сле спро ве де ног јав ног

кон кур са и об ра ђе них при ја -

ва, 21. ма ја, пан че вач ки Ко -

ми тет за без бед ност са о бра -

ћа ја јед но гла сно је до нео од -

лу ку о до де ли 150 бес плат -

них деч јих ау то-се ди шта. У

скла ду са епи де ми о ло шком

си ту а ци јом, при ли ком пре у -

зи ма ња ау то-се ди шта за

децу њи хо ви ро ди те љи мо ра -

ће да но се ма ске и ру ка ви це.

На спи ску 150 осо ба ко је

су до би ле бес плат на ау то-

се ди шта на ла зе се ро ди те -

љи из свих се ла с те ри то ри -

је гра да, као и из са мог

Пан че ва. Ком пле тан спи сак

је до сту пан на сај ту Гра да

www.pancevo.rs.

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПА РЕ У ТЕ КУ ЋОЈ БУ ЏЕТ СКОЈ РЕ ЗЕР ВИРаз ли ка из ме ђу де те та и зре лог чо ве ка је у то ме што де -
те озбиљ но ми сли да је цен тар све та и да је све што оно
ра ди до бро. Зрео чо век, по го то во ако је па ме тан, зна да
је у жи во ту учи нио мно го до бро га и мно го глу пог, мно -
го па мет них и мно го им бе цил них ства ри, до бра и зла,
итд. Зрео чо век зна ко ја је бу да ла. Зрео чо век зна да не
би био чо век, не го ан ђео ако у се би не би но сио и зло,
итд. На ши псе у до на ци о нал ни про ро ци сво јим кр ди ма,
ста ди ма, на ро ди ма, зо ви те то ка ко хо ће те, за јед ни ца ма
ко ји ма се обра ћа ју, упор но го во ре да ни су чи ни ли ни -
шта зло.

(Пи сац Џе вад Ка ра ха сан, Ра дио „Сло бод на Евро па”,
23. мај)

* * *
Ако го во ри мо о 20. ве ку, ако ико га и Ср би и Хр ва ти тре -
ба да по шту ју и да се не чим по но се, он да су то пар ти -
зан ке и пар ти за ни. На жа лост, Ра де Кон чар и Сте ван
или Стје пан Фи ли по вић да нас де ле суд би ну сто ти на
дру гих чла но ва ан ти фа ши стич ког по кре та и На род но о -
сло бо ди лач ке бор бе ко ји су за бо ра вље ни и за по ста вље -
ни. У не ким де ло ви ма бив ше Ју го сла ви је, а ту бих апо -
стро фи рао Хр ват ску, они су мо жда још го ре – про гла -
ше ни су зло чин ци ма. Они су се, без об зи ра на на ци о -
нал ност или баш упр кос на ци о нал но сти, при дру жи ли
ан ти фа ши стич ком по кре ту про тив оку па то ра и њи хо -
вих ко ла бо ра ци о ни ста.

(Исто ри чар и про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та Уни -
вер зи те та у За гре бу Хр во је Кла сић, Би-Би-Си, 22. мај)

* * *
На ше ге не ра ци је крив ци су за то што се мла ди ма де ша -
ва, ми смо их на ве ли на то, ни смо их упу ти ли до брим
пу тем, већ смо их као не јач до ји ли ра том, рас па дом зе -
мље, мр жњом ко ју смо при ма ли и има ли ко ме да је
ода ши ље мо.

(Глу мац Све то зар Цвет ко вић, „Но ва.рс ”, 23. мај)

* * *

* * *
Да од мах на гла сим да, пр во, не ма јед ном за у век си гур -
не де мо кра ти је јер се сва дру штва су о ча ва ју с на ср та ји -
ма оних ко ји је угро жа ва ју, за то се, и у мно го раз ви је -
ни јим де мо кра ти ја ма од на ше, она мо ра бра ни ти и гра -
ди ти; дру го, од ан тич ког до ба до да нас без број пу та је
по но вље но да ни де мо кра ти ја ни је са вр ше на, са мо ни -
шта бо ље од ње ни је из ми шље но; тре ће, без отво ре не,
сло бод не де ба те о свим зна чај ним пи та њи ма у дру штву,
без стрикт не по де ле вла сти на за ко но дав ну, суд ску и
из вр шну пот ко па ва ју се са ми те ме љи мо дер не де мо -
кра ти је. Ви ше пу та сам пред ла га ла да се на по чет ку
сва ког но вог са зи ва На род не скуп шти не по де ли по сла -
ни ци ма Мон те скје ов „Дух за ко на”, бар у скра ће ној вер -
зи ји. Код нас, на жа лост, не ма пра вих де ба та ни ди ја ло -
га, не раз у ме се ни ти прак ти ку је ну жност по де ле вла -
сти, ин сти ту ци је се не по шту ју ни ти чу ва ју. На ла же ње
’ру пе у за ко ну’ се че сто сма тра по жељ ном ве шти ном, а
не прав да нас бо ли са мо ако смо јој ми ме та.

(Ма ги стар со ци о ло ги је Со ња Лихт, „Да нас”, 23. мај) 

* * *
Ко ро на ви рус ће нам оста ви ти свет ко ји је ду бо ко уз др -
ман, по де љен, си ро ма шан. Оста вља нас и са пи та њем у
ком прав цу иде мо да ље – да ли иде мо ка но вом хлад -
ном ра ту, што би би ло опа сно и глу по, или ка ви ше гло -
бал не са рад ње ка ко би смо свет по пра ви ли, да бу де си -
гу ран, да мо же да се но си с дру гим иза зо ви ма, као што
су кли мат ске про ме не. То би сва ка ко би ло бо ље. Да кле,
то ће би ти или свет у ком ће се де ма го зи бо ри ти за моћ
и она ће од ре ђи ва ти ис ход, или свет у ком пре ва гу од -
но се исти на и људ ске по тре бе. Оба су мо гу ћа и ја ко је
бит но у ком прав цу иде мо.

(Еко но ми ста, про фе сор Уни вер зи те та Ко лум би ја Џе -
фри Сакс, Ра дио „Сло бод на Евро па”, 21. мај)

* * *
Не сла жем се да не сме мо кри ти ко ва ти опо зи ци ју, док
се не про ме ни власт. Не мо гу да при ста нем на та кав на -
чин раз ми шља ња. За што? Кри ти ко ва ла сам власт и ћу -
та ла о ма на ма опо зи ци је јед но шест и по го ди на, док су
ти ли де ри ра ди ли сво је по сло ве или се де ли у Скуп шти -
ни. Не знам ка ко да вам об ја сним, ни су ме ро дав ни да
ми од ре ђу ју шта је ис прав но, а шта не. Мо ја схва та ња
су та ква да имам пра во да кри ти ку јем би ло чи ју по ли -
ти ку, да је сло бо да го во ра ва жна и да се до си стем ских
про ме на не сти же та ко што ће мо ћу та ти о ло шим по ли -
ти ка ма и по те зи ма опо зи ци је. Је сте нај ва жни је кри ти -
ко ва ти сва ку власт, на рав но. Али по др жа ва ње на ци о на -
ли стич ке де ма го ги је јед ног де ла опо зи ци је по губ но је.
Та ко ђе је по губ на стра вич на по ла ри за ци ја дру штва, где
део опо зи ци је про гла ша ва Ву чи ће вим са ве зни ком сва -
ког ко овог тре нут ка ни је за бој кот. Све то не во ди ни че -
му до бром. Ва жно је го во ри ти о све му.

(Глу ми ца и про ду цент ки ња Бо ја на Ма ље вић, „Да нас”,
23. мај)
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ОЛ ГИ ЦА И ЗЛА ТИ БОР ЈАН КОВ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ РЕ ДАК ЈУ БИ ЛЕЈ

Ше зде сет го ди на хар мо нич ног бра ка
Брач ном па ру Јан ков не дав но се об и -
сти ни ло оно о че му мно ги ма шта ју –
про сла ва ше зде сет го ди на хар мо нич -
ног бра ка. Пре то ли ко вре ме на, 10.
апри ла, њих дво је – Зла ти бор, ро ђен
1936. го ди не у До ло ву, и че ти ри го -
ди не мла ђа Сеф ке рин ка Ол га, ко ја је
та да но си ла де во јач ко
пре зи ме Сто ја нов – сту -
пи ли су у до да нас не рас -
ки ди ву за јед ни цу.

Ка ко са ми ка жу, упо -
зна ли су се на ста рој пан -
че вач кој ау то бу ској ста -
ни ци, ка да се она вра ћа -
ла из го сти ју. Кр ца тим
ау то бу сом су по шли за -
јед но ка Сеф ке ри ну, а већ
су тра дан је Зла ти бор, уз
по др шку сво је се стре, кре -
нуо у про ше ви ну.

– Ол гин отац је био из -
у зет но строг чо век, али је
ипак ве о ма бр зо при стао
на до го вор и ота да тра је
уза јам но по што ва ње. Уве -
че је у се лу би ла игран ка,
па смо се та ко ко ли ко-то ли ко збли -
жи ли. Ма ло смо при ча ли, ма ло игра -
ли, а две ком ши ни це су нас све вре ме
пра ти ле и пи та ле се „шта јој он фурт
го во ри, ка да се она фурт сме је”. Убр зо
су и ње ни ро ди те љи до шли да ви де
наш бу ду ћи дом у Ули ци Си ме Ча бра -
је, са да шњој Чу ми ће вој, у ко јем и са да
жи ви мо. У то вре ме још увек је вла да -
ла по сле рат на си ро ти ња, на ро чи то за

ме не, јер сам ра но остао без оца, па се
брак на ме тао као спа со но сно ре ше ње,
а до бра окол ност је и то што је она би -
ла оспо со бље на као кро ја чи ца. И та ко,
на вен ча њу смо се ви де ли тек пе ти
пут, па не ких на ро чи тих осе ћа ња у пр -
вом мо мен ту ни је мо гло да бу де. И

по сле ше зде сет го ди на још увек се упо -
зна је мо, али чи ње ни ца је да су нам
то ком вре ме на ме ђу соб не емо ци је стал -
но ра сле, као и по што ва ње, што је нај -
ва жни је, па смо се око све га до го ва ра -
ли – при се ћа се Зла ти бор.

Скром ну свад бу су на пра ви ли у
Сеф ке ри ну и ни су има ли вре ме на за
ве ли ко сла вље, јер је тре ба ло што пре
сви ја ти гне здо. Док је Ол ги ца рев но -
сно бри ну ла о ку ћи, њен су пруг је ра -
дио као ме та ло стру гар, и то у ви ше
пред у зе ћа – од „Ре мон та”, пре ко „Утве”
и при ват ни ка, до „Те сле”, али ни је му
би ли те шко да у сло бод но вре ме га ји
ја пан ске пре пе ли це, па па га је, пче ле,
ко ке но си ље, тов не пи ли ће...

– Ка сни је смо на ла зи ли и ви ше вре -
ме на за се бе, па смо ра до од ла зи ли у
ба ње и на мо ре. Во лео сам да ми је
су пру га на шмин ка на и да јед но став -
но из гле да као же на. Ни је би ло љу бо -
мо ре, бу ду ћи да је Ол ги ца има ла све
што тре ба, та ко да ни сам мо рао да

гле дам око ло – без устру -
ча ва ња ка же овај раз бо -
ри ти Пан че вац.

За раз ли ку од ње га, Ол -
ги ца ни је та ко го вор љи ве
при ро де, а то да ти ра от -
ка да им је пре 29 го ди на
на стра дао син Бра ни слав.
Би ла је то не са гле ди ва
тра ге ди ја и гу би так ко ји
они ни до да нас ни су пре -
бо ле ли.

– Реч је о за и ста узор -
ном мла ди ћу, ко јем је до
за вр шет ка ма шин ског фа -
кул те та био остао још је -
дан ис пит. Те коб не но ћи
сео је у „кец” и ни кад се
ви ше ни је вра тио. Уби ли
су га гре шком не ки ма -

ло лет ни ци у ка фи ћу, иа ко га ни су ни
по зна ва ли. Био је то ве ли ки зло чин,
за ко ји још увек ни ко ни је осу ђен –
на во ди Зла ти бор.

Иа ко ни вре ме та кве ра не ни кад до
кра ја не ис це ли, Јан ко ви од ћер ке
Дра ги ње (61) има ју уте ху у уну ку, ко -
ји ће уско ро да им по да ри и пра у ну че.

И ве ли ки ју би леј су про сла ви ли
скром но, али уз си ја сет емо ци ја и
успо ме на, а ве ли ка же ља би ла им је
да то бу де за бе ле же но у њи хо вом оми -
ље ном „Пан чев цу”, ко ји већ три де сет
го ди на не про пу шта ју да чи та ју из
не де ље у не де љу.

И та же ља им је усли ше на без
преми шља ња... Ј. Ф.

ИЗ МЕ ЊЕН ШКОЛ СКИ КА ЛЕН ДАР

Ђа ци у шко ла ма до 19. ју на
По кра јин ски се кре тар за обра зо ва -
ње до нео је Пра вил ник о школ ском
ка лен да ру за обра зов но-вас пит не
уста но ве на те ри то ри ји Вој во ди не
по ко јем ће по след њи дан на ста ве
на да љи ну би ти 29. мај за све уче -
ни ке. Ова из ме на је до не та услед
ван ред ног ста ња про гла ше ног на
тери то ри ји Ср би је због пан де ми је

ко ро на ви ру са, па је при ла го ђен
начин на ко ји се из во ди на ста ва у
шко ла ма.

Пре ма ва же ћем до ку мен ту, осма -
ци се зва нич но рас пу шта ју 5. ју на, а
школ ска го ди на за уче ни ке од пр вог
до сед мог раз ре да основ не шко ле за -
вр ша ва се 16. ју на. Пр ве две не де ље
ју на ре зер ви са не су за ор га ни за ци ју

по себ них ча со ва, у за ви сно сти од то -
га да ли ђа ци до ла зе на при пре ме за
ма лу ма ту ру или да по пра ве оце не.
По ла га ње ма ле ма ту ре за ка за но је за
17, 18. и 19. јун, а ре зул та ти ће би ти
об ја вље ни 23. ју на.

Кад је реч о сред њо школ ци ма, ма -
ту ран ти гим на зи ја су се рас пу сти ли
22. ма ја, уче ни ци тре ћег раз ре да тро -

го ди шњег обра зо ва ња и че твр тог раз -
ре да струч них шко ла за вр ша ва ју школ -
ску го ди ну 29. ма ја, док је за оста ле
сред њо школ це крај на став не го ди не
19. јун.

За по ла га ње ве ли ке ма ту ре ре зер -
ви са ни су 4, 5. и 6. јун, док ће 24. ју на
ма ту ран ти мо ћи да се при ја ве за же -
ље ни фа кул тет. 

УПИС НА ФА КУЛ ТЕ ТЕ

Од ре ђе не
кво те

О тро шку др жа ве у на ред ној школ -
ској го ди ни на шест уни вер зи те та у
Ср би ји, без Вој во ди не, сту ди ра ће
17.362 бру цо ша, а пла ни ра на су 9.682
ме ста за са мо фи нан си ра ју ће сту ден -
те. Кво те је на пред лог фа кул те та
усво ји ла Вла да Ср би је, а пред ло же не
кво те Уни вер зи те та у Но вом Са ду за
4.883 бу џет ска и 3.439 са мо фи нан си -
ра ју ћих сту де на та тре ба да усво ји По -
кра јин ска вла да.

На Уни вер зи те ту умет но сти у Бе о -
гра ду ме ста има за 278 бу џет ских и
148 са мо фи нан си ра ју ћих сту де на та.

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу упи са ће
2.403 бру цо ша о тро шку др жа ве и
1.205 ко ји ће мо ра ти да пла ћа ју шко -
ла ри ну.

На Уни вер зи те ту у Ни шу ма ту ран -
ти ће се бо ри ти за 3.203 бу џет ска и
1.888 са мо фи нан си ра ју ћих ме ста.

Уни вер зи тет у При шти ни с при вре -
ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро -
ви ци упи са ће ове го ди не 1.173 бру -
цо ша о др жав ном тро шку и 600 са -
мо фи нан си ра ју ћих.

На др жав ном фа кул те ту у Но вом
Па за ру ме ста има за 684 бу џет ска и
270 са мо фи нан си ра ју ћих сту де на та.
Пре ма пла ну, при ја вљи ва ње кан ди -
да та за пр ви упи сни рок би ће од 24.
до 28. ју на, а са мо по ла га ње при јем -
ног ис пи та одр жа ва ће се у пе ри о ду
од 29. ју на до 5. ју ла. Ре зул та ти ће
би ти об ја вље ни нај ка сни је до 6. ју ла.
Об ја вљи ва ње ко нач них ранг-ли ста
фа кул те та овог уни вер зи те та пла ни -
ра но је до 13. ју ла, а упис од 13. до
17. ју ла. При ја вљи ва ње за дру ги упи -
сни рок пла ни ра но је за 2. и 3. сеп -
тем бар, а по ла га ње при јем ног је 4. и
5. сеп тем бра.

На ста ва на да љи ну до не ла
и мно ге про бле ме школама

Не пот пу на упут ства о
закљу чи ва њу оце на
изазва ла збр ку

Ста ра је исти на да се с при бли жа ва -
њем кра ја школ ске го ди не по ја ча ва
при ти сак дру штва на на став ни ке и
про фе со ре да „ма ло по раз ми сле”, пре -
и спи та ју сво је кри те ри ју ме и стан -
дар де, пре че шља ју за ко не и нор ма -
ти ве оце њи ва ња, јер бо же мој, да не
би по гре ши ли, гле чу да, за ки ну ли на
за кључ ној оце ни. Тих да на за њи хо во
здра вље пи та ју сви – од пе ка ра и су -
ди ја, до ко но ба ра и по ли ти ча ра… сви
бри ну, па чак и ди рек то ри шко ла и
над ле жна про свет на ин спек ци ја.

Али ова школ ска 2019/2020. го ди -
на спе ци фич на је по мно го че му, па
та ко, по ло ги ци ства ри, и за кључ на
оце на на кра ју мо ра би ти спе ци фич -
на. Но кре ни мо ре дом.

По ла ко до ци ља

Спе ци фич на је јер се од сре ди не мар -
та ни је ишло у шко лу. Спе ци фич на
је јер су на став ни ци на врат-на нос за
са мо не де љу да на мо ра ли да ус по -
ста ве нов вас пит но-обра зов ни мо дел
без по мо ћи над ле жног Ми ни стар ства
про све те. Шко ла ма је по слат до пис
да се мо ра ор га ни зо ва ти он лајн на -
ста ва, а он да су про све та ри „по мо ћу
гу гла и ву гла” са зна ли ка ко њи хо ве
ко ле ге ши ром бе лог све та ко ри сте
са вре ме не тех но ло ги је већ ско ро де -
це ни ју. И, гле чу да, срп ско вир ту ел -
но школ ство по ста ло је ви рал но за
све га де сет да на.

Про све та ри ма су из Ми ни стар ства
про све те сва ке не де ље сти за ли меј ло -
ви с но вим ме ра ма, про то ко ли ма и
упут стви ма и, ко рак по ко рак, не где
пре не где ка сни је, за жи ве ло је вир ту -
ел но пре но ше ње зна ња у Ср би ји. На -
рав но, у по чет ку је све ишло тра ља во,
али се уско ро чи тав си стем за хук тао, а
у том за хук та ва њу се и гре ши ло. Не ки
на став ни ци су слу чај но и у не зна њу
на сво јим „Феј сбук” стра ни ца ма омо -
гу ћа ва ли сва ком да ви ди ра до ве ђака…

Све је би ло су пер и сви су би ли
срећ ни – ђа ци што не иду у шко лу,
над ле жни јер су по хва ље ни за од лич -
но снала же ње у ван ред ним усло ви ма
и ро ди те љи јер су на по кон мо гли кон -
крет но да ви де шта то њи хо ви ма ли -
ша ни ра де и уче.

Мо ра ло је та ко

А про све та ри као про све та ри, ћу та ли
су и ра ди ли, све сни да ће до ћи крај

овој „иди ли” и да ће се на кра ју школ -
ске го ди не до го ди ти ка рам бол… Та ко
је и би ло, а Ми ни стар ство про све те је
по при лич но ку мо ва ло све му то ме.

Са мо на и ван је мо гао да оче ку је
да при ли ком за кљу чи ва ња оце на
после вир ту ел не на ста ве не ће би ти
про бле ма.

Ми ни стар ство је шко ла ма да ло пре -
по ру ку да ма ло про гле да ју кроз пр -
сте, да узму у раз ма тра ње чи та ву си -
ту а ци ју; опи сне оце не и смај ли ћи у
елек трон ским днев ни ци ма јед ном од -
лу ком ми ни стра пре тво ре ни су у пра -
ве оце не,  а број оба ве зних оце на по
по лу го ди шту је сма њен. Све је ура ђе -
но ка ко би се школ ска го ди на при -
вела кра ју и оце не за кљу чи ле у ин те -
ре су ђа ка.

Али не до ре че на упут ства до ве ла су
до раз ли чи тих ту ма че ња у шко ла ма.

Ов де се пре све га ми сли на ту ма че -
ње де ло ва до пи са у ве зи са оце њи ва -

њем на став них пред ме та с не дељ ним
фон дом од че ти ри ча са, где се по ми -
ње усме но ис пи ти ва ње и оце њи ва ње
уче ни ка. На и ме, про фе со ри ма је би -
ла да та мо гућ ност да ор га ни зу ју до -
пун ску, тј. кон сул та тив ну на ста ву за
не за до вољ не ђа ке – оне ко ји сма тра ју
да су оште ће ни за кључ ном оце ном и
да зна ју ви ше од оно га што је пред -
мет ни про фе сор пред ло жио. На кон
тих ча со ва уче ник би био у при ли ци
да по пра ви оце ну. На рав но, све то би
би ло ор га ни зо ва но у шко ли уз при -
ме ну свих за ко ном пред ви ђе них ме -
ра епи де ми о ло шке за шти те.

Али про шле сре де, 20. ма ја, усле -
дио је но ви до пис ко ји је на пра вио
до дат ну збр ку, јер је дан део мо же да
се ту ма чи и та ко да са мо у слу ча ју ка -
да „не до ста ју еле мен ти (оце на) за из -
во ђе ње оце не за крај дру гог по лу го -
ди шта и за кључ не оце не” мо ра да се
ор га ни зу је он лајн ис пи ти ва ње. У свим
дру гим слу ча је ви ма, нпр. ако има до -
во љан број оце на, а ни је за до во љан
за кљу че ним, ђак не ће мо ћи да до дат -
но од го ва ра!?

И шта сад… Све у све му, на пра вље -
на је пот пу на збр ка и са да ће усле ди -
ти но ви при ти сци. Ме ђу тим, пре ма
по след њим ин фор ма ци ја ма, пан че -
вач ке шко ле ће ипак ор га ни зо ва ти
ис пи ти ва ња за ђа ке ко ји сма тра ју да
за слу жу ју ви ше и, по све му су де ћи,
не ће се по што ва ти но ва пре по ру ка
над ле жног Ми ни стар ства про све те…
Раз лог је ја сан – да би се из бе гао још
ве ћи ха ос.

Али, ка ко то обич но би ва, увек ће
се на ћи не ко ко ће да те ра мак на ко -
нац – не за до вољ ни ро ди тељ и на став -
ник ко ји је до сле дан… И ето нер во зе
та мо где ни је мо ра ло да је бу де…
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НО ВИ НА ОД 1. СЕП ТЕМ БРА

Ди ги тал ни свет
Уче ни ци пр вог раз ре да основ не шко -
ле има ће од сеп тем бра но ви на став -
ни пред мет, под на зи вом Ди ги тал -
ни свет, ко ји ће им пру жи ти основ -
на зна ња из те обла сти. Но ви пред -
мет ће за ме ни ти Про јект ну на ста ву,
та ко да се фонд ча со ва не ће ме њати.

Уче ни ци ма пр вог ци клу са основ -
ног обра зо ва ња овај но ви пред мет
пре да ва ће на став ни ци раз ред не на -
ста ве. За пре да ва че ће у на ред ном
пе ри о ду би ти ор га ни зо ва на обу ка
– Ми ни стар ство про све те је обез -
бе ди ло про прат ни ма те ри јал у пи -
са ном и ди ги тал ном об ли ку ко ји
је нео п хо дан за обу ку на став ни ка.

УПИС У СРЕД ЊУ ШКО ЛУ

Пу бли ка ци ја о ду ал ном
обра зо ва њу

Не дав но се по ја ви ла пу бли ка ци ја
„На ци о нал ни мо дел ду ал ног обра -
зо ва ња – пут у бу дућ ност Ср би је”,
ко ја пред ста вља зна ча јан ма те ри -
јал за ин фор ми са ње уче ни ка при
ода би ру бу ду ћег за ни ма ња.

Она је об ја вље на у елек трон ској
фор ми и са др жи пре глед раз во ја
ду ал ног обра зо ва ња у про те кле че -
ти ри го ди не, за ко но дав ну ре гу ла -
ти ву, пред но сти овог мо де ла и на -
чин ре а ли за ци је на ста ве, као и во -
дич кроз ду ал но обра зо ва ње за уче -
ни ке, ро ди те ље и ком па ни је. У пу -
бли ка ци ји је об ја вљен и пре глед
ре зул та та у обла сти ду ал ног обра -
зо ва ња ко је је Ре пу бли ка Ср би ја
оства ри ла уз по др шку ау стриј ске,
не мач ке и швај цар ске вла де.

Пу бли ка ци ја је из ра ђе на под по -
кро ви тељ ством Ми ни стар ства про -
све те, на у ке и тех но ло шког раз во -
ја и Швај цар ске аген ци је за раз вој
и са рад њу. Мо же се пре у зе ти на
лин ку www.mpn.gov.rs.

МА ПА ЦИР КУ ЛАР НЕ
ЕКОНО МИ ЈЕ У СР БИ ЈИ

По кре ни те ди ја лог!
Ми ни стар ство за шти те жи вот не
сре ди не је уз по др шку UNDP-а из -
ра ди ло до ку мент под на зи вом „Ма -
па пу та за цир ку лар ну еко но ми ју”.
Овај до ку мент тре ба да по мог не
да се по кре не ди ја лог из ме ђу до -
но си ла ца од лу ка и пред став ни ка
ин ду стри је, ака дем ског сек то ра и
ци вил ног дру штва, ра ди под сти -
ца ња ин ду стри је на ино ва ци је, по -
ве ћа ња тр жи шних мо гућ но сти про -
из вод ње кроз цир ку лар не по слов -
не мо де ле, кре и ра ња но вих рад -
них ме ста и уна пре ђе ња по сло ва -
ња, а уз очу ва ње жи вот не сре ди не.
Циљ овог до ку мен та је да се це ло
дру штво под стак не на ко ре ни те
про ме не у раз ми шља њу, кул ту ри
и од но су пре ма ре сур си ма.

Ма па пу та је ура ђе на по узо ру
на ова кву вр сту до ку ме на та ко је
има ју зе мље ЕУ, као што су Сло ве -
ни ја, Фин ска, Хо лан ди ја, Шпа ни -
ја, Фран цу ска итд. Ре пу бли ка Ср -
би ја је пр ва зе мља у ре ги о ну За -
пад ног Бал ка на ко ја има „Ма пу
пу та за цир ку лар ну еко но ми ју”.
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6 ЗДРАВЉЕ

Да ли зна те ко ји је ор ган у на -
шем ор га ни зму по знат као фа -
бри ка хе миј ске ин ду стри је, а
ујед но се из два ја и по сво јој
ве ли кој мо ћи ре ге не ра ци је, али
и по то ме што, на жа лост, пр ви
стра да ка да у сво је те ло пу тем
хра не, пи ћа, ко зме ти ке или ле -
ко ва уне се мо пре ви ше ток си -
на? Ако и ни сте до сад зна ли,
од го вор са да на слу ћу је те – то
је је тра. Ево шта нај ви ше ре -
ме ти њен рад и ка ко да јој олак -
ша те по сао.

Го то во све што је де мо, пи је мо,
уди ше мо или ста вља мо на ко -
жу би ће пре ра ђе но у на шем
нај ве ћем уну тра шњем ор га ну.
Је тра пред ста вља на ше нај моћ -
ни је и нај ком плек сни је оруж је
за за шти ту од свих штет них
суп стан ци. У сва ком тре нут ку
у њој се од и гра ва не ко ли ко хи -
ља да би о хе миј ских ре ак ци ја и
дру гих про це са ва жних за нор -
мал но функ ци о ни са ње ор га ни -
зма. Упра во због то га је тру на -
зи ва ју и цен трал ном ла бо ра то -
ри јом на шег ор га ни зма.

Ме ђу тим, упра во то је тру чи -
ни ор га ном ко ји ће у ве ли кој
ме ри тр пе ти по сле ди це на шег
не здра вог на чи на жи во та. Пре -
ве ли ким уно сом штет них ма -
те ри ја, без об зи ра на то да ли је
реч о ло шој ис хра ни или о кон -
зу ми ра њу ал ко хо ла или ле ко -
ва, с го ди на ма ће мо све ви ше
оште ћи ва ти је тру. Ови по ре ме -
ћа ји од ра зи ће се по том и на на -
ше це ло куп но здра вље: на и ме,
ка да се функ ци ја је тре успо ри,
наш ор га ни зам по сте пе но дола -
зи у ста ње хро нич ног тро ва ња.

Глав на не во ља је у то ме што
су бо ле сти је тре го то во увек
под му кле, без ка рак те ри стич -
них симп то ма, па бо лест у по -
чет ку не при мет но на пре ду је и
не рет ко би ва при ме ће на тек
кад про у зро ку је те жа оште ће -
ња. У та квим слу ча је ви ма се
мо же де си ти да пре са ђи ва ње
(тран сплан та ци ја) је тре бу де
је ди ни мо гу ћи вид ле че ња.

Глав ни не при ја те љи

Уно ше њем у ор га ни зам чи та вог
ни за хе ми ка ли ја у ви ду ле ко ва,
кон зер ва на са, сред ста ва за зашти -
ту би ља и слич но, у вла сти том
ор га ни зму ства ра мо сво је вр сну
„еко ло шку ка та стро фу”. Мно ге
суп стан це „бом бар ду ју” је тру до -
дат ним оп те ре ће њем, ки се ло -
шћу, упа лом и оште ће њем ткива.

На убе дљи во пр вом ме сту
ме ђу фак то ри ма ри зи ка за обо -
ље ња је тре је сте ал ко хо ли зам.
Око 80% ал ко хо ла раз гра ђу је
се у је три и за то је овај ор ган

иритабил ног ко ло на, де пре си -
ја или раз дра жљи вост, там не
(је тре не) пе ге по ко жи, сла бље -
ње пан кре а са, свраб по ко жи,
бо ло ви у згло бо ви ма, гу би так
апе ти та и муч ни на, бол у пре -
де лу је тре, по ви ше на те ле сна
тем пе ра ту ра, мо кра ћа бо је там -
ног пи ва, лош и не ми ран сан.

Жу ти ло бе о ња ча, ви дљи ве
слу зо ко же и ко же, ја че или сла -
би је из ра же но, нај ра ни ји је ви -
дљи ви знак обо ље ња је тре.

Је тре на ди је та

На чин ис хра не ни је исти код
свих обо ље ња је тре, а основ на
раз ли ка је у ко ли чи ни про те и -
на и ка ло риј ској вред но сти хра -
не ко ју тре ба уне ти на днев -
ном ни воу.

Ипак, по сто је од ре ђе не пре -
по ру ке у ве зи са ис хра ном ко је
ва же за све је тре не бо ле сти.
Нај ви ше ка ло ри ја би тре ба ло
да по ти че из угље них хи дра та,
што зна чи да ва ша ис хра на тре -
ба да бу де за сно ва на на во ћу,
по вр ћу, жи та ри ца ма и ме ду.
Из во ри про те и на ко ји се пре -
по ру чу ју су не ма сно ме со, по -
сни све жи сир, об ра но мле ко,
ја ја и ри ба. Ко ли чи ну ма сти
мак си мал но ре ду куј те, а пред -
ност дај те биљ ним ма сно ћа ма,
по пут ма сли но вог уља. Со ко -
ри сти те ве о ма уме ре но, а у слу -
ча ју оти ца ња но гу или асци те -
са из ба ци те је пот пу но.

Узи мај те ви ше ма њих обро -
ка то ком да на, не мој те се пре -
је да ти и пиј те нај ма ње осам
ча ша во де днев но. Ал ко хол је
стро го за бра њен, а тре ба ло би
и да оста ви те ци га ре те.

Во ће и по вр ће по себ но по -
го ду ју је три, а на ро чи то се пре -
по ру чу ју ци тру си, шљи ве, бо -
би ча сто во ће, ма сли не, шар -
га ре па, ку пус, цр на рот ква,
арти чо ка, пра зи лук и кром -
пир. Од ли чан ути цај има и

зачин ско би ље: ру зма рин, мај -
чи на ду ши ца, це лер, ци мет,
естра гон, кур ку ма, га је на на -
на и пер шун.

Вр ло је ва жно и да сва ко -
днев но, нај ма ње по ла са та, бу -
де те фи зич ки ак тив ни. У слу -

ча ју обо ље ња је тре тре ба из бе -
га ва ти и га зи ра на пи ћа, ка фу,
ма сну и кон зер ви ра ну хра ну,
слат ки ше и гриц ка ли це, су хо -
ме сна те про из во де, пр же ну и
по хо ва ну хра ну.

нај и зло же ни ји ње го вом штет -
ном деј ству. По сле ди це зло у -
по тре бе ал ко хо ла мо гу би ти
уни шта ва ње ће ли ја је тре, ства -
ра ње ма сних на сла га у је три
(ма сна је тра) или озбиљ ни је:
упа ла је тре (ал ко хол ни хе па -
ти тис), трај ни ожиљ ци (ци ро -
за), па чак и рак је тре.

Пре ма на уч ним ис тра жи ва -
њи ма, гра ни ца иза ко је по чи -
њу ток сич ни ефек ти ал ко хо ла
на је тру је око 50 мг чи стог ал -
ко хо ла за му шкар це, а за же -
не, због ге нет ских и хор мо нал -
них раз ли ка – упо ла ма ње.

Тре ба има ти у ви ду и то да
све ток сич не ма те ри је из ду ван -
ског ди ма на кра ју пу тем кр ви
до спе ју до је тре, чи ји је за да так

да их пре ра ди и учи ни не шко -
дљи вим, ка ко би мо гле да се из -
ба це из ор га ни зма. Не тре ба до -
дат но по ја шња ва ти коли ко је
пу ше ње по губ но за је тру.

Нај че шће бо ле сти

По сто ји ви ше од сто по зна тих
обо ље ња је тре ра зно род не па -
то ло ги је. Нај че шћи узроч ни ци
је тре них бо ле сти су ви ру си (на -
ро чи то хе па ти тис ви ру си А, Б
и Ц), го ја зност (ма сна је тра),
ал ко хол, ле ко ви и хе ми ка ли је,
на след на и ге нет ска оште ће -
ња. У нај те жа обо ље ња спа да ју
ау то и му ни хе па ти тис, ци ро за
је тре и при мар ни или се кун -
дар ни кар ци ном је тре.

Симп то ми

Упо зо ра ва ју ћи зна ци да с је -
тром не што ни је у ре ду је су:
по ви ше ни крв ни при ти сак и
хо ле сте рол, хро нич ни за мор,
ло ша про ба ва, це лу лит, ек цем,
ак не, бу бу љи це, син дром

ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ
ПАРАЦЕТА МОЛА

Па ра це та мол је лек ко ји се

вр ло че сто ко ри сти за убла -

жа ва ње гла во бо ље, бо ло ва

у ми ши ћи ма и згло бо ви ма,

мен стру ал них бо ло ва и за

сни жа ва ње тем пе ра ту ре.

По сто ји још пре ко 200 дру -

гих ме ди ка ме на та ко ји са -

др же па ра це та мол.

С овим ле ком тре ба би ти

вр ло опре зан, бу ду ћи да је

слу чај но пре до зи ра ње па -

ра це та мо лом од го вор но за

мно ге при је ме у бол ни цу, а

мо же до ве сти до смр ти и

код де це и код од ра слих.

Сто га увек про чи тај те и

сле ди те упут ства за до зи -

ра ње ле ка и ни ка да не ме -

шај те ле ко ве са ал ко хо лом.

У ШАР ГА РЕ ПИ ЈЕ СПАС

Шар га ре па је по зна та као

ве ли ки при ја тељ ор га на за

ва ре ње. Из ка ро те на шар га -

ре пе је тра ства ра ви та -

мин А, нео п хо -

дан за об но -

ву ће ли ја

је тре.

На рен дај те свеж ко -

рен шар га ре пе, ма ло за -

сла ди те ме дом и та ко је ди -

те. Из на рен да ног ко ре на

мо же те ис це ди ти и сок. До -

бро је пи ти до 500 мл.

Ево и јед ног од лич ног

ре цеп та за до ру чак: у

два де ци ли тра мле -

ка уве че по то пи те ов -

се не па ху љи це та ко

да до би је те ка ша сту

ма су, па ују тру у ту сме -

су на рен дај те шар га ре пу и

је ди те. Мо же те до да ти и ма -

ло ме да од ру зма рина.

КА ФА ОД МА СЛАЧ КА

Не по сто је ре чи ко ји ма се

мо же опи са ти ко ли ко је ма -

сла чак до бра и ко ри сна биљ -

ка за је тру, по го то во кад се

при ме ни свеж у про ле ће.

Ма сла чак, из ме ђу оста лог,

п о т  п о  м а  ж е

ели ми на ци ју

хо ле сте ро ла и

раз  ли  чи  тих

ток си на из

кр ви и ор га -

ни зма. Од ли -

чан је и у бор -

би про тив жуч них ка ме на ца.

Мла де ли сто ве за јед но с

ко ре ном тре ба до бро опра -

ти, а за тим сит но исец ка ти,

ма ло по со ли ти, за ки се ли ти

ли му ном, до да ти ма сли но -

вог уља, до бро про ме ша ти и

оста ви ти да сто ји три-че ти ри

са та, па је сти као са ла ту.

У про ле ће или је сен ко -

рен ма слач ка до бро очи сти -

те, раз ре жи те и осу ши те.

Сув ко рен мо же те ис пе ћи и

са мле ти, па

у п о  т р е  б и  т и

као за ме ну за

ка фу. Још бо -

ље је на пра -

ви ти ком би -

на ци ју јед на -

ких де ло ва

ко ре на ма слач ка и ци ко ри је

и при пре ми ти је на опи са ни

на чин. Ина че, ову „ка фу”

тре ба што че шће да упо тре -

бља ва ју и пот пу но здра ви

љу ди ра ди одр жа ва ња до -

брог здрав стве ног ста ња.ЗА ШТО КУЋ НА ХЕ МИ ЈА ШКО ДИ ЈЕ ТРИ?

Као што смо већ спо ме ну ли,

ва ша је тра не ме та бо ли ше

са мо оно што по је де те и по -

пи је те, већ и оно што удах -

не те и са чим до ђе те у фи -

зич ки кон такт. У ве ћи ни

слу ча је ва то су хе миј ска

сред ства за чи шће ње до ма -

ћин ства.

Да би сте одр жа ли свој

дом на начин који је што

прихватљивији за јетру,

при ли ком чи шће ња или

кре че ња оси гу рај те да се со -

ба до бро про ве тра ва и/или

но си те ма ску. Пре ду зми те

ме ре пре до стро жно сти ка да

ко ри сти те пе сти ци де и слич -

не хе ми ка ли је у воћ ња ку и

по врт ња ку. По тру ди те се да

све хе ми ка ли је за ме ни те ор -

ган ским ва ри јан та ма.

ШТА СВЕ ШКОДИ ЈЕТРИ И КАКО ЈЕ САЧУВАТИ

ПОБОЉШАЈТЕ РАД ВАШЕ 
ТЕЛЕСНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Шест ме се ци, од но вем бра
до ма ја, во ди ла се пра ва „ме -
та бо лич ка бит ка” из ме ђу по -
ја ча не по тре бе за ка ло ри ја -
ма и про ду же ног пе ри о да фи -
зич ке не ак тив но сти. Рет ки су
срећ ни ци ко ји мо гу да се по -
хва ле одр жа њем те ле сне те -
жи не и фи зич ке кон ди ци је,
нео п ход них за до бар иму ни -
тет и здра вље. Упра во су пре -
ко мер на те ле сна те жи на, по -
ви ше ни ни вои ше ће ра у кр -
ви и ви сок крв ни при ти сак
фак то ри ко ји
нас чи не осе -
тљи ви ма за
раз ли чи те ин -
фек ци је. Због
то га је по треб -
но да у на ред -
ном пе ри о ду
по себ ну па жњу
п о  с в е  т и  м о
про ме ни до са -
да шњих на ви -
ка и ја ча њу иму ни те та.

Уме ре на фи зич ка ак тив -
ност је си гур но нај бо љи на -
чин да за поч не мо бор бу за
иму ни тет и здра вље. Ис тра -
жи ва ња су по ка за ла да, уко -
ли ко смо фи зич ки ак тив ни,
по ја ча на цир ку ла ци ја мо би -
ли ше на ше ле у ко ци те, ан ти -
те ла и дру ге иму но ло шке фак -
то ре про тив раз ли чи тих на -
мет ни ка, али и ма лиг них ће -
ли ја. Ве ће ко ли чи не ки се о -
ни ка у кр ви и плу ћи ма та ко -
ђе до при но се иму но ло шком
од го во ру, а по сто је за па жа ња
да слу зо ко жа ду шни ка и дру -
гих ре спи ра тор них пу те ва по -
ја ча но ис пи ре бак те ри је и ви -

ру се из плу ћа. На рав но, го -
во ри мо о уме ре ној фи зич кој
ак тив но сти, јер је сва ки пре -
те ра ни на пор исто вре ме но и
стрес за ор га ни зам ко ји на -
ру ша ва ње го ву рав но те жу и
иму но ло шки од го вор. За то је
по ла са та уме ре не фи зич ке
ак тив но сти, три пу та не дељ -
но, са свим до вољ но да се осе -
ћа мо бо ље и здра ви је.

Ка да је хра на у пи та њу, по -
ред уме ре ног ка ло риј ског уно -
са, ве о ма су ва жни ње ни са -
стој ци ко ји мо гу до при не ти
ја ча њу иму ни те та. За па же но
је да бак те ри је на ста ле вре -
њем мле ка или ку пу са, на при -
мер, ства ра ју суп стан цу ко ја
у цре ви ма сти му ли ше иму но -
ло шки од го вор ор га ни зма, те
су про из во ди као што су јо -
гурт, ке фир или ки се ли ку пус
нео п ход ни за одр жа ње рав -
но те же здра вих и па то ло шких
бак те ри ја у цре ви ма и ор га -
ни зму. Це ло ви то, не пре ра ђе -
но во ће, по вр ће и се мен ке су
пра ве ма ле фа бри ке ан ти ок -
си дан са, ви та ми на и здра вих
ма сти, ко ји по ма жу ор га ни -
зму да се из бо ри с па ра зи ти -

ма. Ова вр ста
хра не ума њи -
ће и по тре бу за
пре  ра  ђе  ним
ше ће ри ма, као
и њи хов не га -
ти ван ефе кат
на лу че ње ин -
су ли на и уве -
ћа ње ма сних
на сла га.

Ис ко ри сти -
мо сун ча не да не ко ји нам до -
ла зе за об на вља ње ре зер ви ви -
та ми на Д. На тај на чин не ће
би ти по тре бе да се овај ви та -
мин уно си су пле мен ти ма, а
пра вил на функ ци ја на шег иму -
ни те та и ме та бо ли зам ко сти -
ју би ће оја ча ни. Фи зич ка ак -
тив ност у при ро ди и окру же -
ност љу ди ма чи ја нам енер -
ги ја при ја, ма ми осмех и до -
бро рас по ло же ње по ма жу на -
шем ме та бо ли зму и лу че њу
та ко зва ног хор мо на сре ће. Ове
ак тив но сти су из у зет но ко ри -
сне за кон тро лу стре са, за не -
ма ре ног, али у са вре ме но доба
ве о ма при сут ног не при ја те ља
на шег иму ни те та и здравља.

Про ме ном на ви ка 
до ја чег иму ни те та

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Појачана потреба 
за калоријама и
продужени период
физичке неактивности
дошли су на наплату.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Про мен љи во и ки шо ви то вре ме на -

ро чи то сме та осо ба ма ко је има ју

про бле ма са згло бо ви ма. Ви ше -

днев ни бо ло ви ис цр пљу ју ор га ни -

зам и ре ме те нор ма лан жи вот ни

ри там, па са мим тим не по вољ но

ути чу и на пси ху. Ево не ко ли ко при -

род них ле ко ва ко ји мо гу по мо ћи код бол них згло бо ва.

1. Ма са жа уљем од ка ми ли це. Чу де сна ка ми ли ца мо же по слу -

жи ти и као са сто јак уља за ма са жу згло бо ва. Ка ми ли ца у се би са -

др жи раз не хе миј ске спо је ве ко ји има ју ан ти у пал на свој ства и

сма њу ју бол.

2. Кур ку ма. Ин диј ски ша фран ве ро ват но вам је ме ђу за чи ни -

ма у ку хи њи, али с об зи ром на то да ума њу је бол и уко че ност

згло бо ва, ла ко би сте мо гли да га ста ви те и у свој ор ма рић с ле -

ко ви ма. До вољ но је да овај чу де сни са сто јак до да те у је ло и уско -

ро ће те ви де ти по вољ не ефек те.

3. Ђум бир. Без об зи ра на то да ли сте га исе кли, на рен да ли

или ко ри сти те већ фла ши ран, ђум бир ће ва шим згло бо ви ма пру -

жи ти олак ша ње. На пра ви те чај од ђум би ра или га до дај те у је ло.

Не са мо да ће вам ђум бир по мо ћи с ар три ти сом већ ће вам олак -

ша ти про бле ме с муч ни ном, ло шим за да хом, алер ги ја ма и на ду -

то шћу.

4. Ви шње. Са мо 10 до 20 ви ша ња днев но или ис пи ја ње при -

род ног со ка од ви ша ња по мо ћи ће вам с ар три ти сом као да сте

по пи ли шест та бле та про тив бо ло ва.

5. Ви но. Ако има те про бле ма с ко ле ни ма, у ви ну је спас. Љу -

ди ко ји пи ју из ме ђу че ти ри и шест ча ша цр ног ви на не дељ но има -

ју 45 од сто ма ње шан се за про бле ме с осте о ар три ти сом ко ле на.

На рав но, тај на ле ко ви то сти цр ног ви на ни је у ал ко хо лу, већ у гро -

жђу. Не мој те пре те ри ва ти с ви ном – јед на ча ша днев но до вољ на

је за по зи тив но деј ство.

Лекови за 
бол не згло бо ве

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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Ако због ко ро не 
не можемо на мо ре...
Исто ри ја бањ ског ту ри зма у Ср би ји
по чи ње 1833. го ди не, са мо го ди ну
да на на кон осло бо ђе ња од Ту ра ка,
ка да књаз Ми лош ша ље на ана ли зу у
Евро пу узо р ке во де из не ко ли ко из -
во ра. У Ср би ју до ла зи ба рон Зиг мунд
Хер дер, на чел ник Сак сон ских ру до -
ко па, ко ји бр зо схва та да се Бре сто -
вач ка Ба ња по свој стви ма во де мо же
по ре ди ти с ау стриј ским и швај цар -
ским то пли ца ма, па књаз већ 1837.
ди же ко нак за се бе. На ред них го ди -
на су ни ца ли дру ги објек ти: ку па ти -
ла, ба зе ни, ста но ви за го сте, ка фа -
не… Ову прак су на ста вља и кнез Алек -
сан дар Ка ра ђор ђе вић, ко ји је 1856.
по ди гао рас ко шан дво рац у ко ме се
жи ве ло пре ма це ре мо ни ја лу уо би ча -
је ном за лет ње ре зи ден ци је европ -
ских вла да ра. Да на шњи цен тар бањ -
ског ме ди цин ског бло ка – ви лу „То -
пли ца” – по ди гао је краљ Пе тар I
Ка ра ђор ђе вић. Ба рон Хер дер је ана -
ли зи рао и во де дру гих ба ња, а Ми -
лош их је по се ћи вао. Се би је са гра -
дио ко нак и у Со ко ба њи, у ко јој је
бо ра ви ла и кне ги ња Љу би ца с кне -

же ви ћи ма Ми ла ном и Ми хај лом. Ов -
де Ми лош по ста вља и пр вог бањ ског
ле ка ра. Био је то хи рург, беч ки сту -
дент ро ђен у Га ли ци ји, Ле о полд Ер -
лих, ко ји је то ли ко за во лео Ср би ју
да је при мио пра во сла вље, про ме -
нио име у др Ђор ђе Но ва ко вић и ту
про вео свој жи вот ни век.

Пр ви књаз Ср би је, ме ђу тим, нај ви -
ше је во лео да пи је бу ко вич ки ки се -
љак – до пре ман је у бу те ла ма и ко ри -
шћен на ње го вом дво ру као сто на во -
да. Траг о овој љу ба ви ове ко ве чен је у
пр вој де це ни ји про шлог ве ка, ка да у
Бу ко вич кој ба њи по чи ње руч но фла -

ши ра ње ки се ле во де на зва не по кња -
зу, и тра је до да нас.

Је дан ка сни ји Обре но вић, Ми лан,
за слу жан је за про цват Ни шке ба ње.
По што је у њој на шао лек за иши јас,
на го во рио је сво је ју ве ли ре За ха ри ја
и Ни ко лу По по ви ћа да уло же свој
ка пи тал у ба њу. По што се кра љев ска
не по ри че, а и ве ли ки про фит је био
у из гле ду, ова су дво ји ца 1880. по ди -
гла згра ду с ре сто ра ном и ку па ти -
лом са два на ест мер мер них ка да и
исто то ли ко со ба за из да ва ње го сти -
ма. За њи ма су бр зо сти гли и дру ги
ин ве сти то ри...

Али кад је су пру га по след њег Обре -
но ви ћа, Дра га Ма шин, тра жи ла лек
за сте ри ли тет, оти шла је у Ри бар ску
Ба њу. Не ко ли ко го ди на доц ни је ту,
под но Ја стреп ца, Пе тар I Ка ра ђор ђе -
вић тра жи ће лек за ко сто бо љу. Ста -
но вао је на пр вом спра ту ви ле „Ср би -
ја”, а као вој ник ни је био при ста ли ца
лук су за, имао је са мо др ве ни кре вет,
две сто ли це и сто.

Сле де ће го ди не бо ра ви ће у Врањ ској
Ба њи, ко ја по сле исланд ских геј зи ра
има нај то пли ју во ду у Евро пи – 96 сте -
пе ни Цел зи ју са. Ту ће га за те ћи вест о
по чет ку Пр вог свет ског ра та и ода тле

ће кре ну ти на фронт. Кра ље ва ка да из
то га до ба се и да нас чу ва и кори сти.

Овај краљ, ко ји је на пре сто до шао
у по зним го ди на ма, био је ре до ван
по се ти лац и дру гих ба ња. У Ко ви ља -
чи је 1908. го ди не уз сво ју ре зи ден -
ци ју по ди гао са вре ме но сум пор но ку -
па ти ло, али ће ово ме сто култ ни ста -
тус сте ћи у вре ме ње го вог на след ни -
ка Алек сан дра, за слу жног за по ди за -
ње лук су зних хо те ла и ви ла. Од 1939.
ме сто глав не за ба ве по ста је на да ле ко
по знат Кур са лон, у ко ме је отво ре на
и пр ва коц кар ни ца на Бал ка ну.

Сва ка ко нај по пу лар ни ја ме ђу ба ња -
ма је Вр њач ка. Пр ви бањ ски ле кар ко -
ји је сво јим па ци јен ти ма пре по ру чи -
вао ле че ње у њој био је Јо сиф Пан чић,
а пр ви бо ле сник ко ји се по ње го вој
пре по ру ци ту ле чио био је Па вле Му -
тав џић, на чел ник Окру га кру ше вач -
ког. Би ло је то 1860. го ди не. Го сти у
ве ли ком бро ју, ме ђу тим, сти жу тек две
де це ни је ка сни је, ка да у Вр њач кој ба -
њи ви лу гра ди ге не рал Јо ван Бе ли мар -
ко вић, на ме сник ма ло лет ног Алек сан -
дра Обре но ви ћа, и не ма срп ског кра -
ља, све до та ко ђе ма ло лет ног Пе тра II
Ка ра ђор ђе ви ћа, ко ји у њој ни је боравио.

А по сле ра та и Ти то...

ПРЕД ЛОГ ЗА ЛЕ ТО ВА ЊЕ

ХАЈ ДЕ МО У БА ЊЕ!

МИ НИ СТАР СТВО ТР ГО ВИ НЕ И ТУ РИ ЗМА

ШИ РИ КРУГ КО РИ СНИ КА ВА У ЧЕ РА

Од 13. ма ја по че ло је при ја вљи ва ње
за ко ришће ње но вих 400.000 ва у че -
ра за од мор у Ср бији.

Бе о град и Но ви Сад су но ви гра -
до ви у ко ји ма мо гу да се ко ри сте ва -
у че ри, а осим то га, но ви не у од но су
на про шлу при ја ву за ва у че ре је су
да је про ши рен спи сак ка те го ри ја
ста нов ни штва ко је мо гу да се при ја -
ве. Ме ђу њи ма су са да и сту ден ти и

они чи ја су при ма ња ни жа од 70.000
ди на ра.

Ва у че ри се до де љу ју за бо ра вак у
уго сти тељ ско-ту ри стич ким објек ти -
ма у тра ја њу од нај ма ње пет но ће ња.

Обра зац за при ја ву мо же се
преузе ти са сај та www.mtt.gov.rs
или до би ти на шал те ру По ште, а
по пу ње на при ја ва и пра те ћа до ку -
ментаци ја под но се се са мо на

шалтери ма По ште на те ри то ри ји
це ле Ср би је.

Они ма ко ји су сте кли пра во на ва -
у чер Ми ни стар ство ту ри зма ће пре -
ко По ште до ста ви ти ва у че ре лич но
на адре су у ви ду вред но сног пи сма.

Гра ђа ни и при вред ни ци за до дат -
не ин фор ма ци је о ва у че ри ма мо гу
по зва ти бро је ве: 011/26-06-521 и
011/26-06-576.

Вр њач ка Ба ња
Вр њач ка Ба ња се на ла зи у цен -
трал ном де лу Ср би је, на об -
рон ци ма пла ни не Гоч и у до -
ли на ма Вр њач ке и Ли по вач ке
ре ке.

На осно ву про на ђе ног ар хе -
о ло шког ма те ри ја ла мо же се са
си гур но шћу твр ди ти да су
врњач ке ми не рал не во де ко ри -
шће не још у ан тич ком пе риоду.

Пр ви пи са ни по да ци о Вр -
њач кој Ба њи на ла зе се у из ве -
шта ју ба ро на Жиг мун да Хер -
де ра, ко ји је по на ло гу кне за
Ми ло ша Обре но ви ћа ис пи ти -
вао при род на бо гат ства та да -
шње Ср би је. Он је дао ви со ку
оце ну ква ли те ту вр њач ких ми -
не рал них во да и упо ре дио их
са чу ве ним во да ма Кар ло вих
Ва ри у Че шкој.

У Вр њач кој Ба њи по сто ји ве -
ли ки број спорт ских те ре на, а
то ком це ле го ди не одр жа ва ју
се број не при ред бе и кул тур не
ма ни фе ста ци је. Бли зу су и ма -
на стир Жи ча и сред њо ве ков на
твр ђа ва Ма глич.

Ба ња Ко ви ља ча
Ба ња Ко ви ља ча се на ла зи у за -
пад ном де лу Ср би је, на де сној
оба ли ре ке Дри не, у под нож ју
пла ни не Гу че во.

Ар хе о ло шким ис тра жи ва њи -
ма је утвр ђе но да је под руч је
ба ње Ко ви ља че би ло на се ље но
још у рим ско до ба. Мо дер но
до ба у ње ној исто ри ји по чи ње
из град њом сум пор ног ку па ти -
ла 1907.

Ба ња је окру же на јед ним од
нај ве ћих и нај леп ших пар ко ва
у Ср би ји, по год ним за шет ње и
ре кре а ци ју. На да ле ко по зна та
бањ ска дво ра на Кур са лон по -
се ти о це пле ни сво јом ле по том.

Око ли на ба ње Ко ви ља че бо -
га та је кул тур но-исто риј ским

спо ме ни ци ма. На пла ни ни Цер
се на ла зи спо ме ник из ги ну ли -
ма у Пр вом свет ском ра ту, у
бли зи ни ба ње Ко ви ља че је Тр -
шић, род но ме сто Ву ка Сте фа -
но ви ћа Ка ра џи ћа, са ет но-се -
лом под за шти том др жа ве. Ту
је и ма на стир Тро но ша, у ко ме
је сме штен Му зеј ра ног Ву ко -
вог шко ло ва ња.

На Дри ни по сто је уре ђе на
ме ста за спорт ски ри бо лов, а
на Гу че ву је ве ли ки број
излети шта.

Со ко ба ња
Со ко ба ња се на ла зи у ју го и -
сточ ној Ср би ји, из ме ђу пла ни -
на Озрен и Ртањ, на оба ла ма
ре ке Мо ра ви це.

За ле ко ви тост со ко бањ ских
тер мал них из во ра зна ло се још
у вре ме ста рих Ри мља на. По -
чет ком 20. ве ка бо га ти тр гов -
ци и ме хан џи је у Со ко ба њи гра -
де ви ле за свој бо ра вак, али и
сме штај го сти ју. Из ме ђу два
свет ска ра та гра ди се пр ви са -
вре ме ни бањ ски хо тел – „Евро -
па” (да на шњи ко нак „Парк”),
по ди жу се пар ко ви, уре ђу ју из -
ле ти шта, уво де во до вод и јав -
на ра све та. Са вре ме ни раз вој
Со ко ба ње по чи ње ше зде се тих
го ди на 20. ве ка.

Би бли о те ка у Со ко ба њи има
тра ди ци ју ду жу од 130 го ди на,
а у лет њој се зо ни у ам фи те а -
тру у цен тру ор га ни зу ју се по -
зо ри шне пред ста ве и књи жев -
не ве че ри.

У око ли ни Со ко ба ње на ла зе
се ма на стир Јер мен чић, во до -
пад Ри паљ ка и Се са лач ка пе -
ћи на, ко ја је уре ђе на за по се -
ти о це.

Ри бар ска Ба ња
Ри бар ска Ба ња се на ла зи у цен -
трал ној Ср би ји, на огран ци ма

пла ни не Ја стре бац, у ко тли ни
Ри бар ске ре ке.

У њој су се ле чи ли још Ри -
мља ни, а из тур ског пе ри о да
је оста ло ку па ти ло – ха мам,
ко је је, са од ре ђе ним из ме на -
ма, слу жи ло све до но ви јег
вре ме на. Бу ду ћи да се на ла зи
на над мор ској ви си ни од 540
м и да је окру же на гу стим шу -
ма ма, због чи стог ва зду ха јед -
но вре ме је ко ри шће на и за
те ра пи ју обо ле лих од плућ них
бо ле сти.

У овој ба њи је че сто бо ра вио
краљ Пе тар I Ка ра ђор ђе вић,
ко ме је по диг нут брон за ни спо -
ме ник у при род ној ве ли чи ни.
Спо мен-пло чом је озна че на и
згра да у ко јој је на кра ју Пр вог
бал кан ског ра та пот пи сао при -
па ја ње Ко со ва Ср би ји.

Око ли на ба ње је ве о ма по -
год на за шет ње, ни су да ле ко
ма на сти ри На у па ре и Ве лу ће,
као ни пла нин ски цен тар
Јастре бац.

Врањ ска Ба ња
Врањ ска Ба ња се на ла зи на ју -
гу Ср би је, за кло ње на од ја ких
и хлад них ве тро ва ви со ви ма
об ра слим шу мом.

Во да тем пе ра ту ре од 94 до
чак 110 сте пе ни Цел зи ју са

избија на по вр ши ну зе мље из
де се так из во ра, па се ова ба ња
убра ја у ба ње с нај то пли јом во -
дом у Евро пи. И да нас се чу ва
ка да ко ју је ко ри стио краљ Пе -
тар I Ка ра ђор ђе вић.

Окру жу ју је об рон ци пла ни -
не Бе сна ко би ла, ко ји су ле ти
по год ни за шет ње, а зи ми за
сан ка ње и ски ја ње. Око ли на
ба ње пру жа мо гућ но сти за лов,
ри бо лов и ор га ни зо ва ње пе -
шач ких и би ци кли стич ких ту -
ра. У обли жњем Вра њу се мо гу
оби ћи На род ни му зеј и ку ћа

Бо ре Стан ко ви ћа, а ре ла тив но
је бли зу и ма на стир Про хор
Пчињ ски.

Бу ко вич ка Ба ња
Бу ко вич ка Ба ња се на ла зи у
Аран ђе лов цу, у под нож ју пла -
ни не Бу ку ље.

Још 1811. во де Бу ко вич ке
Ба ње ко ри стио је за ле че ње До -
си теј Об ра до вић, а на зах тев
кња за Ми ло ша во да је до но -
ше на из ба ње и ко ри шће на на
дво ру као сто на во да.

Парк Бу ко вич ке Ба ње је је -
дан од нај леп ших у на шој зе -
мљи. Уре ђен на по вр ши ни од
пре ко 21,5 хек та ра, пле ни скла -
дом и бо гат ством биљ них вр -
ста. Он је и сво је вр сна га ле ри -
ја мер мер них скулп ту ра на
отво ре ном.

У бли зи ни се на ла зи пе ћи на
Ри со ва ча, ар хе о ло шко на ла зи -
ште из ста ри јег ка ме ног до ба
и јед но од нај ста ри јих све до -
чан ста ва људ ског по сто ја ња на
Бал кан ском по лу о стр ву. Уре -
ђе на је за по се те ту ри ста као
сво је вр стан му зеј па ле о ли та.
Бли зу су и Ка ра ђор ђев град у
То по ли, цр ква на Оплен цу и
Ора шац – ме сто до го во ра о по -
ди за њу Пр вог срп ског устан ка
1804. го ди не.

Ни шка Ба ња
Ни шка Ба ња се на ла зи на ју -
го и сто ку Ср би је, у под нож ју
Ко рит ни ка, огран ка Су ве
плани не.

У вре ме вла да ви не рим ског
ца ра Кон стан ти на и ње го вих
на след ни ка у цар ском на се љу
Ме ди ја ни по сто ја ло је ку па ти -
ло у ко је је до ти ца ла бла го -
твор на бањ ска во да.

Здрав стве ни и ту ри стич ки
објек ти сме ште ни су у уре -
ђеном пар ку по вр ши не пет

хектара. У бли зи ни је парк-
шу ма Ко шут њак, са уре ђе ним
трим-ста за ма.

Ова ба ња има број не уре ђе -
не спорт ске те ре не, би бли о те -
ку, умет нич ку га ле ри ју и лет -
њу по зор ни цу, а бли зу су и ан -
тич ки град Ме ди ја на, Ће ле-ку -
ла, Че гар, Ме мо ри јал ни му зеј
– ло гор „Цр ве ни крст”. Ре ла -
тив но бли зу је и пре леп ка њон
Ни ша ве – Си ће вач ка кли су ра.
С Ни шем, уда ље ним де сет ки -
ло ме та ра, по ве за на је град ским
пре во зом.

Бре сто вач ка Ба ња
Бре сто вач ка Ба ња се на ла зи у
ис точ ној Ср би ји, у под нож ју
пла ни не Цр ни врх.

Као и мно ге дру ге срп ске ба -
ње, и ова је би ла по зна та још у
до ба Ри мља на. За ње ну про мо -
ци ју је нај ви ше учи нио кнез
Ми лош Обре но вић, ко ји је ов -
де оба вљао др жав нич ке по сло -
ве и при мао слу жбе не по се те.

И да нас је кра се мир, ти ши -
на, чист ва здух, пу но из во ра,
ле ко ви то би ље, шум ско во ће,
пе чур ке и пти це. Бре сто вач ка
Ба ња, по вр ши не де ве де сет хек -
та ра, окру же на је нај ве ћом бањ -
ском шу мом у Евро пи.

Го сти ба ње мо гу да по се те
ко нак кне за Ми ло ша, из гра -
ђен 1837. го ди не, тур ски ха -
мам и ре ста у ри ра но ста ро ку -
па ти ло, а ни су да ле ко ни Злот -
ске пе ћи не, Фе ликс Ро му ли -
ја на и Гам зи град ска Ба ња.
Борско је зе ро је уда ље но де -
сет ки ло ме та ра.

Ба ња Ју на ко вић
Ба ња Ју на ко вић се на ла зи на
крај њем се ве ро за па ду Вој во ди -
не, окру же на пре ле пом хра сто -
вом шу мом и еко ло шки очу ва -
ном при ро дом.

Тер мал ни из во ри ба ње Ју на -
ко вић от кри ве ни су још 1913.
го ди не. Го ди ну да на ка сни је
оба вље на је ана ли за во де у Бу -
дим пе шти и по фи зич ко-хе -
миј ским свој стви ма она је свр -
ста на у ранг с ле ко ви тим во да -
ма по зна тих ба ња Кар ло ве Ва -
ри, Хар кањ и Ли пик. Ме ђу тим,
ба ња је по че ла да ра ди тек 1983.
го ди не и за то крат ко вре ме се
из бо ри ла за рав но прав но ме -
сто ме ђу мно го број ним ба ња -
ма у Ср би ји ко је има ју не у по -
ре ди во ду жи век тра ја ња.

Рас по ла же спорт ским ком -
плек сом од де сет отво ре них ба -
зе на, као и те ре ни ма за те нис
и ма ле спор то ве. На пет ки ло -
ме та ра од ба ње Ју на ко вић су
Апа тин и Ду нав, по го дан за ри -
бо лов и спор то ве на во ди, а уз
ре ку су ло ви шта с ра зним вр -
ста ма ди вља чи и пти ца.

Про лом Ба ња
Про лом Ба ња се на ла зи на ју гу
Ср би је. Име је до би ла по обли -
жњем се лу Про лом, а на ла зи
се у пре де лу пу ном зе ле ни ла и
чи стог ва зду ха, на над мор ској
ви си ни од 550 до 668 ме та ра.

Озбиљ ни је ко ри шће ње то плих
из во ра по чи ње по сле Пр вог свет -
ског ра та, а Про лом и осо би не
ле ко ви тих во да по ми њу се у но -
ви на ма 1940. го ди не, ка да се на -
во ди број од око 2.000 по се ти -
ла ца го ди шње. Осам де се тих го -
ди на про шлог ве ка из гра ђе ни су
мо дер ни сме штај ни ка па ци тети.

Цр ква-брв на ра Ла за ри ца уда -
ље на је два и по ки ло ме тра од
цен тра, на два са та хо да пла -
ни нар ском ста зом је је дин ствен
при род ни фе но мен – Ђа во ља
ва рош, а од Кур шу мли је и ње -
ног ма на сти ра из 12. ве ка Про -
лом Ба ња је уда ље на два де сет
три ки ло ме тра.

Брестовачка Бања

Врњачка Бања
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8 ГРАДСКА

Чак тре ћи ну на ше зе мље про шле не -
де ље је по го ди ло ве ли ко не вре ме пра -
ће но гра дом. Пре ма прог но за ма Ре -
пу блич ког хи дро ме те о ро ло шког за во -
да, на под руч ју Ср би је вре ме ће и до
кра ја ме се ца би ти про мен љи во, облач -
но и не ста бил но, с по ја вом крат ко -
трај не ки ше, пљу ско ва и гр мља ви не.

Опа сност за вре ме олу ја пре ти од
ве о ма ја ких ве тр о ва и обил них па да -
ви на, уда ра гро ма и мо гу ћег гра да. Бу -
ду ћи да се баш та кве не по го де оче ку ју
у Ср би ји и да их ни је мо гу ће пред ви -
де ти ду го роч ном прог но зом, би ло би
до бро да ис пра ти те са ве те за по на ша -
ње у овим си ту а ци ја ма ко је је из дао
Сек тор за ван ред не си ту а ци је МУП-а.

За ове про сто ре не у о би ча је но и из у -
зет но сна жно олуј но не вре ме пра ће -
но гра дом ве ли чи не ора ха по го ди ло
је 19. ма ја по је ди не де ло ве Ср би је,
на чи нив ши ште ту на усе ви ма, објек -
ти ма и пу те ви ма.

Ди рек тор Ре пу блич ког хи дро ме те -
о ро ло шког за во да Ср би је Ју го слав Ни -
ко лић об ја снио је за РТС да је та олу ја
би ла усло вље на ци кло ном ко ји се из
Сре до зе мља пре ме штао ка Бал ка ну.

– У ин тер ак ци ји с ју го за пад ном
мла зном стру јом на ви си ни, ство ре -
ни су усло ви за вр ло ин тен зив ну олуј -
ну не по го ду. Та ква олу ја ни је ти пич -
на за ове про сто ре, али се по вре ме но
де ша ва. Ство ре ни су нај моћ ни ји мо -
гу ћи олуј но-гра до но сни обла ци, су -
пер ће лиј ски ку му ло ним бу си, с ви си -

ном вр ха пре ко ше сна ест ки ло ме та -
ра, олуј ним ве тр ом, пљу ско ви -
ма и гра дом – об ја снио је
Ни ко лић.

Он је на по ме нуо и то
да су су пер ће лиј ски
ку му ло ним бу си има -
ли енер ги ју јед не или
ви ше тер мо ну кле ар -
них бом би!

По мо гле
противград не ра ке те

Пре ма ре чи ма Ју го сла ва
Ни ко ли ћа, град је еле мен -
тар на не по го да ко ја се ни ка -
квим сред стви ма не мо же спре чи ти.

Пред по че так се зо не обез бе ђе но је
18.000 ра ке та, што је, на во ди ди рек -
тор РХМЗ-а, ап со лут ни ре корд. То -
ком по след њег не вре ме на деј ство ва -
ло се са осам ра дар ских цен та ра, од -
но сно 196 лан сир них ста ни ца, и ис -
па ље но је 990 ра ке та, али је упр кос
то ме ипак до шло до по ја ве гра да. Но
Ни ко лић твр ди да би ште та би ла да -
ле ко ве ћа да ни је би ло ра ке та.

Ка ко се за шти ти ти

Из Сек то ра за ван ред не си ту а ци је Ми -
ни стар ства уну тра шњих по сло ва на -
по ми њу да је за вре ме ја ких олу ја по -
треб но пред у зе ти од ре ђе не ме ре ка ко
би сте сма њи ли мо гућ ност по вре де или
на стан ка ма те ри јал не ште те.

Уко ли ко сте у за тво ре ном про сто -
ру, обез бе ди те про зо ре и спољ на вра -

та и све објек те ко ји мо гу да од ле те
услед ја ког ве тра или обил не ки ше.
За тво ри те сва уну тра шња вра та. Из -
бе га вај те кон такт с ку хињ ским и ку -
па тил ским сла ви на ма, ра ди ја то ри ма
и дру гим ме тал ним пред ме ти ма, бу -
ду ћи да су до бри про вод ни ци.

Из бе га вај те ви со ко др ве ће

Уко ли ко сте на отво ре ном, скло ни те
се од би ло ка квих ви со ких струк ту ра
(јар бо ла, сту бо ва, тор ње ва) и имај те у
ви ду да је си гур но ра сто ја ње јед на ко
ви си ни струк ту ре. Из бе га вај те ви со ке
кон струк ци је, огра де, те ле фон ске ка -
бло ве и елек трич не во до ве. По ку шај -
те да про на ђе те за клон у згра ди или у
ау то мо би лу, а ако то ни је мо гу ће, се -
ди те на зе мљу. Из бег ни те ста ја ње у
бли зи ни згра да или ау то мо би ла у ко -
је не мо же те да уђе те као у за клон.

Уко ли ко сте у шу ми, за шти ти те се
ис под гра на ни ског др ве ћа.

Ни ка да не мој те ста ја ти ис -
под ви со ког др ве ћа на

отво ре ном про сто ру.
Из бе га вај те гра ни цу
из ме ђу шу ме и отво -
ре ног про сто ра, ра -
ди је уђи те у шу му.
Из бе га вај те отво ре -
на по ља, вр хо ве бр да

и пла ни на, оба ле, јар -
ко ве или дру га вла жна

ме ста. Не пре ла зи те пре -
ко во де и не пли вај те.

Што да ље од ме та ла

Не мој те др жа ти ки шо бран или дру ге
ме тал не про вод не пред ме те у ру ка ма
(шта по ве за голф, шта по ве за пе ца ње
и слич но).

Из бе га вај те да бу де те у бли зи ни ме -
тал них обје ка та, би ци ка ла, опре ме за
кам по ва ње и слич но. Не мој те ста ја ти
ус прав но, чуч ни те или се ма кар са -
гни те, не до ди ру ју ћи зе мљу ру ка ма, а
ако сте у гру пи, др жи те ра сто ја ње од
пет ме та ра из ме ђу се бе.

Пре ду зми те све што је нео п ход но
пре не го што олу ја за хва ти ва ше под -
руч је. Упам ти те, сва по ме ну та пра -
ви ла по ве ћа ња си гур но сти мо гу са -
мо ума њи ти ри зик од по тен ци јал не
ште те и гу би та ка. Ат мос фер ска
пражње ња су опа сна, не пред ви дљи -
ва и си гур ност ни ка да ни је ап со лут -
но за га ран то ва на.

АКО ВАС НЕ ВРЕ МЕ
УХВА ТИ У АУ ТО МО БИ ЛУ

У слу ча ју да се олу ја до го ди док

сте у ко ли ма, из Сек то ра за ван -

ред не си ту а ци је МУП-а са ве ту ју да

ура ди те сле де ће:

• за у ста ви те ау то мо бил по ред

пу та да ље од елек тро во до ва и др ве -

ћа ко је мо же па сти на ау то мо бил;

• оста ни те у ау то мо би лу и упа -

ли те по зи ци о на све тла док не про -

ђе олу ја;

• за тво ри те про зо ре и не до ди -

руј те ме тал не пред ме те у ау то мо -

би лу;

• из бе га вај те по пла вље не путе ве.

Пан де ми ја ко ро на ви ру са умно го ме
нам је про ме ни ла жи вот. Од ла зак на
ле то ва ње је и да ље под зна ком пи та -
ња. Ка ко са да ства ри сто је, за пу то ва -
ње ван гра ни ца на ше зе мље тре ба пр -
во ис пу ни ти не ко ли ко усло ва. Не ке
др жа ве ин си сти ра ју на здрав стве ном
па со шу и у том слу ча ју се ра ди тест
на ко ро на ви рус. Ње го ва це на је тре -
нут но око 6.000 ди на ра.

Уз то, у слу ча ју да се раз бо ли те у
ино стран ству, пут но здрав стве но оси -
гу ра ње не по кри ва ле че ње од ко ви да
19. За то ће мно ги раз ми сли ти пре не -
го што се упу те би ло ку да, а ка мо ли
на мо ре... Де лу је јед но став ни је да оста -
не мо код ку ће или да евен ту ал но ода -
бе ре мо не ку де сти на ци ју у Ср би ји.

ЈЕ ЛИ ЦА ЈО ВА НОВ, пен зи о нер ка:
– Ме не у пу то ва њи ма не спре ча ва

ко ро на ви рус, у ко ји и не ве ру јем.
Раз ло зи што не идем ни ку да фи нан -
сиј ске су при ро де: имам ма лу пен -
зи ју. Не мам пра во ни на ва у че ре. Не
мо гу ни ка ко да одво јим но вац за

лето ва ње. По след њи пут сам би ла
ван зе мље 1989. го ди не. Та да су по -
че ле кри зе.

ВИН КА ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Пре ско чи ћу ле то, пу то ва ћу у ок -

то бру. Бо ље је да про ђе што ви ше вре -
ме на на кон ван ред ног ста ња. Идем у
Со ко ба њу, имам ва у чер. Али ако бу де
би ло дру гог та ла са, ни шта од то га.
Ина че је овај од мор већ јед ном од ло -
жен у апри лу.

МИ ЛОШ АН КИЋ, пен зи о нер:
– Пла ни рам да пу ту јем за то што се

не бо јим обо ље ња ко вид 19. Ја сам
ста ри ји чо век, су пру га ми је умр ла.
Пр во тре ба да ода бе рем дру штво, да
бу дем с не ким. Нај бо ље је да одем на
бе ло цр кван ска је зе ра или на Вр шач -
ко је зе ро. На ша око ли на је нај леп ша.

ВИ ДА НА ДУ МИ ТРУ, 
по слов на се кре та ри ца:

– Пла ни ра ла сам, али са да, по сле
све га, не ве ру јем да ћу ићи. Мо жда

ћу ле то ва ти не где у Ср би ји. Оти ћи ћу
на про ду же ни ви кенд или на не ких
пет до се дам да на. Увек сам ишла у
ино стран ство, али не же лим са да да
ри зи ку јем. Не ка про ђе ова го ди на,
би ће при ли ка за пу то ва ња.

ОГ ЊЕН РИ СТИЋ, ар хи тек та:
– Не пу ту јем овог ле та, због си ту а -

ци је с ко ро ном, али и из фи нан сиј -
ских раз ло га. Та ко ђе, осо ба с ко јим
бих пу то вао је у ино стран ству. И у
том из бо ру сам ли ми ти ран. Ако се
ука же при ли ка, оби ћи ћу не ко ме сто
у Ср би ји.

МИ ЛОШ ЛУ КО ВИЋ, 
ин же њер са о бра ћа ја:

– Још се пре ми шља мо. Аран жман
је упла ћен, у пи та њу је Тур ска. Али
ви де ће мо ка ко ће се си ту а ци ја од ви -
ја ти. Ре зер ви са ли смо за крај ав гу ста.
До та да ће мо мо жда мо ћи да от пу ту -
је мо. Од лу чи ће мо у скла ду с ме ра ма
ко је бу ду про пи са не.

Је ле на Ка та на

В. ДУМИТРУМ. АНКИЋ О. РИСТИЋ М. ЛУКОВИЋ

ДА ЛИ ЋЕ ТЕ ЛЕ ТО ВА ТИ ОВЕ ГО ДИ НЕ?

Би ће пу то ва ња, али по Ср би ји

В. ЈА КО ВЉЕ ВИЋЈ. ЈОВАНОВ

НАША АНКЕТА

ВО ДИЧ ЗА ПО НА ША ЊЕ ТО КОМ НЕ ПО ГО ДА

ШТА НИ КА КО НЕ СМЕ ТЕ ДА 
ЧИНИТЕ ЗА ВРЕ МЕ ОЛУ ЈЕ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, за пе -
так, 29. мај, пла ни ра на су ис -
кљу че ња у не ко ли ко де ло ва
Пан че ва.

Нај пре ће, од 8.30 до 10
са ти, без стру је оста ти ста -
нов ни ци Ули це кра ља Ми -
ла на Обре но ви ћа број 1, 2, 4,
6 и 8, С. Стра ти ми ро ви ћа 1, 2,
3, 4, 6, 8 и М. Обре но ви ћа 42–
53, као и вр тић „Kолибри”.

Истог да на од 10.30 до 12
са ти на па ја ње елек трич ном

енер ги јом би ће об у ста вље но у Ули -
ци С. Стра ти ми ро ви ћа 5–11

и у Ули ци С. Но ва ко ви ћа
8 и 10.

У пе так од 12.30 до
14 са ти стру је не ће има -
ти Пан чев ци ко ји жи ве

на сле де ћим адре са ма:
Сто ја на Но ва ко ви ћа 2, 4 и 6 и Љу -
бо ми ра Kовачевића 2, 4, 6 и 8.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да
ће, ако бу де вре мен ских не при ли -

ка, ра до ви би ти от ка за ни, као и да
ће у слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра -
до ва на па ја ње ко ри сни ка би ти

укљу че но пре пла ни ра ног вре ме на.
Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -

дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”. Квар на елек тро ди -
стри бу тив ној мре жи мо же те при ја -
ви ти на те ле фон 319-220.

У пе так без стру је ви ше 
де ло ва Пан че ва

Нај про сти је упут ство

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Не ма спо ра, пар ко ви и ше та ли шта у
Пан че ву пре пу ни су „на га зних ми -
на” ко је по је ди ни вла сни ци че тво ро -
но жних љу би ма ца јед но став но од би -
ја ју да по ку пе за сво јим ле по та ни ма.

Не вре де ни апе ли ни по ста вља -
ње спе ци јал них кан ти ни прет ње

казнама... Не ки љу ди су јед но став -
но ро ђе ни ба ха ти, без о бра зни и не -
ва спи та ни, па раз у ме ју са мо оне ко -
ји се спу сте на њи хов ин те лек ту ал -
ни ни во и об ја сне им ства ри што
про сти јим је зи ком. Баш ова ко ка ко
су ура ди ле ком ши је са Со да ре.

Са уки да њем ван ред ног ста ња иза -
зва ног пан де ми јом ко ро на ви ру са ве -
ћи на по сло да ва ца је по зва ла за по -
сле не да се вра те на по сао. Пре по ру -
ка ме ди цин ске стру ке је, ипак, да
сви ко ји мо гу и да ље на ста ве да ра де
од ку ће, јер пан де ми ја ни је про шла.

За по сле не ко ји стра ху ју за сво је
здра вље и не же ле да се вра те у ко -
лек тив за ни ма ко ја је про це ду ра и
ко ја прав на сред ства мо гу да упо тре -
бе уко ли ко сма тра ју да по сло да вац
ни је обез бе дио ме ре нео п ход не за за -
шти ту од ко ви да 19, од но сно да ли
мо гу да од би ју да ра де и ка ква је уло -
га ин спек ци је ра да у овој си ту а ци ји.

Ова област је уре ђе на За ко ном о
без бед но сти и здра вљу на ра ду. Чла -
ном 9. тог за ко на про пи са но је да је
по сло да вац ду жан да „обез бе ди за -
по сле ном рад на рад ном ме сту и у
рад ној око ли ни у ко ји ма су спро ве -
де не ме ре без бед но сти и здра вља на
ра ду”, те да при ме ни оп ште и по -
себ не ван ред не ме ре ко је се од но се
на хи ги је ну обје ка та и ли ца. У слу -
ча ју ко ро на ви ру са, то би зна чи ло да
је сва ки по сло да вац оба ве зан да се
по ста ра да се сви при др жа ва ју про -
пи са них ме ра над ле жних ин сти ту -

ци ја, ко је се од но се на др жа ње со -
ци јал не дис тан це, дез ин фек ци ју и
упо тре бу ма ски, ру ка ви ца и дру гих
за штит них сред ста ва. Исто та ко, за -
по сле ни је ду жан да оба ве сти по -
сло дав ца о свим не пра вил но сти ма
ако уо чи да их има и да оне угро жа -
ва ју ње го ву без бед ност и здра вље.

Ако по сло да вац по сле тог оба ве -
ште ња ни шта не пре ду зме или за -
по сле ни сма тра да спро ве де не ме ре
ни су до вољ не, он има пра во да се у
ро ку од осам да на ја ви ин спек ци ји
ра да. У чла ну 33. За ко на о без бед -
но сти на ра ду про пи су је се да за по -
сле ни има пра во да од би је да ра ди

„ако му пре ти не по сред на опа сност
по жи вот и здра вље због то га што
ни су спро ве де не про пи са не ме ре за
без бед ност и здра вље на рад ном ме -
сту на ко је је од ре ђен, све док се те
ме ре не обез бе де”. У слу ча ју не по -
што ва ња ових про пи са за кон пред -
ви ђа ви со ке ка зне. При ме ра ра ди,
по сло дав цу ко ји за по сле ном не обез -
бе ди рад на рад ном ме сту и у рад ној
око ли ни у ко ји ма су спро ве де не ме -
ре без бед но сти и здра вља на ра ду
мо же би ти од ре ђе на нов ча на ка зна
од 800.000 до 1.000.000 ди на ра.

Можете ли да од би је те да
ради те у вре ме пан де ми је?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Удаљеност
од олује у

километрима 
можете проценити тако

што ћете израчунати
време између севања 
и грома у секундама, 

а затим то време
поделити 

с три.



До ба мо дер них сор ти
и ин тен зив не
техноло ги је

Ва жан и из бор
парцеле

Вре ме је кад сти же пр во се зон -
ско во ће, пре свих ја го де, за
мно ге јед на од нај о ми ље ни јих
по сла сти ца. Али да би би ла по
свим да на шњим стан дар ди ма,
она зах те ва ин тен зив ну тех но -
ло ги ју уз го ја и кон сул то ва ње
стру ке.

А нај по зва ни ји да о то ме го -
во ри је Вла ди мир Чо ло вић, ин -
же њер во ћар ства из Ин сти ту та
„Та миш”.

– Уко ли ко би се про из во -
ђач за др жао на екс тен зив ном
уз го ју, без си сте ма на вод ња -
ва ња, фер ти га ци је и упо тре бе
ни ских ту не ла, те шко да би
оства рио до бре ре зул та те. На -
рав но, бит но је и пра ти ти ак -
ту ел ни сор ти мент. Та ко су не -
ка да во де ће сор те би ле фа вет
и зен га зен га на, а са да при -
мат узи ма ју кле ри, џо ли, ал -
ба, рок са на... Та кве про ме не,
у са деј ству са ин тен зив ном
тех но ло ги јом уз го ја, по ди гле
су про из вод њу ја го де у Ср би -
ји с про сеч не три-че ти ри на
20 то на по хек та ру – по чи ње
Чо ло вић.

Га је ње на бан ко ви ма

Он ис ти че да ови кра је ви по -
се ду ју основ не пред у сло ве за
успе шну про из вод њу ја го де –
ка ко због рав них те ре на, као и
плод ног, ду бо ког и рас тре си -
тог зе мљи шта с ве ли ком ко ли -
чи ном ор ган ске ма те ри је, та ко
и због ре ла тив но плит ке под -
зем не во де за по тре бе на вод -
ња ва ња.

– Ме ђу тим, тре ба па жљи во
би ра ти пар це ле, јер ово во ће
зах те ва, ре ци мо, за до во ља ва -
ју ћи хе миј ски са став зе мљи -
шта пе-ха вред но сти из ме ђу
5,5 и 6,5, а ви ше из но се ни је
ла ко ускла ди ти с по тре ба ма
про из вод ње, за раз ли ку од дру -
гих па ра ме та ра плод но сти, ко -
ји се мо гу, за ви сно од хе миј -
ске ана ли зе, ко ри го ва ти при -
ме ном ор ган ских и ми не рал -
них ђу бри ва. Тре ба ло би да ме -
ха нич ки са став зе мљи шта под -
ра зу ме ва од 50 до 60 од сто гли -
не и 40 до 50 од сто пе ска. Пар -
це ла тре ба да има пра вац се -
вер –југ због бо ље ин со ла ци је
и бла ги пад од три до пет сте -
пе ни. При по ди за њу за са да ја -
го де ва жна је при ме на пло до -
ре да, а до бри пре ду се ви су па -
суљ, гра шак, хељ да и сла чи ца,
док су, због мо гу ћих гљи вич -
них обо ље ња, не по вољ ни ма -
ли на, ку пи на, кром пир, па ра -
дајз... и са ма ја го да. По ред ана -
ли зе и ђу бре ња, ва жно је при -
пре ми ти зе мљи ште и оба ви ти
ора ње, та њи ра ње и се тво спре -
ма ње, та ко да оно бу де фи не
струк ту ре за пра вље ње бан ко -
ва – ка же Чо ло вић.

Да нас се ја го да нај че шће га -
ји на тим ма шин ски на пра вље -
ним уз диг ну ћи ма, а си стем, ко -
ји мо же би ти дво ред и јед но -
ред, под ра зу ме ва ви со ка по -
чет на ула га ња.

– То ком фор ми ра ња бан ко -
ва они се исто вре ме но пре -
кри ва ју цр ном по ли е ти лен -
ском фо ли јом с ка па ју ћим тра -
ка ма за за ли ва ње и при хра ну,

чи ме се под сти че ра ни је кре -
та ње ве ге та ци је; лак ше је су -
зби ти ко ро ве, док пло до ви
оста ју чи сти до бер бе јер не
па да ју на зе мљу. На фо ли ји,
ре ци мо, код јед но ред ног си -
сте ма отво ри су нај че шће на
18 цен ти ме та ра раз ма ка, па
се број би ља ка кре ће до 43.000
по хек та ру. Оп ти мал но вре ме
сад ње је то ком ле та, нај ка сни -
је до 19. ав гу ста, ка ко би ја го -
да сти гла да спре ми род до
про ле ћа. По том тре ба оба ви -
ти пр ве при хра не пу тем фер -
ти га ци је с ве ћим са др жа јем
фос фо ра ра ди уко ре ња ва ња,
као и ђу бри ви ма с не што ви -
шим са др жа јем азо та с ци љем

раз во ја ве ге та тив не ма се и
цвет них пу по ља ка за про ле ће
– на во ди струч њак.

При хра на и за шти та

По ред ре дов не ис хра не и ме -
ра су зби ја ња ко ро ва, нео п ход -
но је оба ви ти аде кват ну за -
шти ту на вре ме и до бро ода -
бра ним пре па ра ти ма, уз што
ма њи број трет ма на (од шест

до осам пу та за ви сно од вре -
мен ских усло ва) и по што ва -
ње ка рен це та ко да пло до ви
бу ду здрав стве но без бед ни за
упо тре бу.

– Нај пре, кре та њем ве ге та -
ци је, биљ ке тре ба тре ти ра ти
пре па ра ти ма на ба зи ба кра,
за тим, ка да она кре не, пре -
вен тив ним фун ги ци ди ма, ка -
да се из дво је цвет ни пу пољ -
ци, и пред цве та ње пре па ра -
ти ма за за шти ту од гри ња, ин -
се ка та и зна чај них гљи вич -
них обо ље ња, а у цве та њу про -
тив си ве тру ле жи. Сле ди су -
зби ја ње ли сних ва ши и ри ла -
ша, као и за шти та од си ве тру -
ле жи и ан трак но зе, а по чет -

ком зре ња пре па ра ти ма с
крат ком ка рен цом про тив тру -
ле жи пло до ва. На кон то га се
ра ди трет ман с ци љем да се
са чу ва здра ва ли сна ма са, ко -
ја при пре ма род за иду ћу ве -
ге та ци ју: то је већ пе ри од по
за вр шет ку бер бе, јед не од кри -
тич них та ча ка у про из вод њи
ја го де. По ред пра вил ног из -
бо ра мо мен та, бит но је убра -
ти их ка да су до вољ но зре ле,
то јест ка да су обо је не три че -
твр ти не пло да. Кла си ра ње се
оба вља при ли ком бер бе, ка да
се ја го де па ку ју у од ре ђе ну
ам ба ла жу за ви сно од то га на
ко је тр жи ште иду. Пло до ви
пр ве кла се тре ба да су чи сти,
здра ви и нео ште ће ни, преч -
ни ка од 25 ми ли ме та ра до ми -
ни мум 15, ис под че га је то
већ дру га кла са – за кљу чу је
Чо ло вић.

Он ис ти че да це не ва ри ра ју
по за ко ни то сти ма тр жи шта, а
на про из во ђа чу је да сма њи
тро шко ве; ре ци мо, по жељ но је
да упо тре бом ни ских ту не ла
иза зо ве зре ње за до се дам да -
на ра ни је, а са мим тим се по -
сти же и ве ћа це на. Та ко, уз
при ме ну свих ме ра ин тен зив -
не тех но ло ги је и ако се про из -
ве де оп ти мал на ко ли чи на пло -
до ва, ула га ња мо гу да се вра те
на кон пр вог ро да, а у пре о ста -
ле две до три го ди не про из во -
ђа чи мо гу да оства ру ју до бру
за ра ду.

Ква ли тет је увек на це ни

Том мо гућ но шћу по ве ле су се
ро ђе не се стре Со фи ја Ми шче -
вић и Ма ри ја Бан да, ко је жи ве
у Пан че ву. Оне су за ку пи ле
пар це лу од два хек та ра у аран -
ђе ло вач ком се лу Стој ник; про -
шле го ди не су по ста ви ле за -
сад, а ове уби ру пр ви род.

– При ли ком оби ла ска при -
ја те ља до би ле смо иде ју ка ко
да ви ше вре ме на про во ди мо у
при ро ди и да ус пут не што при -
вре ђу је мо. Ни смо пре те ра но
кал ку ли са ле; са мо смо зна ле
да ми не рал ни са став и кли ма
има ју све што ја го ди по го ду је,
а ком плет ну при пре му – од из -
бо ра аде кват не зе мље до по -
став ке за са да – пре пу сти ле смо
при ја те љу Го ра ну Ђа ко ви ћу, ко -
ји је до вољ но стру чан. Пр во -
бит на ин ве сти ци ја је из не ла
15.000 евра по хек та ру пар це -
ле узе те у за куп на пет го ди на,
а под ра зу ме ва и све дру го – од
на бав ке си сте ма за на вод ња ва -
ње до пла ћа ња нео п ход не рад -
не сна ге. Због сим бо ли ке тог
кра ја, оли че не у Ка ра ђор ђу и
Оплен цу, про из вод смо на зва -
ле „Во ждо ве ја го де” и пре зен -
то ва ле га љу ди ма из „Мер ка -
то ра”. Во ће смо прет ход но кла -
си ра ле, при клад но упа ко ва ле
и, што је из у зет но ва жно, ура -
ди ле ана ли зу на пе сти ци де, ко -
јих не ма ни у тра го ви ма, јер
де бе ло пре ма шу је мо ка рен це.
За то је на ша ја го да оце ње на
као вр хун ска – на во ди Со фи ја
Ми шче вић.
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Мо гућ ност пла сма на је ве о ма бит на, на ро чи то ако 
се узме у об зир да се ја го де вр ло крат ко чу ва ју.

Вла ди мир Чо ло вић, струч њак за во ћар ство 
из Ин сти ту та „Та миш”

МО ГУЋ НО СТИ ЗА УЗ ГОЈ МНО ГИ МА ОМИ ЉЕ НОГ ВО ЋА

НЕ ИЋИ ГР ЛОМ У ЈА ГО ДЕ

Бре сто вач ка се о ска сла ва Спа -
сов дан, ко ја сва ке го ди не па да у
че твр так (ове го ди не 28. ма ја),
ни је би ла ни на лик на мно ге
прет ход не. Раз лог је сви ма познат
– ме ре Вла де о за бра ни ве ћих
оку пља ња због ко ро на ви ру са.

Пред сед ник Са ве та Ме сне за -
јед ни це Дра ган Ми ри чић ис ти -
че да се ове го ди не дан се ла
обе ле жа ва са мо сим бо лич ки, без
ве ћег при су ства љу ди, па ни је
би ло ни ка квих ма ни фе ста ци ја,
из у зев слу жбе у пра во слав ној
Цр кви Ваз не се ња го спод њег.

– Због тре нут не си ту а ци је,
про грам ко ји је ра ни јих го ди на
био бо гат са да је, на жа лост, из -
о стао, као и тра ди ци о нал ни кок -
тел, на ко ји су нам до ла зили

број ни го сти и зва ни це. Тог да -
на смо је ди но уру чи ли при год -
не за хвал ни це во лон те ри ма

Месне за јед ни це ко ји су се ис -
та кли у ван ред ном ста њу – на -
во ди Ми ри чић.

Ипак, у овом пе ри о ду у Бре -
стов цу је ве о ма жи во. Бар ка да
је реч о ра до ви ма на уре ђе њу
ме ста.

– Мо мен тал но на си па мо пут
ка по ња вич кој пла жи у ду жи -
ни од око 650 ме та ра, а по че -
ла је и ре кон струк ци ја тра се
ка Ду наву. Ин ста ли ра но је еко-
игра ли ште у цен тру се ла за -
хва љу ју ћи пред у сре тљи во сти
пред у зе ћа „Вој во ди на шу ме”,
а во лон те ри су га офар ба ли
за штит ним фир нај зом. По ред
то га, и Ме сна за јед ни ца је до -
ни ра ла јед но игра ли ште
грађани ма у ули ци Зла тица,
чи ји су га жи те љи са ми по -
стави ли – на бра ја пр ви чо век
Бре стов ца.

СКРОМ НО ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА БРЕ СТО ВАЧ КА СЛА ВА

Рад но око да на се ла
Ме сна за јед ни ца Гло гоњ на -
ста ви ла је уре ђе ње по пу лар -
ног из ле ти шта на Та ми шу под
на зи вом Ске ла. Пре ма ре чи -
ма пр вог чо ве ка се ла Слав ка
Јо ва нов ског, ова пла жа, као
и дру га окол на ме ста, би ла је
ве о ма по се ће на за вре ме ван -
ред ног ста ња и др жа ња та ко -
зва не со ци јал не дис тан це.

– Сто га су на ши во лон те ри
не ко ли ко пу та по чи сти ли и
по спре ми ли от пат ке иза су -
гра ђа на. По ред то га, рад ни -
ци ко му нал ног  пред у зе ћа ре -
дов но ко се зе ле не по вр ши не,
а у са рад њи с њи ма по пра -
вљен је по сто је ћи мо би ли јар.
Нај зна чај ни је је то што смо
кра јем прет ход не не де ље уре -
ди ли при ступ ни пут. На су ли
смо га ри злом и по рав на ли,
као и још не ко ли ко де о ни ца
уз Та миш – ка же Јо ва нов ски.

У на ред них ме сец да на Ме -
сна за јед ни ца на ме ра ва да на -
ста ви ра до ве на при о ба љу.
Пла ни ра но је да се но вом ко -
ли чи ном пе ска осве жи те рен
за од бој ку, да се по ста ве још
је дан се ник од тр ске и два
но ва кон теј не ра, као и спра -
ве за де цу, по пут љу ља шки и
клац ка ли ца.

Тре ба ис та ћи да су у уре -
ђи ва њу овог пре ле пог из ле -
ти шта ве ли ки до при нос да -
ли и чла но ви ло кал не Асо -
ци ја ци је мла дих „Ју ве нис” из
Гло го ња.

Ба нат ски Бре сто вац: Дом
кул ту ре је за по чео ра до ве на
ре но ви ра њу ход ни ка на ула -
зу згра де; про ме ње на су вра -
та и фик сни пор тал на про -
сто ри ји у при зе мљу, а на ста -
вље ни су ра до ви на фа са ди.
Рад ни ци ЈКП-а „Ком брест”
дез ин фи ко ва ли су школ ске
про сто ри је. Ме сна за јед ни ца
је ор га ни зо ва ла на си па ње пу -
та ка по ња вич кој пла жи, а по -
че ла је и ре кон струк ци ја тра -
се ка Ду на ву. По ста вље на су
игра ли шта у цен тру се ла и у
ули ци Зла ти ца.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом
кул ту ре је обе ле жио сла ву Све -
ти Ћи ри ло и Ме то ди је, уз при -
су ство нај у жих при ја те ља и
са рад ни ка До ма. Ова уста но -
ва је ус пе ла да, уз по моћ Гра -
да Пан че ва, са ни ра део фа са -
де и окре чи екс те ри јер, као и
да на пра ви зва нич ну ин тер -
нет пре зен та ци ју, а адре са је
domkulturebns.rs.

До ло во: Се о ска сла ва лет њи
Све ти Ни ко ла обе ле же на је у
пе так, 22. ма ја, али ове го ди -
не због ко ро на ви ру са ни је би -
ло ве ћих оку пља ња, из у зев ре -
за ња слав ског ко ла ча у Ме -
сној за јед ни ци и слу жби у две
срп ске пра во слав не цр кве. Па -
ке ти Цр ве ног кр ста за Ро ме у
по не де љак, 25. ма ја, по де ље -
ни су гра ђа ни ма ром ске на -
ци о нал не при пад но сти. Омла -
дин ске еки пе фуд бал ског клу -
ба су на кон па у зе ко нач но по -
че ле да тре ни ра ју. О му зе ју
Хајрудинa Шкри је ља, по све -
ће ном ли ку и де лу Јо си па
Бро за Ти та, пи са ло је и го во -
ри ло не ко ли ко на ци о нал них
ме ди ја.

Гло гоњ: На се о ској пи ја ци је
по ста вље но де сет но вих метал -
них те зги. По на ло гу Ме сне
за јед ни це, уре ђе ни су при ступ -
ни пу те ви уз Та миш. По че ли
су ра до ви на из град њи пе шач -
ке ста зе од се ла ка ка пе ли.

Ива но во: Ло кал но удру же ње
ба нат ских Бу га ра че сти та ло
је свим чла но ви ма Дан бу -
гар ске про све те и кул ту ре.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це за вр ше ни су ра до ви
на пр вом ау то бу ском ста ја -
ли шту на ула ску у се ло из
сме ра Пан че ва, а уско ро ће
по че ти уре ђи ва ње пла же Пе -
сак, јед не од нај леп ших у око -
ли ни.

Ка ча ре во: Ор га ни зо ва на је ак -
ци ја уре ђе ња СРЦ-а „Је зе ро”,
у ко јој је уче ство ва ло пе де се -
так ста нов ни ка Ка ча ре ва; том
при ли ком су оба ле и пе шча -
ни део очи шће ни и по са ђе но
је цве ће. Обе ле жа ва ње Да на

пар ко ва је од ло же но због ло -
ших вре мен ских усло ва.

Омо љи ца: По на ло гу Ме сне
за јед ни це на су ти су ри злом
Про сек па три јар ха Ар се ни ја
Чар но је ви ћа (ка гро бљу), ули -
це Ни ко ле Те сле и Ка ра ђор -
ђе ва и пар кинг на спорт ском
цен тру. Чи шће на је оба ла
По ња ви це. Укла ња не су ди -
вље де по ни је у се лу, а за по -
че то је и уре ђе ње се о ског
сме тли шта.

Стар че во: Ка ба сти от пад би -
ће од но шен 15. ју на из на се -
ља Шу ми це и До њи крај, а
на ред ног да на из Рад нич ког
на се ља и Гор њег кра ја. Му зеј
нео ли та би ће отво рен 18. ју -
на, а у то ку су по след ње при -
пре ме. У два на вра та, у ро ку
од де се так да на, гру па ху ли -
га на де мо ли ра ла је два ау то -
мо би ла, а по ли ци ја је при ве -
ла ви ше ли ца.

Месне актуелности

ГЛО ГОЊ ЦИ УРЕ ЂУ ЈУ ТА МИ ШКУ ОБА ЛУ

Ске ла све леп ша

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

„Брестовачка слава” – Насипање пута до поњавичке плаже

ТЕ ШКО ДО ДО БРИХ БЕ РА ЧА

По ред ки ше у вре ме бер бе,

ве ли ки про блем за ја го да ре

је и про на ла же ње рад не

сна ге са од ре ђе ним ис ку -

ством.

Ми шче ви ће ва ка же да за

ту на ме ну ан га жу је ис кљу -

чи во рад ни ке из се ла и око -

ли не, уз днев ни цу од 2.300

ди на ра за рад од 7 до 17, у

шта спа да ју и па у зе, а ис -

пла та је „на ру ке”.

– Те шко је на ћи до бре и

ис ку сне бе ра че, па се на све

на чи не тру ди мо да их за др -

жи мо. Ин те ре сант но је да су

пр ве го ди не ра ди ле ста ри је

же не, а са да је све ви ше и

омла ди на ца – ка же ова

Пан чев ка.
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Ве сна Се фе ра гић, пе да гог 

и ко ор ди на тор ак тив но сти

ОЦД „Пре по знај у се би”

ФИЛМ: Ита ли јан ски филм ре -
ди те ља Па о ла Ђе но ве зеа „Per-
fect Strangers” де лу је као на -
ив на ко ме ди ја ко ја је про же та
ху мо ром, сим па тич ним ли ко -
ви ма и њи хо вим уо би ча је ним
од но си ма, али већ по сле де се -
так ми ну та при ча иде у нео че -
ки ва ном сме ру. На рав но да
вам не ћу пре при ча ва ти филм,
не го га по гле дај те, ре кла бих
– под оба ве зно. Сме ја ће те се,
а бог ме би ће и раз ми шља ња.
„Са вр ше ни стран ци” учи ни ће
да се на мо мен те осе ћа те као
не ки са у че сник с ли ко ви ма ко -
је гле да те, да за не ке чак и на -
ви ја те, би ће те на њи хо вој стра -
ни. У фил му „Са вр ше ни стран -
ци” сва ки од ли ко ва има сво ју
дру штве но-кла сну уло гу. То је
јед но ин те ре сант но и ша ре но
дру штво, оку пље но за сто лом
у то плој и при ја тељ ској ат мос -
фе ри. Филм ко ји се у це ло сти
од ви ја у ста ну иза зва ће мо жда
и код вас осе ћај изо ло ва но сти
јер се чи тав је дан ми кро свет
од и гра ва у осам де се так ква -
дра та и ве о ма је су ров.
КЊИ ГУ „Ма ти пи рин ча” Ра -
ни Ма ни ке про чи та ла сам
одав но, пре де се так го ди на, и
не ка ко бих хте ла сви ма да је
пре по ру чим јер је на ме не оста -
ви ла из у зе тан ути сак и ми -
слим да је рет кост ме ђу при -
по ве дач ким де ли ма. „Ма ти пи -
рин ча” је ро ман кроз ко ји мо -
же, а и тре ба да се упо зна је -
дан дру га чи ји свет, чу дан – по
сво јим на ви ка ма, оби ча ји ма,
ипак при сан по те ма ма и пре -
и спи ти ва њи ма сва ког чо ве ка,
ма где он био. Пре не ће чи та о -
ца у јед но дру го вре ме, на јед -
но дру го ме сто, у не ми ло срд -
ни свет ег зо тич не ле по те, где
сит на жи вот на за до вољ ства мо -
ра ју и успе ва ју да на док на де
жи вот не не за ми сли ве ужа се.
По е тич на, оп се жна, из над све -
га – жи во пи сна, про сто ме је
про го ни ла да чи там и чи там,
ско ро без пре стан ка.
МУ ЗИ КА: Деј ми јен Ша зел,
тво рац фил ма „Ла-Ла Ланд”,
по ку ша ва да нам по ну ди, ре -
кла бих чак да спа се фор му
мју зи кла у два де сет пр вом ве -
ку. Хра бар, не за хва лан, ско ро
су луд по сао. Још 2010. го ди не
је осми слио „Ла-Ла Ланд”, али
све до 2016. го ди не ни ко ни је
же лео да се ба ви овим  про -

јек том. Са мо је јед на про дук -
циј ска ку ћа же ле ла да сни ми
овај филм, али с дра стич ним
из ме на ма. Он је то, на рав но,
од био. Ин спи ри сан ле ген дар -
ним мју зи кли ма, по пут „Пе -
ва ња на ки ши” и „Шер бур ских
ки шо бра на”, Деј ми јен Ша зел
же ли да ство ри мо де ран мју -
зикл у ком ода је по част кла -
сич ним мју зи кли ма, али исто -
вре ме но и мо дер ни зу је ту фор -
му. У ства ра њу фил ма је ко -
ри шће на кла сич на тех ни ка
сни ма ња, тех ни ка ши ро ког
плат на ко ја је би ла ка рак те -
ри стич на за мју зи кле из пе де -
се тих и ше зде се тих го ди на.
Ре жи сер је ор га ни зо вао глум -
ци ма про јек ци је фил мо ва ко -
ји су ути ца ли на осми шља ва -
ње „Ла-Ла Лан да”, же ле ћи да
им при бли жи свет мју зи кла
из „злат ног до ба Хо ли ву да”.

Му зи ку за филм је ком по -
но вао Џа стин Хер виц, а по -
пу лар ни му зи чар Џон Ле џенд
уче ству је у фил му. Ра јан Го -
слинг и Ема Сто ун са ми пе -
ва ју ну ме ре из фил ма. На рав -
но, то не зву чи са вр ше но, али
да је по себ ну чар фил му и јед -
ну до зу увер љи во сти. По ред
му зи ке ко ја је би ла про бле -
ма тич на, ни ма ње ни ви ше
не го џез, још јед на ствар је
сме та ла про дук циј ским ку ћа -
ма да уло же но вац у овај
филм, а то је за вр ше так при -
че, тј. сам крај фил ма. Крај
фил ма у том сми слу ни је ти -
пи чан хо ли вуд ски „хе пи енд”.
Филм се не за вр ша ва ни срећ -
но ни не срећ но. Не ма ти пич -
не и оче ки ва не при че на чи -
јем кра ју се све скла па и ре -
ша ва на нај срећ ни ји мо гу ћи
на чин. Не ма ни те шких жи -
вот них не сре ћа. „Ла-Ла Ланд”
го во ри о жи вот ним из бо ри -
ма, ва жним од лу ка ма, по сле -
ди ца ма тих од лу ка, ком про -
ми си ма ко је до но си мо на пу -
ту ка успе ху. Го во ри о од но су
ствар но сти и умет но сти ко ји
ни кад ни је јед но ста ван. Филм
је до био пет „Оска ра”, на рав -
но и за нај бо љу му зи ку.

Са вр ше ни стран ци

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Култура од куће
Ло кал на исто ри ја

Пан че вач ко удру же ње „Пан -
сеј” кре и ра ло је вир ту ел ну из -
ло жбу „110. ро ђен дан све ти о -
ни ка”, ко ја је про мо ви са на кра -
јем де цем бра у Град ској би -
бли о те ци. Том из ло жбом је за -
о кру же но обе ле жа ва ње сто де -
сет го ди на од по ди за ња је дин -
стве них спо ме ни ка кул ту ре ко -
ји улеп ша ва ју ушће Та ми ша у
Ду нав. Ау то ри Ели за бе та Ја -
ги ца и Ни ко ла Ђор ђе вић же -
ле ли су да на овај на чин по се -
ти о ци ма пред ста ве чи ње ни це
– фо то гра фи је и до ку мен та,
ме ђу ко ји ма се на ла зе и она
ко ја до са да су гра ђа ни ни су
би ли у при ли ци да по гле да ју.

При чу о све ти о ни ци ма заин -
те ре со ва ни мо гу да по гле да ју
на сај ту izlozba.pansej.org.rs или
пу тем апли ка ци је „Арт степс”
на па мет ним те ле фо ни ма, где
ће је про на ћи под на зи вом
„110. ро ђен дан све ти о ни ка”.

О сим бо ли ма гра да за ин -
те ре со ва ни ће мо ћи да се ин -
фор ми шу кроз че ти ри сег -
мен та. У пр вом, ко ји го во ри
о исто ри ја све ти о ни ка, на -
ла зе се по да ци о на стан ку
све ти о ни ка, о то ме за што су
они из гра ђе ни, а из но вин -
ских чла на ка мо же се ви де -
ти њи хов дру штве ни зна чај
и шта се све од ви ја ло у њи -
хо вој бли зи ни. У дру гој про -
сто ри ји су све ти о ни ци у до -
ку мен ти ма. Нај зна чај ни ји је
на ма ђар ском из 1909. го ди -
не, ка да су они и по диг ну ти.
У тре ћем де лу се мо же ви -
де ти за што су све ти о ни ци
зна чај ни за Пан чев це, а у по -
след њем се на ла зе фо то гра -
фи је све ти о ни ка ко је су на -
ши су гра ђа ни сла ли на кон -
курс ко ји је ор га ни зо ва ло ово
удру же ње. Нај ста ри ја је из
1943. го ди не.

Пр ва уста но ва кул ту ре ко ја је
за по че ла ак тив но сти на кон ван -
ред не си ту а ци је иза зва не пан -
де ми јом ко ро на ви ру са је сте Га -
ле ри ја са вре ме не умет но сти
Кул тур ног цен тра Пан че ва. Из -
ло жба ра до ва из ње ног фон да
ко ја је отво ре на про те кле не -
де ље под се ти ла нас је на бо га -
ту исто ри ју те уста но ве, о ко јој
смо при ча ли са уред ни цом про -
гра ма ви зу ел них умет но сти
Ива ном Мар кез Фи ли по вић.

Ка ко је све по че ло?
За пр ве га ле риј ске ак тив но сти
у на шем гра ду био је за ду жен
Му зеј, у ком се, пре не го што
је отво ре на Га ле ри ја, одр жа вао
и Са лон умет но сти. Од 1976.
до 2011. го ди не по сто јао је по -
се бан из ло жбе ни про стор у при -
зе мљу Штап ске згра де (Трг Бо -
ри са Ки дри ча, да нас Трг кра -
ља Пе тра Пр вог 8) за Са вре ме -
ну га ле ри ју Цен тра за кул ту ру
„Ол га Пе тров”. У згра ди са да -
шњег Кул тур ног цен тра, ко ја
је би ла пред ви ђе на за би о скоп
и по зо ри ште, на ла зио се и ма -
ли фо а је, где су та ко ђе би ли
из ла га ни ра до ви умет ни ка.

– По тре ба да се по кре не га -
ле ри ја уо че на је пре ко Са ло на
умет но сти. У то вре ме би ла је
ак тив на „Гру па 5”, као и мно ги
мла ди пан че вач ки умет ни ци,
те је тих се дам де се тих и осам -
де се тих го ди на до шло до екс -
пан зи је умет но сти. Га ле ри ја
ни је би ла са мо про стор за из -
ло жбе, већ су се у њој од и гра -
ва ле и књи жев не ве че ри, кон -
цер ти и пред ста ве. То је би ло
сте ци ште кул тур них де ша ва -
ња. Љу ди су до ла зи ли у Га ле -
ри ју да се дру же, по гле да ју сли -
ке и да их ку пе. У про дај ној га -
ле ри ји пре ко пу та Кул тур ног
цен тра мо гли су да се про на ђу
ра до ви, умет нич ки на кит и по -
су де... – при ча Ива на Мар кез
Фи ли по вић.

У то вре ме је кул ту ра га је на,
и пред ста вља ла је на чин жи во -
та ко ји је ула зио у до мо ве обич -
ног све та. И дан-да нас у ста но -
ви ма ста ри јих су гра ђа на на ла -
зе се сли ке из тог пе ри о да.

– Умет ност је цве та ла и за
га ле ри сте и за умет ни ке. Та
вре ме на се пам те као ве о ма
плод на. Га ле ри ја је по ста ви ла
и кре и ра ла но ве стан дар де и
ути ца ла на но ве умет нич ке
прак се.
По че ци су би ли скром ни, с по -
ко јом са мо стал ном из ло жбом
ра до ва ло кал них умет ни ка, али

се ка сни је раз ви ја ју но ви про -
јек ти, ау тор ске из ло жбе и ју го -
сло вен ске ма ни фе ста ци је. Га -
ле ри ја је успе ва ла да от ку пи
ра до ве, на гра ди умет ни ке и
обез бе ди им хо но ра ре. Ли ков -
на ко ло ни ја је би ла у пу ном за -
ма ху, а на из ло жбе је до ла зи ла
пу бли ка из свих кра је ва та да -
шње др жа ве. Ка да је на стао Би -
је на ле скулп ту ре – Пан че вач ка
из ло жба ју го сло вен ске скулп -
ту ре (ПИЈС) 1981. го ди не,

Галери ја се упи са ла и у свет ску
умет нич ку ма пу. Јед но став но,
би ло је слу ха за умет нич ке екс -
пе ри мен те и по сто ја ла је сло -
бо да у ра ду. Ми да нас има мо
пу но мо но гра фи ја, ка та ло га, ви -
део-ма те ри ја ла и фо то гра фи ја
на слај до ви ма из у зет ног ква -
ли те та из тог пе ри о да – ка же.

Оно што је и њој да нас фа -
сци нант но је сте ко ли ко је та да
би ло мо гућ но сти да умет ни ци
бу ду уго шће ни, мо гли су у гра -
ду да бо ра ве ду же, а има ли су
и ве ли ку по моћ мај сто ра за по -
сле них у Кул тур ном цен тру,
ко ји су мо гли да им ис пу не
сва ку же љу око из ра де и по -
став ке ра до ва.

У на шем гра ду су у Га ле ри ји
из ла га ла ве ли ка име на у све ту
срп ске умет но сти, по пут Че де
Ва си ћа, Мр ђа на Ба ји ћа, Ко сте
Бог да но ви ћа, Пе тра Ом чи ку -
са, Ко се Бок шан, Ми ла на Ко -
њо ви ћа, Ве ли за ра Кр сти ћа,
Мом чи ла Ан то но ви ћа..., па и
ло кал них умет ни ка Ми ле та
Ђор ђе ви ћа, Ми лен ка Пр вач ког,
Сло бо дан ке Шо бо те, Нaде Оњин
Жу жић, На де жде Но ви чић,

Вла ди ми ра Ми ше То ми ћа, Јо -
не ла По по ви ћа..., а ка сни је се
ли ста из ла га ча по пу ни ла и име -
ни ма из ино стран ства.

Ме ђу кључ ним до га ђа ји ма
би ла је Пан че вач ка из ло жба ју -
го сло вен ске скулп ту ре, по кре -
ну та 1981. го ди не, ко ја је та да
би ла је дин стве на из ло жба тог
ти па. Ка сни је су се по ја ви ле
ма ни фе ста ци је у Сло ве ни ји и
јед на у Аран ђе лов цу, али кон -
цепт у Пан че ву је био ши ри и

са вре ме ни ји. Не ка да је у гра ду
бо ра ви ло и око сто умет ни ка и
по два ме се ца, што је слич но
да на шњим ре зи ден ци јал ним
про гра ми ма. Ова ма ни фе ста -
ци ја се ба ви ла са мо скулп ту -
ром до 2000, ка да је пре шла у
Би је на ле умет но сти због рат не
си ту а ци је у зе мљи и фи нан сија.

– Тре ба ло је да се Би је на ле
одр жи ове го ди не у ма ју, али
ће због окол но сти би ти по ме -
рен на ок то бар или но вем бар.
Он је ве о ма ва жан за но ве ге -
не ра ци је. По треб но је да им
при ча мо о том исто ри ја ту. Мо -
ја ге не ра ци ја се још увек се ћа
скулп ту ра по гра ду. То је би ло
не што што им је про ме ни ло
жи вот, на те ра ло да упи шу ака -
де ми је... Бит но је и за град, јер
на тај на чин свет до ла зи у Пан -
че во и пру жа нам мо гућ ност
да раз у ме мо шта се све де ша ва
на гло бал ном ни воу. Та ко мо -
же мо да ви ди мо да ни смо да -
ле ко од свет ских де ша ва ња и
да мо же мо да иде мо у ко рак с
трен до ви ма у обла сти умет но -
сти. По сле сва ке из ло жбе оста -
је нам ка та лог на осно ву ког

мо же мо да пра ти мо тај раз вој
– при ча уред ни ца ви зу ел ног
про гра ма.

У фон ду Га ле ри је са вре ме не
умет но сти на ла зи се че ти ри -
сто два де сет ра до ва, од ко јих
је око три ста де ла кла сич них
ли ков них умет но сти – уља на
плат ну, цр те жи, гра фи ке и
скулп ту ре, а оста так чи не де ла
из са вре ме них ме ди ја – пла ка -
ти, ди ги тал ни прин то ви,
билбор ди и ин ста ла ци је. Ове

го ди не ће на ју би лар ном Са -
ло ну умет но сти, за ко ји та ко -
ђе, на жа лост, не по сто ји бу џет,
би ти пред ста вље на ре тро спек -
ти ва на гра ђе них ра до ва. Са лон
ће би ти до ку мен тар ног ти па,
са сто ти нак ра до ва на гра ђе них
у про те клих пе де сет го ди на.

С об зи ром на то да је си ту а -
ци ја с про сто ром још увек не -
из ве сна због ре сти ту ци је, Ива -
на Мар кез Фи ли по вић сма тра
да би за иде а лан рад Га ле ри је у
бу дућ но сти би ло нај ва жни је да
се пр вен стве но ре ши то пи тање.

– Та ко ђе, тре ба нам згра да
ко ја је функ ци о нал на да би -
смо има ли про стор за стал ну
по став ку, де по где др жи мо ра -
до ве и га ле ри ју где мо же мо да
пред ста ви мо ра до ве свих фор -
ма та. Оно че га се пла шим и
на дам се да се не ће до го ди ти
је сте да се Кул тур ни цен тар
удру жи с не ком уста но вом кул -
ту ре с ци љем сма ње ња тро шко -
ва – за кљу чу је.

Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти на шим су гра ђа ни ма је до -
ступ на сва ког рад ног да на од 9
до 13 и 17 до 20 са ти.

ИВА НА МАР КЕЗ ФИ ЛИ ПО ВИЋ, УРЕД НИ ЦА ПРО ГРА МА ВИ ЗУ ЕЛ НИХ УМЕТ НО СТИ У КЦП-у

О ГА ЛЕ РИ ЈИ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
О КАР ТА МА

По вра ћај нов ца
К у л  т у р  н и
цен тар Пан -
че ва оба ве -
шта ва по се -
ти о це ко ји
су пре про гла ше ња пан де ми је
ви ру са ко вид 19 ку пи ли ула -
зни це за по зо ри шну пред ста -
ву „Хип но за јед не љу ба ви” и
дру ге про гра ме да ку пље не
кар те мо гу за ме ни ти за но вац
на би ле тар ни ци Кул тур ног цен -
тра, сва ког рад ног да на од 12
до 18 са ти.

НОЋ МУ ЗЕ ЈА

По ме рен тер мин ма ни фе ста ци је
Ак ту ел на здрав стве на си -
ту а ци ја у све ту и ме ре ко је
су уве де не ра ди спре ча ва -
ња ши ре ња ко ро на ви ру са
до ве ле су до за тва ра ња му -
зе ја и при мо ра ле љу де да
оста ну код ку ће због соп -
стве не си гур но сти и без -
бед но сти дру гих.

Пре ма ин фор ма ци ја ма
при сти глим од глав них
европ ских ко ор ди на то ра из
Па ри за, европ ска „Ноћ му зе ја”
се од ла же за 14. но вем бар, тако

да ће ма ни фе ста ци ја „Му зе ји
за 10” би ти одр жа на од 9. до

15. но вем бра. У ме ђу вре -
ме ну, иа ко уво ђе ње ка ран -
ти на огра ни ча ва мо гућ но -
сти му зе ја да до пру до сво -
је пу бли ке, му зе ји у Ср би -
ји по ка зу ју ве ли ку кре а тив -
ност ко ри сте ћи сна гу дру -
штве них ме ди ја и ди ги тал -
них плат фор ми.

Та ко је и На род ни му зеј
Пан че во на број ним плат -
фор ма ма и сај то ви ма по -

де лио линк ка сво јој вир ту ел -
ној ту ри.

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ИЗ ЗБИР КЕ

Га ле ри ја за по че ла ак тив но сти
У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти у сре ду, 20. ма ја, отво ре на
је из ло жба ра до ва ко ји се чу -
ва ју у збир ци, а ко ји су из ве де -
ни у раз ли чи тим сли кар ским
и ва јар ским тех ни ка ма.

Ра до ви су на ста ли у пе ри о ду
од кра ја де ве де се тих го ди на
два де се тог ве ка до 2017. го ди -
не, а њи хо ви ау то ри су умет -
ни ци из ино стран ства и Ср би -
је (Ла ри са Ац ков Па лић, Ри -
чард Ди кон, Ма ја Јо си фо вић,
Ми лан Краљ, Де ја на Ма ри шан,

Ива на Мар кез Фи ли по вић, На -
де жда Олег Ља хо ва, Ива на Ра -
ки џић Кру мес, То мас Рат, Ди -
ми три је Та дић и Јо а на Ву ла -
но вић). Де ла су ушла у збир ку
Га ле ри је са вре ме не умет но сти
Пан че ва по кло ном или от ку -
пом са са мо стал них или ко -
лек тив них из ло жби и с нај зна -
чај ни јих ма ни фе ста ци ја: Са ло -
на умет но сти Пан че ва и Би је -
на ла умет но сти.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 30. ју на.
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ КУ ВА ЊЕМ

ЦЕО СВЕТ НА ТА ЊИ РУ
Јед на од нај ва жни јих ства ри на све ту
је хра на. Ка жу да здра вље на уста ула -
зи, а и све што ра ди мо у жи во ту на не -
ки на чин се вр ти око хра не. Сла ви мо
уз до бру хра ну, ле чи мо се хра ном, спре -
ма мо је да би смо не ко га осво ји ли и
од ла зи мо у ре сто ра не да би смо ужи ва -
ли у њој. Не ки од на ших су гра ђа на су у
ово ме про фе си о нал ци, сво ја ис ку ства
су са ку пља ли од струч ња ка из ра зних
кра је ва све та, да би смо ми по сле јед -
ног за ло га ја ре кли: о, да, са вр ше но!

Тим ски рад

Сте фан Ђор ђе вић (29) од у век је во лео
да је де до бру хра ну. Сво ја пр ва ку ли -
нар ска зна ња сте као је од оца, по зна -
тог пан че вач ког сли ка ра Ми ле та Ђор -
ђе ви ћа, ко ји је био и ве о ма до бар ку -
вар. Иа ко Сте фа ну то ни је био пр ви
из бор, на кон сред ње шко ле је ипак од -
лу чио да се по све ти овој про фе си ји.

– Ку ва ње је у не ким тре ну ци ма
умет ност, али је и те жак фи зич ки рад.
Ле по та је у то ме ка да се је ло за вр ши
и сер ви ра мо хра ну, и на кра ју до би је -
мо ре ак ци ју за до вољ ног го ста – при -
ча нам Сте фан.

Да би не ко по стао шеф ку хи ње, тре -
ба вре ме на, а он сма тра да у то не
тре ба ни ко да уђе пре ра но.

– То је не ки вид ли дер ства, с тим
се јед но став но ро диш. Тре ба да знаш
да ко му ни ци раш на пра ви на чин с
љу ди ма с ко ји ма ра диш у ку хи њи, као
и с ко но ба ри ма. Мо раш да их усме -
ра ваш. Ни је ствар у то ме да не ко ме
на ре ђу јеш, већ да сви за јед но на пра -
ви те не што нај бо ље. Као шеф ку хи ње
ти си онај ко ји ра ди нај ви ше и ву че
све на пред – ка же.

У тре нут ку ка да кре не ви ше по руџ -
би на, сви у ку хи њи мо ра ју да бу ду
мир не гла ве. Не ма тр ча ња, жур бе, већ
је бит на са мо до бра ор га ни за ци ја.

– Дра го це но ис ку ство сам сте као
ра де ћи у ли бан ском ре сто ра ну. Њи -
хо ва је ла су ја ко нео бич на за на ше
под не бље, али ве о ма уку сна. Ко ри сте
пу но за чи на, ко је др же под кљу чем.
Ре цеп ти се стро го чу ва ју. По себ на су
је ла с јаг ње ти ном, нпр. у ки се лом
мле ку, за тим пи ле ћи ке баб с пи ста -
ћи ма, кбе, фа ла фе ли... То је ве о ма
спе ци фич но и на ма не по зна то. Кбе
је, на при мер, ћуф та ко ја се пр жи.
Те сто је од ме са и бра шна, а из ну тра
је опет пу ње на ме сом. До да је се пу но
за чи на, ко ји те шко мо гу да се про на -
ђу код нас у про да ји – об ја шња ва.

Сте фан нај ви ше во ли да спре ма и
је де ри бу. А у свом по слу ужи ва у то -
ме што се стал но не што де ша ва. Ка да
би јед ног да на отво рио свој ре сто ран,
то би би ла фран цу ска ку хи ња или ме -
сто где се слу жи ри ба. По ред ра да у
ре сто ра ну, ра до ку ва и код ку ће за се -
бе и сво ју по ро ди цу.

Спо ји ти не спо ји во

Алек сан дар Ла за ров (27) као ма ли је
по сма трао сво ју ба ку ка ко при пре ма
до ма ће спе ци ја ли те те. Ве ли ки ути -
цај на ње га има ла је еми си ја о Сте ви
Ка ра пан џи, ко ја је и учи ни ла да за -
во ли по сао ку ва ра. Упи сао је шко лу
за ку ва ра, а сво је пр во са вр ше но је ло
на пра вио је са ше сна ест го ди на. То
је био сос бо ло ње зе. Ра дио је у ве ли -
ком бро ју ре сто ра на и сти цао дра го -
це но ис ку ство од вр хун ских ку ва ра.
Три ме се ца је про вео на Мал ти ра де -
ћи у ја пан ско-азиј ском и мал те шком
рестора ну.

– Нај бит ни је је да се
су срет неш с ви ше вр ста
ку хи ња, јер ка да ра диш
на не ком ме сту и гост
ти за тра жи је ло из ја -
пан ско-азиј ске, фран -
цу ске или ита ли јан ске
ку хи ње, мо раш све то
да по зна јеш да би мо -
гао да им ис пу ниш же -
љу. Ја во лим и на ци о -
нал ну и ин тер на ци о нал -
ну ку хи њу. Та ко ђе во -
лим а ла карт ре сто ра -
не. У хо тел у ко јем тре -
нут ну ра дим до ла зи до -
ста стра на ца из ра зних
зе ма ља, што ми се допа -
да јер во лим иза зо ве, да
стал но ис про ба вам не -
што но во – при ча нам Алек сан дар.

Нај не о бич ни је је ло ко је је он про -
бао био је од ре зак од зми је. То је, ка -
же, ве о ма уку сно ка да се ле по за чи ни,
до ста слич но пи ле ћем бе лом ме су.

– У овом по слу је сва ки дан дру га -
чи ји. По ја вљу ју се но ви иза зо ви, до -
ла зим до но вих ре ше ња. Го сти тра же
не што што ни смо ни ка да спре ма ли и
ка да успе мо и они бу ду за до вољ ни, то
пред ста вља ве ли ко за до вољ ство – ка -
же он.

Ње го ва оми ље на је ла су биф тек ко -
ји се ста вља у ви ше ма ри на да и те ле -
ти на ис под са ча. Обо жа ва да ку ва и
код ку ће и то ра до чи ни за сво ју по -
ро ди цу и при ја те ље.

Интeрнационално ис ку ство

Ни ко ла Ку ша (26) за вр шио је шко лу
за ку ва ра, али се ни је од мах опре де -
лио за ову про фе си ју. На по зив при -
ја те ља од лу чио је да поч не као по -
моћ ни ку вар у јед ном хо те лу у око -
ли ни Бе о гра да. Ра дио је го ди ну да на
и по сао му се ве о ма до пао.

– У овом по слу је нај леп ше што се
јед ног да на про бу диш у Пан че ву, а
већ су тра мо жеш би ти у Ен гле ској,
Не мач кој, Ви јет на му... Имаш шан су
да про пу ту јеш свет, ра диш у од лич -
ним ре сто ра ни ма и упо знаш дру ге
кул ту ре – ка же Ни ко ла.

Пр ва де сти на ци ја на ко ју је оти -
шао због по сла био је Ду баи. Оду ше -
ви ла га је раз ли чи тост у сва ком сми -
слу и то му је до не ло пу но жи вот ног
ис ку ства. За тим је ра дио у Хр ват ској,
па на кру зе ру ко ји је пло вио Ду на вом
по Евро пи и у Ви јет на му.

– Ви јет нам ми се ја ко до пао. Ра дио
сам у јед ном од нај бо љих хо те ла, по
име ну „Vinpearl”. Вла сник је је дан од
нај бо га ти јих љу ди та мо. По се ду је ау -
то мо бил ску ин ду стри ју, за бав не са -
фа ри пар ко ве, а све с ци љем да по -
мог не еко но ми ји др жа ве – при ча нам
Ни ко ла.

Нај не о бич ни је је ло ко је је про бао
је пи ле ћи ем бри он у ја је ту, али и ме -
со али га то ра, жа бе, зми је, пу же ве...

– Спре мао сам до ста за ни мљи вих
је ла. Мо жда је би ло ин те ре сант но
спре ма ти ја ја пти це ко ја се гне зди на
пла жи, јер су бе лан ца цр не бо је. Ку -
вао сам ја сто ге, кра бе, хо бот ни це и
мно ге вр сте ри ба. У Ви јет на му се до -
ста је ду мор ски пло до ви. Оно што ме
је фа сци ни ра ло је сте во ће по име ну
ду ри јан. Ње гов из воз је за бра њен, и
има ве о ма јак ми рис. У по чет ку је не -
при ја тан, не мо жеш да га под не сеш,
али што га ви ше је деш, ви ше ти се
до па да, као да по ста јеш за ви стан од
ње га – об ја шња ва он.

Сма тра да је у овом по слу ве о ма
ва жан кон такт с љу ди ма. Да за по -
сле ни бу ду отво ре ни ка го сти ма и да
ко ри сте сва ку при ли ку да пред ста ве
зе мљу у ко јој се на ла зе и упу те го сте
шта би све мо гли да про ба ју док 
су ту.

– У ино стра ним ре сто ра ни ма је дру -
га чи је. Док је код нас вла сни ци ма ва -
жно да за ра де, та мо су глав ни ку ва ри
од мах до га зде и за јед но с њим во де
по сао. Бит ни је је да ре сто ран има до -
брог ку ва ра не го да бли ста во из гле да.
На рав но, има ме ста где се до ста ула -
же и у из глед, јер се да нас све фо то -
гра фи је по ста вља ју на дру штве не мре -
же – при ча.

Ка же да је у не ким ре сто ра ни ма
са вр ше на ор га ни за ци ја и да све те че
ка ко тре ба чак и ка да за два де сет ми -
ну та тре ба да се по слу жи три ста та -
њи ра. Али да има и оних где су тен -
зи ја и бу ка са став ни део по сла. Ње му
је нај леп ше би ло да ра ди у Хр ват ској
и Ви јет на му.

Оно што је на у чио од љу ди с ко ји -
ма је ра дио је сте да спа ја раз ли чи те
вр сте ку хи ња. Иде је су нај бит ни је од
све га, јер љу ди же ле да ви де и про ба -
ју но ве ства ри.

Тра ди ци ја и ква ли тет

Ми ра Ви тас (66) ба ви се ку ли нар -
ством ско ро по ла ве ка. Од 1982. го -
ди не ње на по ро -
ди ца во ди ре сто -
ран на ци о нал не
ку хи ње с тра ди -
ци о нал ним је ли -
ма, у ко ји ра до
свра ћа ју Пан чев -
ци свих ге не ра ци -
ја, као и го сти из
дру гих ме ста.

– За вр ши ла
сам кла си чан за -
нат за ку ва ра и
вр ло бр зо за во ле -
ла овај по сао. Та -
да смо из шко ле
из ла зи ли с ве ли -
ким зна њем и до -
би ја ли по сло ве
глав них ку ва ра. По сто ја ло је уго сти -
тељ ско пред у зе ће „Сло бо да”, а ја сам,
по ред ове фир ме, ра ди ла и у мно -
гим бе о град ским ре сто ра ни ма, где
сам сте кла ве ли ко ис ку ство – при ча
Ми ра.

У јед ном од тих ре сто ра на на у чи ла
је ре цепт за при пре ма ње те ле ће гла -
ве у шкем бе ту, ко ји ће, ка ко ка же, за -
у век оста ти по ро дич на тај на.

– За ку ва ње је нај бит ни је да се том
је лу по све тиш и во лиш то што ра -
диш. Наш ре сто ран је по знат по ви -
со ком ква ли те ту хра не. Ми узи ма мо
са мо нај бо ље на ми р ни це и не ма из -
не на ђе ња. Ко ба си це су она кве ка ко
их је не ко за пам тио и пре три де сет

го ди на. Исто је ва жно да онај ко при -
пре ма хра ну зна ка ко да је по ста вља
ка ко би ис пред го ста све сти гло то -
пло у исто вре ме – при ча Ми ра.

Код ку ће је као мла да до ста ку ва -
ла и ужи ва ла у то ме. Са да то ра ди
све ма ње, осим ка да же ли да спре ми
не ко по себ но је ло ко је не ма ју у
рестора ну.

– Нај ва жни је је да по шту јеш љу де
ко ји до ла зе, мо раш да имаш шли фа
за то. Мно го нам је зна чи ло и то што
смо увек има ли сјај не ко но ба ре, с
ко ји ма смо и на кон њи хо вог од ла ска
оста ли у од лич ним од но си ма –
објашња ва.

С го сти ма че сто ис пи ја ју пр ву ју -
тар њу ка фу, до жи вља ва ју их као да
су им по ро ди ца, че сто им до ла зе и
де ца не ких ста ри јих го сти ју јер су
на ви кли да у „Кор ду ну” мо гу да до -
би ју од лич ну хра ну и пра ву до ма -
ћин ску ат мос фе ру.

У по тра зи за но вим иза зо ви ма

Мар ко Де чер мић (29) од у век је во -
лео да про во ди вре ме у ку хи њи, да
при пре ма не ко је ло и про ба не што
да до да ка ко би би ло дру га чи је. За -
вр шио је шко лу за ку ва ра и од мах
по чео да ра ди. У по чет ку је био по -
моћ ни ку вар, док ни је сте као до вољ -
но ис ку ства.

– Јед но вре ме сам ра дио у ку хи њи
„Деч је ра до сти” и то је са свим дру га -
чи је од ра да у ре сто ра ну. При пре ма
се до три хи ља де обро ка, ку ва у ве ли -

ким ка за ни ма, ме -
ша ве слом. То је до -
ста те жак по сао,
али је би ло ве о ма
за ни мљи во – при -
ча Мар ко.

До са да ни је
имао при ли ке са -
мо да спре ма ди -
вљач, же ља му је да
се опро ба у при пре -
ми ср не ти не, а оно
што му је до са да
би ло нај за ни мљи -
ви је, је сте при пре -
ма пи кант не пат ке.

– Нај лак ше је
при пре ма ти пи ле -
ти ну и ћу ре ти ну.

При пре ма ри бе је зах тев на јер за то
мо раш да бу деш мај стор, да знаш ка -
ко се се че, шта одва јаш, а шта не, ко -
ли ко се пе че, ко ја ма ри на да се ко ри -
сти... – ка же он.

Ра дио је на Ислан ду, у Ру си ји и на
Мал ти.

– На Ислан ду сам имао чуд но рад -
но вре ме и ра дио у за ни мљи вом ре -
сто ра ну. Они не је ду сви ње ти ну, во ле
пи ле ће и пач је ме со, углав ном су ше -
но. У ис хра ни се до ста ко ри сти ри ба,
а ја сам та мо имао при ли ку да про -
бам ме со ај ку ле и ки та. Ме со ај ку ле
има ма ло го рак укус, док је ме со ки та
до ста уку сно. На Мал ти сам ра дио у
хо те лу, спре ма ла се ра зно вр сна храна

за швед ски сто, до ста па ста и раз не
вр сте ме са. У Ру си ји се, као и код
нас, нај ви ше је ду ме со и кром пир –
при ча он.

Да би до шао до но вих иде ја, че сто
гле да еми си је о ку ва њу, али има и
ста ру све ску с ре цеп ти ма сво је ба ке.

– Свој по сао сма трам умет но шћу.
Имаш ве ли ку сло бо ду и ко ри стиш ма -
шту. Нај ва жни је је да гост бу де сре -
ћан – за кљу чу је.

Ње го ва же ља је да јед ног да на отво -
ри ре сто ран на точ ко ви ма, у при ко -
ли ци не ког ка ми о на, у ко јем би се
про да ва ли ра зно вр сни сен дви чи при -
пре мље ни на по се бан на чин.

Мир ја на Ма рић

Никола Куша

Мира Витас

Алек сан дар Ла за ров

Сте фан Ђор ђе вић

Мар ко Де чер мић

Из ло жба о Тре бе ни шту
На сај ту На род ног му зе ја у Бе о гра -
ду сви за ин те ре со ва ни мо гу по се -
ти ти вир ту ел ну из ло жбу под
на зи вом „Тре бе ни ште”, ко ју чи не
екс по на ти из му зе ја.
    У се лу Го рен ци код Тре бе ни шта,
у бли зи ни Охрид ског је зе ра, на по -
љу зва ном Гро бат, то ком за вр шних
опе ра ци ја Пр вог свет ског ра та
1918. го ди не нео бич ним спле том
окол но сти про на ђе ни су гро бо ви с
је дин стве ним ар хе о ло шким дра го -
це но сти ма. Не кро по ла је у пе ри о -
ду од 1930. до 1972. го ди не у ви ше
на вра та ис тра жи ва на. Укуп но је
от кри ве но пе де сет шест гро бо ва и
два гро ба под но твр ђа ве Тре бе ни -
шко ка ле, од ко јих по са др жа ју и
зна ча ју три на ест при па да та ко зва -
ним бо га тим, а че тр де сет пет си ро -
ма шним гро бо ви ма. На ла зи са ове
не кро по ле да нас се чу ва ју у му зе -
ји ма у Со фи ји, Бе о гра ду, Ско пљу и
Охри ду. По во дом сто го ди шњи це
од от кри ћа не кро по ле Тре бе ни ште
крај Охрид ског је зе ра, На род ни
му зеј у Бе о гра ду, На ци о нал ни ар -
хе о ло шки ин сти тут с му зе јом Бу -
гар ске ака де ми је на у ка и
Ар хе о ло шки му зеј Ре пу бли ке Се -
вер не Ма ке до ни је, у са рад њи са
Му зе јом у Охри ду, при ре ди ли су
мо но гра фи ју „100 Years of Trebeni-
ste” („100 го ди на Тре бе ни шта”),
ко ја је ујед но и ка та лог за исто и ме -
ну из ло жбу.

Култура од куће

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ка ко одр жа ти по зи тив ну енер ги ју.
Књи ге из „Ла гу не” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„До вољ но је ис кљу чи ти ин тер -
нет и те ле ви зор.” 063/8656...

„Та ко што ћеш се вен ча ти са
стра ним др жа вља ни ном и пре ћи
да жи виш код ње га.” 064/1919...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 3. ју на, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Шта је за вас ди вље?”, на гра -
ди ће мо по јед ном књи гом. Од гово -
ре ће мо об ја ви ти у на ред ном броју.

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 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„Ди вљи де чак” је
јед на књи га са две
при че о два ва -
жна ис ку ства ко -
ја су обе ле жи ла
жи вот ита ли јан -
ског ау то ра Па о -
ла Ко ње ти ја. Но -
ве ла „Ди вљи де -
чак” го во ри о бо -
рав ку на Ал пи ма
три де се то го ди шњег Ко ње ти ја, а
при ча „Не сти гав ши ни кад до вр -
ха” о пу то ва њу на Хи ма ла је че тр -
де се то го ди шњег Ко ње ти ја.

Ко ње ти је ва ау то би о граф ска про -
за на во ди чи та о ца да про ми шља о
се би и све ту. Пред ста вља оду при -
ро ди и жи во ту. Де тињ ство је про -
вео на Ал пи ма и те пла ни не су му
по слу жи ле као уто чи ште на кон
лич не кри зе ко ју је имао у сво јим
три де се тим го ди на ма. О том свом
ис ку ству при по ве да нам у но ве ли
„Ди вљи де чак”. Кад је био у че тр -
де се тим, по тре ба за ис тра жи ва њем,
ка ко све та, та ко и се бе, од ве ла га
је на Хи ма ла је. Раз ми шља ња и до -
жи вља је с тог жи вот ног пу та опи -
сао нам је у но ве ли „Не сти гав ши
ни кад до вр ха”. Из ме ђу ова два пу -
то ва ња на стао је и ро ман „Осам
пла ни на”. Ка да се чи та ју јед на за
дру гом, ове при че нам не осли ка -
ва ју са мо два раз ли чи та све та, Ал -
пе и Хи ма ла је, и суд би не љу ди ко -
ји на њи ма жи ве, већ нас во де на
пут пре о бра жа ја са мог пи сца до -
ча ран раз ли чи тим тре ну ци ма јед -
ног истог жи во та.

„Ди вљи де чак”
Па о ла Ко ње ти ја

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Наш до ско ра шњи су гра ђа нин,
са да ста нов ник Три ра и за по -
сле ник у Лук сем бур гу, Ти бор
Јо на, ви ше пу та у ме ди ји ма је
опи сан као чо век по дво је них
про фе си о нал них ка ри је ра – јед -
не озбиљ не у ко му ни ка ци ја ма
и од но си ма с јав но шћу и дру ге
још озбиљ ни је у бло гин гу и ме -
ди ји ма. Био је са рад ник не ко -
ли ко до ма ћих не дељ ни ка и ме -
сеч ни ка, као и он лајн пор та ла.

ПАН ЧЕ ВАЦ: От кад и от куд ти
у Лук сем бур гу, шта та мо
радиш?

ТИ БОР ЈО НА: У Лук сем бур -
гу сам се за по слио пре ско ро
две го ди не у јед ној бан ци, као
ре фе рент за од но се с ме ди ји -
ма. Мој „ре јон” су Ази ја и зе -
мље бив шег СССР-а, а ка ко
бан ка фи нан си ра про јек те по
чи та вом све ту, имам при ли ке
да пу но пу ту јем, и то, на срећу,

по ме сти ма на ко ја би ме
регулар ни ту ри зам те шко од -
вео, што по сао чи ни ве о ма
узбудљивим.

l Ка ко из гле да тво је сва ко -
днев но пу то ва ње на по сао из
Не мач ке; ко ли ко је то уо би ча -
је но у зе мља ма ЕУ?

– То је ти пич но за Лук сем -
бург, у ко ји сва ки дан ују тро
на по сао до ђе око 200.000 љу -
ди из Фран цу ске, Бел ги је и Не -
мач ке. На 40 ки ло ме та ра од
гра да Лук сем бур га на ла зе се
чак још три ве ли ка: Мец у
Фран цу ској, Ар лон у Бел ги ји
и Трир у Не мач кој, у ко ме ја
жи вим; не кад су и три пут јеф -
ти ни ји за жи вот од Лук сем -
бур га, па ве ли ки број љу ди пу -
ту је. То је олак ша но не са мо
до брим ау то-пу те ви ма већ и
до брим и ефи ка сним јав ним
пре во зом, ко ји је у Лук сем бур -
гу бес пла тан! Ако и има те свој
ау то мо бил, бр же је сти ћи во -
зом или ау то бу сом, где има те
ком фор – од ште ке ра за стру ју
за ком пју тер, пре ко ин тер не -
та, до ка фе... Мо же те на ми ру
и у ти ши ни да ра ди те чим уђе -
те у воз.

l Ко ји, на рав но, не ка сни...
– На рав но. Али и по сло дав -

ци су ов де флек си бил ни ка да
је рад но вре ме у пи та њу, јер се
да нас до ста то га мо же ура ди ти
и пре ко те ле фо на. Ни ко ме ни -
је му ка да пу ту је, по себ но кад
се узму у об зир го то во ду пло
ве ће пла те за исте по сло ве ко -
је Лук сем бург ну ди у од но су
на свој ком ши лук. До дат на
пред ност је то што је пу то ва ње
во зом од го вор но по на ша ње пре -
ма око ли ни, па има те и осе ћај
за до вољ ства да не што по зи тив -
но ра ди те за пла не ту. Ина че,
то ми је мо жда и нај ве ће из не -
на ђе ње од пре се ље ња – ко ли ко
су сви све сни по тре бе да се чу -
ва пла не та: да се ре ци кли ра,
не ко ри сти пла сти ка, во зи би -
цикл, ко ри сти јав ни пре воз…
Ни сам то оче ки вао у том обиму.

l Ка ко је у Три ру?
– За ни мљив је град, из у зет -

но. Трир је нај ста ри ји град у
Не мач кој и је дан од ва жни јих
гра до ва не мач ке исто ри је, по -
нај ма ње и као род но ме сто Кар -
ла Марк са. Нор мал но, ту ри ста
има „на ми ли јар де”, што баш
до да је на ди на ми ци град ског
жи во та. Град има ве ли ку ру ску
ко ло ни ју, два уни вер зи те та, а
бли зу је и аме рич ка вој на ба за,
па је увек жи во и ко смо по лит -
ски. Од на шег све та има пу но
Хр ва та и Ма ке до на ца. Као и
сва ки по гра нич ни град, има не -
ку по себ ну ди на ми ку: у Лук -
сем бург се иде по го ри во, јер
га та мо не опо ре зу ју, а Лук сем -
бур жа ни до ла зе у Трир по на -
мир ни це. По ред ма тер њих је -
зи ка, ве ћи на го во ри и фран цу -
ски и ен гле ски, па ни је про -
блем сна ћи се. И ка да је кло па
у пи та њу, су пер је за жи вот, као

и сва ме ста на ко ји ма се су сре -
ће и спа ја вин ска и пив ска кул -
ту ра, па чо век мо же да би ра
нај бо ље од оба све та. У овом
де лу Не мач ке се ви ше це ни ви -
но. Град чак не ма сво ју пи ва ру,
што је, чу јем, при лич но нео -
бич но у Не мач кој, али има хек -
та ре и хек та ре ви но гра да, ода -
кле до ла зе од лич на бе ла ви на,
па је и при лич но ве се ло.

l Шта се де ша ва ло у шпи цу
пан де ми је?

– Ов де ни је би ло за бра на
кре та ња и ма ње-ви ше се све
мо гло. За тво ре не су би ле про -
дав ни це, ре сто ра ни, би о ско пи
и слич но, али се мо гло из ла -
зи ти, уз са вет да се то ипак не
чи ни. Љу ди су са ве те при хва -
та ли и по на ша ли се од го вор но
пре ма се би и дру ги ма. Дру ги
или тре ћи дан по уво ђе њу ме -
ра по ја ви ли су се у сан ду чи -
ћи ма кон такт-те ле фо ни за до -
ста ву хра не и ле ко ва ста ри ма
и бо ле сни ма. Од цр кве, Цр ве -
ног кр ста, пре ко број них до -
бро твор них ор га ни за ци ја, па
чак и спорт ских клу бо ва – сви
су се не ка ко бр зо укљу чи ли да
по мог ну они ма ко ји ма по моћ
тре ба. У згра ди смо има ли ку -
ти ју у ко ју је сва ко оста вљао за
ком ши је по не што што је имао
ви шка – ма ске, ге ло ве за ру ке,
дез ин фек ци о на сред ства... По
згра ди се сла бо ме ђу соб но по -
зна је мо, али по сто јао је дух за -
јед ни штва. Ре ци мо, ком ши ни -
ца је у рад њи на шла спреј за
дез ин фек ци ју ко ји је ду го би -
ло те шко на ћи и ку пи ла га је
це лој згра ди, ста ви ла у ту за -
јед нич ку ку ти ју и за ка чи ла ра -
чун, па је сва ко ко ме је тре бао
спреј оста вљао по та два евра.
По сле две не де ље до би ли смо
бро је ве те ле фо на за пси хо ло -
шку по др шку, ја ви ле су се и
ор га ни за ци је ко је су ста ри ма
ну ди ле да их спа ја ју с љу ди ма
ко ји же ле да при ча ју с њи ма
ако су уса мље ни. Ин фор ма -
ције су сти за ле ре дов но и

коорди ни са но, чак је био отво -
рен и „Вот сап” ка нал за то, што
је по мо гло.

l Да ли је би ло пра жње ња
про дав ни ца и пра вље ња за лиха?

– Пр ве не де ље је би ло ма ло
па нич не ку по ви не. Би ла је ап -
со лут на на ва ла на сред ства за
хи ги је ну и те сте ни ну, али ре -
ци мо па лен ту ни ко ни је ку по -
вао. Тач но се ви де ло ко ли ко
ду го су бо га то дру штво и да не -
ма ју на ша тра у ма тич на ис ку -
ства из де ве де се тих, па не зна -
ју ни од че га мо же да се пре -
жи ви ду же. Не знам ко је ту бо -
ље про шао у жи во ту, ми што
зна мо да се од ки ле па лен те
мо же три да на је сти или они
што то пој ма не ма ју. Већ тре ће
не де ље снаб де ва ње се нор ма -
ли зо ва ло и опет је би ло све га,
та ко да је с те стра не ка ран тин
про те као без про бле ма. По сто -
је, нор мал но, и озбиљ не он лајн

до ста ве. Та ко, мо је ис ку ство ко -
ро не тра у ма тич но је је ди но за -
то што сам, бри ну ћи за ро ди те -
ље и по ро ди цу, пра тио све ве -
сти из Ср би је.

l Хајд мо не што о твом
„основ ном” за ни ма њу. Ко ли ко
си ак ти ван на дру штве ним мре -
жа ма? Шта зна чи тер мин ми -
кро бло гер?

– Ја сам био ве о ма ак ти ван
на „Тви те ру”, ко ји је по сво јој
де фи ни ци ји ми кро бло гинг
плат фор ма, од но сно плат фор -
ма за во ђе ње вр ло крат ких, ми -
кро днев нич ких за бе ле шки, тј.
бло го ва, јер је твит огра ни чен
на 280 слов них ка рак те ра. Оту -
да је то – ми кро бло гер, плус
ми је су пер би ло да се пот пи -
су јем као ми кро бло гер јер сам
ви сок два ме тра и имам сто
ки ла. А мо ја дру га ри ца Сне -
жа на Ба ра лић Бо шњак ка же да
се на дру штве ним мре жа ма ба -
вим пер си фла жом ствар но сти.
То ми се до па да, чак зву чи и
уме ре но пре тен ци о зно. Ина че,
ја ко во лим „Тви тер”, јер је про -
стор ко ји олак ша ва ту пер си -
фла жу. Чак ми се чи ни да су
дру штве не мре же је ди ни про -
стор пра ве сло бо де где чо ве ка
огра ни ча ва са мо ње го во обра -
зо ва ње, вас пи та ње и све то на -
зор, што је од лич но, јер сва ко
мо же да на пра ви се би оно што
же ли и уме. Ина че, та пер си -
фла жа, тај под смех про сто ти,
чи ни ми се да је то је ди но што
нам је да нас пре о ста ло да је
са мо на ше. То оста је ту као не -
ки траг за не ке ар хе о ло ге и ан -
тро по ло ге из бу дућ но сти, чи -
сто да ви де да ни смо сви би ли
„за”, да је не ко же лео дру га чи -
ји крај од овог ко ји нам се спре -
ма. Те ме су ми углав ном ве за -
не за тај наш та ко зва ни жи вот
и по тра гу за од го во ром на пи -
та ње за што нам је та ко ка ко
нам је. Мо жда нај ви ше од све -
га те ма при ста ја ња – за што као
дру штво при ста је мо на све ово
што нам се де ша ва. То ме баш

ин три ги ра и то чач кам и
истражу јем.

l Се ћаш ли се пан че вач ких
да на?

– Мо жда би би ло бо ље по
жив це да се не се тим, али се
се тим. На кон цу, не из бе жно је
се ћа ти се гра да у ко јем си про -
вео два де сет пет го ди на жи во -
та и где ти жи ве ро ди те љи, по -
ро ди ца и при ја те љи и где си
за вр шио шко ле, по себ но кад је
та шко ла Гим на зи ја. Ам би ва -
лент но је то – у исто вре ме и
до бро и ле по и ло ше и ру жно.
До бро и ле по ка да су у пи та њу
љу ди, по ро ди ца, при ја те љи, ло -
ше и ру жно ка да ви дим шта
као за јед ни ца и по је дин ци ра -
ди мо јед ни дру ги ма. Ме ланж,
та ко ре ћи. От ка ко сам оти шао,
че сто раз ми шљам о то ме ка ко
би се ла ко Пан че во да ло уре -
ди ти као, на при мер, Трир –
два гра да исте ве ли чи не, с

изласком на ре ку. Не кад ме до
лу ди ла до ве де кад схва тим ка -
ко би се у Пан че ву мо гло ле по
жи ве ти од све га што има мо,
са мо да су нам ма ло дру га чи ји
при о ри те ти и да ма ло дру га -
чи је по сло жи мо ства ри у на -
шој за јед ни ци. А по себ но се
рас ту жим кад мо рам да при -
знам да се то ве ро ват но ни кад
не ће де си ти.

l Шта те чи ни љу тим, срећ -
ним, рав но ду шним?

– Чуд но је то са сре ћом. То
је, не ка ко, пре ни ска ства ри ко -
је се де ша ва ју не го не што кон -
крет но – од то га што имам при -
ли ку да ра дим ов де, што су ми
сви здра ви, до не ког но вог уку -
са ко ји от кри јем кад пу ту јем,
успе ха бли ских љу ди, ко ли чи -
не сло бод ног вре ме на ко је имам.
Код нас, ина че, по сто ји мит да
се ов де ра ди мно го и да је ма ло
сло бод ног вре ме на. Не, ра ди се
па мет но, а сло бод ног вре ме на
има на пре тек. Ра чу на ју ћи пра -
зни ке и да не од мо ра, го ди шње
не ра ди мо два ме се ца. Што се
љут ње ти че, ве о ма сам љут ка -
да ви дим с ко ли ко се љу ба ви и
бри ге ов де од но се пре ма сво -
јим јав ним про сто ри ма, ко ли -
ко се па жње по кла ња ур ба ни -
зму, ко ли ко се па зи и не до зво -
ља ва да град по ста не ар хи тек -
тон ска на ка за. Ка да вас зо ву на
„ре фе рен дум” о др ве ту о чи јој
суд би ни има ју пра во да од лу че
сви ко ји га гле да ју из сво јих
ста но ва – раз у ме те до ста то га о
жи во ту. Рав но ду шност је опа -
сно, ако не и нај о па сни је ста ње
у ко јем чо век мо же да бу де.
Тру дим се да с јед не стра не
имам став пре ма све му што ми
се де ша ва, а да с дру ге ран ги -
рам те ства ри по при о ри те ти ма
и ути ца ју на нор ма лан жи вот,
па да знам шта је и у ко јој ме ри
вред но па жње, вре ме на и жи -
ва ца. Чи ни ми се да је за дуг
жи вот то до зи ра ње и ва га ње
изузет но ва жно.

С. Трај ко вић

Због нас на Бал ка ну, ар хе о -
ло ги ја би мо гла да уве де но ву
ди сци пли ну, ко ја би са зна ња
из про шло сти цр пла из от ко -
па них та бли с нат пи си ма ули -
ца. Код нас се, на и ме, на зи ви
ули ца ме ња ју мал те не по сле
сва ких из бо ра, и сва ки од ра -
жа ва иде о ло шки став по бед -
ни ка. Сва ка пан че вач ка ули -
ца у ста ром град ском је згру
кроз исто ри ју је кр шта ва на и
по кр шта ва на не ко ли ко пу та.

Узми мо за при мер Ули цу
Пе тра Ара чи ћа у ме сној
заједни ци Цен тар, ко ја се про -
сти ре од Ули це Ми ло ша
Црњан ског (доскорa Штро -
сма је ро ве!) па до Тр га сло бо -
де. Ду гач ка је све га 170 ме та -
ра, али се на ла зи у са мом цен -
тру и прак тич но је не за о би -
ла зна: ту су три бан ке, По -
шта, Град ска упра ва... Од 1855.
го ди не и пр вог пи са ног тра га
о њој, до да нас, ме ња ла је име
је да на ест пу та!

У пла ну гра да из 1855. го -
ди не, ка да је Пан че во би ло
зна ча јан по гра нич ни цен тар
Ау стриј ске ца ре ви не, ова ули -
ца је упи са на као Jabukaer
Hauptstrasse, од но сно као
Глав ни ја буч ки пут.

Не ма по да та ка ка да јој је и
за што име про ме ње но у Ру -
жин со как, али је у па че вач -
ким но ви на ма на не мач ком
„Ду нав ски гла сник” по чет ком
1891. го ди не об ја вље но да се
ули ца ви ше не зо ве Rosen Gas-
se, већ Maria Theresia Gasse
(на не мач ком) и Maria Tere-
zia utcza (на ма ђар ском), у
скла ду са двој но шћу Ау стро -
у гар ске мо нар хи је.

Би ће да је по вод био обе ле -
жа ва ње 150 го ди на од до ла -
ска на пре сто ове ду го веч не и
зна чај не ца ри це. Ма ри ја Те -
ре зи ја, на и ме, по че ла је да
вла да 1740. го ди не и на ред не
че ти ри де це ни је, све до смр -
ти, под сти ца ла је и спро во ди -
ла ра зно вр сне и мно го број не
ре фор ме уз по моћ сво јих ми -
ни ста ра. Уве ла је оп шту школ -
ску оба ве зу, та ко да су сва деца
од шест до че тр на ест го ди на
мо ра ла да по ха ђа ју на ста ву, а
спре чи ла је и пре ко мер но ис -
ко ри шћа ва ње кме то ва, од ре -
ђу ју ћи пре ци зно ко ли ко је на -
ме та фе у да лац смео да тра жи
од њих. Под сти ца ла је тр го -
ви ну и раз вој по љо при вре де,

што је зна чај но оја ча ло Ау -
стри ју. Ипак, ни је до пу сти ла
вер ску то ле ран ци ју, а пу то пи -
сци из 18. ве ка су њен ре жим
сма тра ли не то ле рант ним.

Не по сред но по сле Пр вог
свет ског ра та вла сти но во -
ство ре не Кра ље ви не Ср ба, Хр -
ва та и Сло ве на ца, за у зе те пре -
чим по сло ви ма, са мо су од -
ре ди ли да се на зив ове ули це
убу ду ће пи ше на срп ском, па
јој је од 1919. зва нич ни на -
зив био Ули ца Ма ри је Те ре -
зи је. Али не за ду го: већ 1921.
го ди не на згра да ма у њој осва -
ну ле су та бле са име ном Ни -
ко ле Па ши ћа (1845–1926).

Би ло је исто риј ског оправ -
да ња за ово, јер је упра во овај
За је ча рац био ар хи тек та но -
ве др жа ве, ко ја је у сво је гра -
ни це укљу чи ла и пре чан ске
кра је ве. У мла до сти је био со -
ци ја ли ста и ре во лу ци о нар, у
зре лим го ди на ма бо рац за

пар ла мен тар ну де мо кра ти ју,
док је у ка сним го ди на ма по -
стао кон зер ва ти вац.

Је дан је од осни ва ча пр ве
по ли тич ке пар ти је у Ср би ји
1881. го ди не, На род не ра ди -
кал не стран ке, а по том шест
пу та пред сед ник вла де, и пре
и по сле Пр вог свет ског ра та.

Вр ло бр зо по сле сло ма Ју -
го сла ви је, у апри лу 1941. го -
ди не, оку па ци о не не мач ке вла -
сти су Па ши ће вој ули ци и ули -
ца ма у ње ном на став ку (да нас
Пе тра Бо јо ви ћа и До си те ја Об -
ра до ви ћа) да ле но во име –
Horst Wessel Gasse, од но сно
Со как Хор ста Ве села.

Овај сит ни кри ми на лац по -
жи вео је крат ко, све га 23 го -
ди не, али је за то вре ме сти гао
да по ста не члан Хи тле ро ве На -
ци стич ке пар ти је и ко ман дир
јед не ње не ју ри шне гру пе. С
ло кал ном про сти тут ком жи -
вео је 1930. у из најм ље ној со -
би у Бер ли ну, али ни је пла ћао
ки ри ју. Вла сни ца је по зва ла
дво ји цу да их из ба це, а Ве сел
је по те гао пи штољ. Они су, ме -
ђу тим, би ли бр жи. Сти гао је и
да на пи ше пе сму „За ста ве ви -
со ко”, ко ја је по ста ла хим на
На ци стич ке пар ти је.

Од осло бо ђе ња 1944. до
1946. опет је Па ши ће ва (ни
ко му ни стич ке вла сти ни су жу -
ри ле), а од 1946. ули ца о ко -
јој пи ше мо но си име ру ског
мар ша ла и на род ног хе ро ја
СССР, Бу гар ске и Ју го сла ви је
Фјо до ра Тол бу хи на. Он је био
ко ман дант је ди ни ца Цр ве не
ар ми је ко је су осло бо ди ле Бу -
гар ску, Ју го сла ви ју, Ма ђар ску
и осво ји ле Беч.

Иа ко ње го ве за слу ге ни су
би ле спор не, по сле Ти то вог
су ко ба са Ста љи ном сва ко ода -
ва ње по ча сти Со вјет ском Са -
ве зу  во ди ло је на Го ли оток,
па је Тол бу хин усту пио ме сто
сли ка ру, но ви на ру, пре во ди -
о цу Марк со вог „Ка пи та ла”,
осни ва чу „Тан ју га” и Ти то вом
са рад ни ку Мо ши Пи ја де.

Ме ђу тим, са мо две го ди не
ка сни је пар ти зан ски ко ман -
дант ко ји је за у зео Трст, на -
род ни хе рој и по сле рат ни ви -
со ки офи цир Пе тар Драп шин
на те ран је на са мо у би ство кад
је от кри ве но
да су га вр -
бо ва ли Ру си.
Али, у скла -

ду са зва нич ном вер зи јом да
је по ги нуо нео пре зно ру ку ју -
ћи пи што љем, и да се са чу ва
образ, ње го ва смрт је ожа ље на
ка ко до ли ку је, а ули ца у Пан -
че ву је по не ла ње го во име.

Иро ни ја је да је Драп шин
као пар ти зан ски хе рој на
анти ко му ни стич ком та ла су
2013. „обри сан” са зи до ва пан -
че вач ких згра да, да би на пра -
вио ме сто ге не ра лу Пе тру Ара -
чи ћу (1885–1958), ко ман данту
срп ске вој ске ко ја је ушла у
Пан че во 1918. го ди не. По то -
мак чу ве них рат ни ка, и сам
се про сла вио у Пр вом свет -
ском ра ту, а у Дру гом је пао у
не мач ко за ро бље ни штво. По -
сле ра та је остао у Лон до ну и
ту је и са хра њен.

На ње го вом гро бу, на срп -
ском, пи ше: „Не ту гуј ре ко
Мо ра во, Ла ни ште се ло ги зда -
во, Ми ле се са мо од ма ра, по -
пут ви те за пра ста ра”.

Улица Петра Арачића некада

НАШ ГОСТ: ТИ БОР ЈО НА, КО МУ НИ КА ТОР С ЈАВ НО ШЋУ И МИ КРО БЛО ГЕР

СРЕ ЋА ЈЕ НИ СКА ЛЕ ПИХ СТВА РИ
УЛИ ЦА ГЕ НЕ РА ЛА ПЕ ТРА АРА ЧИ ЋА

Сва ко вре ме има 
сво је име

Тибор Јона



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

РЕНО меган 1.5 ДЦИ, 2005.

годиште, 1.500 евра. 063/712-

34-11. (291514)

КАМИОН рено премијум 420

Р, 2002. годиште, исправан.

Тел. 063/103-04-33. (291118)

ЦИТРОЕН ц 4, 2005, 1.6 ХДИ.

063/864-07-06.  (291331)

НА ПРОДАЈУ ситроен ксара

пикасо, 2.0, ХДИ. 063/224-

528. (291379)

ЛАДА 150, регистрован до

марта, цена 270 евра.

062/262-949, 013/313-716.

(291384)
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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

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о про-
цени утицаја на животну средину („Службени глас-
ник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају 

студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине је дана 18. 05. 2020. године, донео ре-
шење о обиму и садржају Студије о процени утицаја
на животну средину за ПРОЈЕКАТ Довођење природ-
ног гаса до S – 2450 у РНП, на кп. број 3559, 3560,
3561/1, 3563 и 3566 КО Војловица Град Панчево.

Носилац пројекта је НИС а.д. Нови Сад из Новог Са-
да, Улица Народног фронта бр. 12.

Решење о обиму и садржају Студије о процени ути-
цаја на животну средину за предметни пројекат може
се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у
просторијама Покрајинског секретаријата за урбани-
зам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-
нето решење у року од 15 дана од дана објављива-
ња овог обавештења.

ОПЕЛ мерива 1.3 дизел, 2007,

у одличном стању. 061/613-

10-11. (291443)

ПРОДАЈЕМ форд КА 1.3,

2003. годиште. Тел. 063/866-

44-07. (291446)

ДОБЛО макси, теретни, 1.4,

2007, атестиран плин.

064/130-36-02. (291562)

ГРАНДЕ пунто 1.9 мултиџет,

2007, дигитална клима, шест

брзина. 064/130-36-02. (291562)

ПАСАТ Б 5, караван, 1.9,

ТДИ, 99/2020, у првој боји.

064/130-36-02. (291562)

ОПЕЛ корса 1.0, 2001, црн, 3

В, одличан, клима, гаражи-

ран. 064/856-60-65. (291585)

ФОРД КА 1.3, 2005, регистро-

ван, очуван, мали потрошач,

1.000 евра. 063/140-62-92.

(291602)

ОПЕЛ астра 2001. годиште.

0675/549-92-02, власник.

(291601)

ФИЈАТ пунто 1.9, ЈТД, ћ2003,

регистрован, металик, 950

евра. 062/856-17-38. (291602)

ПРОДАЈЕМ лагуну кец, реги-

строван, дизел и делове мега-

на. 060/143-62-10. (291590

ПРОДАЈЕМ форд ескорт 1.8

Д, 1996. годиште, регистро-

ван. 060/051-45-32. (291598)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било

ком стању, од 70 до 2.000

евра. 062/193-36-05. (291576)

ПРОДАЈЕМ металну гаражу

са каналом. Моше Пијаде, код

моста. 063/835-45-33 (СМС)

ИЗДАЈЕМ гаражу код Макси-

ја, Котеж 1, и на првом нивоу

велике гараже Котеж 2.

063/122-55-22. (291506)

ИЗДАЈЕМ гаражу, Котеж 1,

Фабег. 060/030-09-59. (291599)

ПРОДАЈЕМ метални чамац 6

м. 062/841-28-80. (291519)

НА ПРОДАЈУ све врсте огрев-

ног дрвета, загарантована ме-

ра и довоз на кућну адресу.

064/403-30-00. (СМС)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, ја-
гањци, свиње. 060/037-11-96.
(290945)

АПАРАТ за кокице, бренери,
колица, аутогени, бушилица,
разни алати. 068/401-59-77.
(191264)

ДВА ПВЦ нова прозора 120 х
60, два дечја бицикла 7 до 12
година, електричне шиваће
машине сингер и pfaff.
061/289-78-10. (291365)

ПРОДАЈЕМ комплетну опре-
му за салон лепоте. 063/734-
82-31. (291423)

РАСПРОДАЈА половних гума
и уља за аутомобиле.
064/026-90-54. (291481)

СТАРА цигла велики формат,
бибер цреп, прозори и врата,
продајем. 063/598-969. (291510)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале

кухињске елементе, судопера

3.000 динара, нова. 371-568,

063/773-45-97. (291424)

ТРОСЕД, две фотеље, замрзи-
вач, мушки бицикл, повољно.
064/290-46-44. (291428)

ХИТНО продајем два нова
симпова лежаја самаац са јо-
ги душеком (200 х 90 х 25).
064/163-57-59. (291436)

УСИСИВАЧ кирби сентриа, нов,
неупотребљаван, цена по дого-
вору. Хитно. 063/537-003. (291437)

ГРАЂЕВИНСКА дизалица за
бетон, казан за ракију 100 л,
превртач. 064/135-81-52. (291438)

КАУЧ фотеља мојца, самачки
кревет, судопера, с висећим,
столице. 063/861-82-66. (291455)

КОМБИНОВАНИ шпорет, за-
мрзивач 310 л, комбиновани
фрижидер, веш-машина, те-
левизор. 063/861-82-66. (291455)

ПРОДАЈЕМ шиваће машне и
поправљам, повољно.
063/828-16-52. (191451)

ПРОДАЈЕМ фрижидер комби-
новани фрижидер, замрзивач
вертикални, веш-машину.
064/129-73-60. (291459)

ЧАМАЦ са кабином 6.5 м ду-
жине, регистрован, власник,
мотор томос 10, папири, то-
мас 4 резервни мотор, прода-
јем повољно. 062/190-71-60.
(291467)

РАСПРОДАЈА новог намешта-
ја: столови од 4.500, столице
од 1.6000. 060/600-14-52. (291544)

ПРОДАЈЕМ полован намештај
170 л, цена 2.000. Тел. 318-
214. (291560)

ПРОДАЈЕМ овас, јечам, куку-
руз. 064/306-87-33, 342-819.
(291612)

БИЦИКЛ алпина женски, кон-
траш, 24 цола, 4.500 динара.
013/321-596. (291592)

КУПУЈЕМ полован намештај,
перје, плинске боце, секук-
ндарне сировине. 066/900-79-
04. (291359)

КУПУЈЕМ веш-машине, фри-
жидере, замрзиваче, шпорете,
поправљам исте. 060/521-93-
40. (291395)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, веш-
машине, фрижидере, замрзи-
ваче, телевизоре, долазим на
кућну адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (291400)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 0673/199-60-36,
064/481-14-77. (291421)

КУПУЈЕМ обојене метале, гво-
жђе, акумулаторе, олово, веш-
машине, фрижидере, замрзи-
ваче. 061/206-26-24. (291605)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, ме-
синг, олово, веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре, дола-
зим. 061/321-77-93. (291605)

КУПУЈЕМО све метале,г во-
жђе, веш-машине, телевизоре,
замрзиваче, све остало, дола-
зимо. 061/322-04-94. (291605)

НА ПРОДАЈУ 10 ари плаца.

Тел 064/364-83-18, 065/833-

73-61. (СМС)

ВИКЕНДИЦА са 10,6 ари у

викенд насељу Долово, тврда

грађа, могућност проширења,

власништво. 061/604-99-45.

(291463)

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

ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Новосељански пут, пре „Крне-
те”. Тел. 063/103-04-33. (291117)

ПРОДАЈЕМ кућу од 100квм,
са 15 ари плаца, Баваништан-
ски пут 313, до пута. Тел.
066/903-88-65. (289597)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 0674/473-10-72.
(291335)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
пратећим објектима у Ивано-
ву. 062/415-359, 064/828-36-
26. (291342)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
приватна својина, Панчево,
Кудељарски насип, парцела
358, површина 15,5 ари, до-
говор. 063/286-204, 062/976-
85-76. (291344)

ЊИВА, приватна својина, Ба-
ваниште – Долово, парцела
359/3, површина 52,95 ари,
договор. 063/286-204,
062/976-85-76. (291344)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
приватна својина, Панчево,
Кудељарски насип. Парцеле:
359/5 – површина 487 квм,
359/6 – 455 квм, 359/7 – 453,
359/8 – 451 квм, 359/9 – 557
квм, 359/10 – 400 квм, 359/11
– 804 квм, 359/14 – 430 квм,
359/15 – 430, договор.
063/286-204, 062/976-85-76.
(291344)

ЊИВА, 72 ара, Јабучки пут,
код споменика, друга дуж,
7.000 евра. 060/353-99-10.
(291396)

ГРАЂЕВИНАСКО зуемљиште,
приватна својина, Панчево,
српско поље, парцела 11831/1,
површина 46,47 ари, договор.
063/286-204, 062/976-85-76.
(291344)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу,

дворишну кућу са одвојеним

двориштем у Максима Гор-

ког. 069/417-41-20. (291355)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,

приватна својина, Панчево,

српско поље, Шарпланинска,

парцела 11831/1, површина

29 ари, договор. 063/286-204,

062/976-85-76. (291344)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари

плаца, Банатско Ново Село.

066/887-84-00. (291368)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељар-

цу. 063/895-85-79. (290496)

УЖИ центар, кућа, гаража,,

2.5 ара, 70.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83. (1291426)

ОМОЉИЦА, 7 ари, ЕГ,

32.000; Старчево, кућа са ло-

калом, 44.000. „Јанковић”,

348-025. (291452)

ПЛАЦ 7 ари, са помоћним

објектима, Банатско Ново Се-

ло. 063/700-44-89. (191461)

ПРОДАЈА плаца, Кукдеарски,

10 ари, 27.000. АМК некрет-

нине, 061/262-08-44. (291466)

ПРОДАЈА кућа у Баваништу,

Пландишту, од 19.900 евра.

АМК некретнине, 061/262-08-

44. (291466)

ВИКЕНДИЦА, Баваништанац,

30 ари до асвалта, трофазна,

бунар, воће. 064/493-00-47.

(291468)

28 АРИ, плац на новој Миси,

у грађевинској зони, прода-

јем. 061/320-15-24. (291482)

КУЋА 180 квм, Војловица, по-

четак, ЦГ, изолација, 58.000,

власник. 065/367-71-71. (291485)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара, са

кућом за бизнис, Новосељан-

ски пут 131. 064/276-08-08.

(291474)

МАРГИТА, засебна кућа 30

квм + помоћни објекат 30

квм, укњижено. 064/542-21-

70. (291609)

ПРОДАЈА плацева, градско

грађевинско земљиште.

064/212-52-52. (291475)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис или

инвеститоре, 620 квм, 9.5

ари, 170.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (291527)

КУЋА, Маргита, 180 квм + 3.4

ара плаца. 065/266-42-28,

063/740-22-41. (291593)

ПРОДАЈЕМ плац 16,3 ара,

Новосељански пут. 060/676-

36-37.(291574)

МИСА, приземна, 38 + 12 +

17, 6,89 ари, 26.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(281611)

ПЛАЦ, Миса, 6 ари, 11.000,

4,42 ара, темељ, вода, 19.500.

(67), „Милка М”, 063/744-28-

66. (281611)

ЦРЕПАЈА, прелепа кућа,

11,68 ари, 135 квм, 36.000.

(67), „Милка М”, 063/744-28-

66. (281611)

ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,

ограђен, 20.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (281611)

АМК некретнине, куповина

кућа и плацева Панчево и се-

ла. 061/262-08-44. (291466)

КУПУЈЕМ кућу на Бавани-

штанском, Новосељанском

или Јабучком путу, без посред-

ника. 064/374-57-48. (291528)

СТАН на продају, опремљен,

65 квм, Лава Толстоја 20, Кут-

кова зграда. 063/362-973

(СМС)

ОМОЉИЦА, строги центар,

продајем једноипособан стан,

укњижен, 1/1, 064/021-19-31. (и)

КОТЕЖ, IV, двособан + до-

градња, 117, 55.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(281611)

ТЕСЛА, трособан стан са ЦГ,

IV спрат, са нус просторијама.

013/331-079, 063/770-45-55.

(290895)

ПРОДАЈЕМ трособан двори-

шни стан у Војловици и багат

машину. 064/212-32-94. (291336)

СТРОГИ центар, салонски 24

квм, једнособан, 21.000 евра,

може и за канцеларију. „Дива

некретнине”, 064/246-05-71.

(291471)

2 Х 80 квм, терасе, паркинзи,

500 евра/квадрат. 341-789,

063/818-36-99. (291401)

СТРЕЛИШТЕ, преко пута БИГ-

а, 64 квм, двоипособан, IV,

нема лифт, ЦГ, тераса, по-

друм, бицикларник. 060/666-

58-73. (291402)
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ПАКЕТ 1 

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

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 300 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕР ПРОСТАТЕ PSA + fPSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH + FT4

Цена: 900 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
Цена: 450 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE од 25. маја до 10. јуна

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић 
Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево
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Pančevo, Ružina 14

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

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

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ЦЕНТАР, 3.0, I/III, ЦГ, 93 квм,
пешачка зона, 85.000. „Con -
cept cen tar”, 063/870-74-56.
(291416)

КОТЕЖ 2, двоипособан, ЦГ,
II, укњижен, 49.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(291426)

СОДАРА, 59 квм, ЦГ, V, лифт,
усељив. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (291426)

ПРОДАЈЕМ стан, нова Миса,
98 квм, хитно. 064/944-40-79.
(291434)

ШАРМАНТНА мансарда у
центру града! Зграда код
СУП-а, Милоша Требињца, 67
квм, 49.900 евра. АМК не-
кретнине, Његошева 12,
061/262-08-44. (291466)

СТАН на продају, на Стрели-
шту, 33 квм. 060/036-23-89.
(291604)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
Тел. 069/174-32-04. (291493)

КОТЕЖ 2, двособан, 67 квм,
Војвођански булевар, предњи
део, власник. 063/101-93-96.
(291532)

ШИРИ центар,  новија град-
ња, једнособан, 26 квм, ВП,
ЕГ, 22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (291517)

КОТЕЖ 1, двособан, 56 квм,
II, ЦГ, 40.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (291517)

МИСА, једноипособан, III, 45
квм, сређен, 25.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (291527)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан у
центру. Тел. 064/303-35-46.
(291536)

КОТЕЖ 2, трособан дуплекс,
70 квм, V, 42.000. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30. (291575)

ЈОВАНА ГАВРИЛОВИЋА 25,

IX, 56 квм, ЦГ, тераса, двои-

пособан, комплетно ренови-

ран, 45.000. 062/844-08-70.

(291567)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, VI -

II, 43 квм, ЦГ, 26.500. (353),

„Премиер”, 063/800-44-30.

(291575)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Жарка

Зрењанина 14, купује једно-

собан и двособан стан за по-

знатог купца. 064/246-05-71.

(291471)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, куће, плаце-
ви, брза реализација.
063/744-28-66. (281611)

КУПУЈЕМО станове, куће, ис-
плата одмах. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (291426)

КУПУЈЕМ трособан-двособан
стан на Тесли, без посредни-
ка, ТА. 069/869-60-79. (291427)

АМК некретнине, куповина

станова. Његошева 12.

061/262-08-44. (291466)

КУПУЈЕМО станове за рено-
вирање, брза исплата. (926),
„Купола некретнине”.
065/328-66-94. (291433)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. Брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (2915759

ПОТРЕБНА за издавање опре-
мљена кућа или викендица са
великим двориштем. 061/152-
05-64(СМС)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан, 40
квм, екстра локација.
063/778-88-15. (291119)

ИЗДАЈЕМ двосоан стан, Ко-

теж 1, ЦГ, намештен или по-

лунамештен, 15.000. 063/690-

269. (291541)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен

стан у центру. 066/354-412.

(291249)

ДВОСОБАН полунамештен

стан у Горњем граду, код новог

СУП-а. 064/187-20-13. (291520)

НАМЕШТЕН мањи стан изда-

јем, кабловска, инернет, ета-

жно грејање, центар.

060/555-85-62. (2915838)

ДАЈЕМ једноипособан нов

стан у глогоњу ново одвојен

посебан објекат полунаме-

стен прелеп са терасом на ду-

зе 063/106-05-47 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњ-
њеру. 061/272-01-87. (291543)

НАМЕШТЕН стан, 40 квм, код
Црне мачке, 7. јули, предност
студенти. 061/149-27-22. (291547)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-
мештен стан у центру. Звати
увече. Тел. 063/882-90-77.
(291548)

СМЕШТАЈ за раднике, повољ-
но, на Баваништанском путу.
065/227-57-55. (291545)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси, са
двориштем, Војвођанска 97.
061/321-70-83. (291550)

ИЗДАЈЕМ једнособан комфо-
ран стан, 47 квм, у центру
Стрелишта, на дужи период.
Полунамештен. 064/257-97-43.
(291559)

ИЗДАЈЕМ мањи апартман у
самом центру – аутобуска
станица. 064/014-81-37. (291493)

СТРОГИ центар, дивно лоци-
ран мањи двособан стан 45
квм, потпуно удобно и квали-
тетно опремљен, са зиданом
гаражом поред зграде, 160
евра. Плаћање унапред по до-
говору. 064/171-19-88. (291491)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, Котеж 1, први спрат.
063/372-124. (291506)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Содара, 60 квм, 200 евра.
064/(866-22-26. (291496)

ИЗДАЈЕМ стан 43 квм, нова
Миса, ЦГ, кабловска, полуна-
мештен. 063/802-58-75. (291363)

ДВОСОБАН стан, полунаме-
штен, новоградња, ЦГ, на
струју, центар. 065/399-62-73.
(291357)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан на Котежу 2, 150 евра +
депозит. 063/319-498. (291596)

НАМЕШТЕН стан, центар, 45
квм, централно грејање, ин-
тернет, телефон, лифт.
061/401-19-46. (291349)

ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан. Зграда без грејања, Со-
дара. 013/344-167, 064/950-
23-40. (291356)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, пре-
ко пута ДИС-а, ЦГ, клима, не-
намештен. 061/605-19-07.
(291377)

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан стан на новој Миси, за те-
ренске раднике. 063/839-56-
81. (291378)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, 160 евра. 063/246-
509. (291380)

ИЗДАЈЕМ трособан стан ком-
плет намештен, у центру Пан-
чева, приземље, етажно греја-
ње на гас. 063/311-2369.
(291390)

НАМЕШТЕН двособан стан,
зграда, на дуже време. Стре-
лиште. 013/362-406, 064/218-
83-45. (291392)

ГАРСОЊЕРА, центар, нова,
опремљена, интернет, МТС,
ТА грејање. 064/129-76-04.
(290403)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту код школе.
064/214-82-17. Звати од 15
до 21 сат. (291412)

ЈЕДНОСОБАН намештен, ре-
новиран, ЦГ, Моравска, III
спрат, лифт, депозит.
063/528-610. (291462)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту,
седми спрат, ненамештен, 120
евра. 060/732-62-61. (291458)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан у строгом центру. Тел.
061/621-32-18. (291449)

НАМЕШТЕН једнособан дво-
ришни, ТА, код Хотела Та-
миш, 90 евра. 064/122-48-07.
(291480)

ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,
21.000, Јабучки пут 30 ари,
25.000. (188), Una Dal li,
064/255-87-50. (291454)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру самцу,
раднику, намештено, центар.
061/131-79-04. (291456)

ПРОДАЈЕМ стан, центар, 40
квм. 063/184-10-57. (291456)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 36
квм, I, 18.000. (188), Una Dal -
li, 064/255-87-50. (291454)

МИСА, 45 + 15 квм, ренови-
рано, 26.500, дворишно 34
квм, 12.000. „Јанковић”, 348-
025 (291452)

ИЗДАЈЕМ потпуно намештен
нов стан, 40 квм, на краћи и
дужи период. 061/320-15-24.
(291482)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
комфоран у центру Панчева.
060/724-17-25. (291472)

ПРОДАЈЕМ плац 5 ари, нова
Миса, грађевинска зона.
061/671-10-08. (291482)

ПОЛУНАМЕШТЕН нов стан,
70 квм, издајем. 061/671-10-08.
(291482)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан, строги центар, I спрат, 53
квм, ЦГ. 064/051-73-55. (291484)

ИЗДАЈЕМ празан једноипосо-
бан стан, Тесла, 100 евра +
депозит. 371-543. (291487)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, при-
земље, Котеж 2, 150 евра.
064/127-58-17. (291581)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву.
060/617-15-66. (291418)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у цен-
тру. 063/809-59-66. (291580)

ПРАЗАН двособан стан на Те-
сли, ЦГ, дуже време. 066/494-
900, 064/137-63-19. (291606)

ЛОКАЛ издајем или продајем,
18 квм, центар, новоградња,
излог, клима, изолован.
063/752-04-00. (291079)

ИЗДАЈЕМ локал, центар Стре-
лишта, код смартблока), код
Go me xa, повољно. 064/006-
43-33. (291295)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски про-
стором 36 квм, Његошева 1-а.
066/346-690. (291515)

ЛОКАЛ издајем у центру, 70
квм, два тоалета, магацин.
066/345-009. (291343)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене
пијаце, Кочина 1, велики из-
лог. 063/217-130. (291354)

ИЗДАЈЕМ опремљен салон ле-
поте, центар, може и празан.
063/734-82-31. (291423)

ИЗДАЈЕМ прелеп стан у цен-
тру адвокатској канцеларији,
ординацији, итд. 063/892-08-
35. (291610)

ХИТНО, локал – пијаца, 11
квм, само 7.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (291611)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (291387)

ТАМИШ КАПИЈА, двоипосо-

бан, 78 квм, ЦГ, двострано

оријентисан, 70.000. (336),

„Олимп”, 351-061, 063/274-

951. (291517)

УЛИЧНИ део куће, Војловица,

56 квм, усељив, 13.000, дого-

вор. (336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (291517)

ИЗДАЈЕМ локал од 12 квм,
Војводе Петра Бојовића 19.
066/314-803. (291406)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, одлична локација.
Тел. 063/819-37-33. (291555)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор на Баваништанском пу-
ту, 300 квм. 065/227-57-55,
Никола. (291545)

ЛОКАЛ од 12 квм, за издава-
ње, Жарка Зрењанина 23.
063/103-04-31. (291549)

ИЗДАЈЕМ локал 13 квм, тра-
фика, Војводе Путника 29.
063/278-250. (291577)

ИЗДАЈЕМ два локала у цен-
тру, 18 и 12 квм, могућносте
спајања. 066/866-49-00. (291600)

ИЗДАЈЕМ локал 72 квм, Радо-
мира Путника 14-а. Тел.
063/540-209. (291589)

ИЗДАЈЕМ локал у Светог Са-
ве, центар. 064/866-23-26,
061/(257-01-71. (291591)

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

ПОТРЕБНА радница радница
за рад у припреми, паковању и
требовању робе у пекари. СV
слати на mail: pe ka ra smi lja nic -
@mts.rs . 064/217-48-56. (291490)

ПРАВИМО нови тим, потребан
piz za мајстор и кувар са иску-
ством, могућност пет радних
дана у недељи. 069/620-325.
(291607)

ПОТРЕБНА спремачица за
рад у производњи – мале пе-
каре. Контакт особа, 063/606-
330, Маја. (291552)
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

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

за уградњу ПВЦ и АЛУ столарије. 

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

„ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО” DOO

Баваништански пут 247, Панчево-даље

• потребан магационер
(пожељно познавање електроматеријала и опреме за грејање)

Контакт телефон; 013/377-477 

Потребни
радници

за производњу
бетонске

галантерије.

064/949-92-72

(2
/2

9
1

3
6

6
)

ДОО „ХИДРОВОД”-у потребан 

административни радник, 

са искуством и знањем word-a и Exell-a.
Радно време: 7.30 – 15 сати

013/341-292, 013/347-938

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

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

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

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

37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат. парц. топ. бр.4403 К.О. Панчево, за потре-

бе изградње вишепородичног стамбеног објекта

спратности По+П+2, у Панчеву, ул. Др. Касапино-

вића бр. 23, израђен од стране „Evla Engineering”

DOO, Београд, за инвеститорa Јукић Снежану из

Панчева, Михајла Пупина 31.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

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

јавне презентације од 7 дана, почев од 29. 05.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16,

Нови Сад, на основу члана 20. Закона о процени

утицаја на животну средину („Службени гласник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА

јавни увид студије о процени утицаја 

на животну средину затеченог стања

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица На-
родног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео je захтев
за давање сагласности на Студију о процени ути-
цаја на животну средину затеченог стања
ПРОЈЕКТА Постројење за дозирање урее у ло-
жиште котлова BF-9601 и BF-9602 у Енергани у
блоку 9, на к.п бр. 3557 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-
ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-
дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-
земље, канцеларија бр. 39) и у просторијама
Градске управе Панчево, Улица Трг краља Петра
I бр. 2–4, до 29. 06. 2020. године. године. За време
трајања јавног увида заинтересована јавност мо-
же у писменом облику поднети примедбе и миш-
љења на изложену студију о процени утицаја за-
теченог стања на адресу Секретаријата.

У циљу организовања здравствено безбедних
услова за одржавање јавне расправе и презента-
ције, неопходно је да сви заинтересовани најаве
своје учешће телефонским путем +381 21 487 46
90 или путем електронске поште на e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 30. 06.
2020. године у згради Владе АП Војводине (при-
земље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

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

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

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

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

37/19-др.закон и 9/20)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели бр.1749/1 К.О.Панчево, за планирану

изградњу вишепородичног стамбеног објекта

По+П+4+Пс и зидане ограде, у улици Светог Свае

бр. 3, израђен од стране „Мега Модулор”, ДОО,

Панчево, за инвеститорa „Notos Development” ,

DOO, Београд.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

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

јавне презентације од 7 дана, почев од 29. 05.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

ПОТРЕБНИ возачи са Ц кате-
горијом за развоз по Србији.
062/889-01-20 (СМС)

РЕСТОРАНУ „БАКАНА”потре-
бан конобар. 33.000,
063/426-104 (СМС)

РЕСТОРАНУ брзе хране у гра-
ду потребна озбиљна радница
од 30 доп 40 година. Плата
добра. Обезбеђен бесплатан
стан и храна. Обавезна прија-
ва. Тел. 066/932-67-51. (ф)

ПОТРЕБНА радница за рад на
штеперици и ибердеку.
060/131-81-70. (291579)

СЗР МОДЕЛ врши пријем.
Поребан помоћни радник на
доради и паковању трикота-
же. CV слати на szr mo del -
kids@gmail.com  (291594)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
производњи. Фармацеутски
техничар и помоћна радница.
065/555-50-65. (291476)

ПОТРЕБАН возач Б категори-
је за доставу хране у Панчеву.
064/187-98-10. (191430)

ПОУЗДАНОЈ и јакој особи стан,
храна и плата уза помоћ у ку-
ћи и око покретног инвалида.
064/224-51-48 слати СМС. (291497)

РЕСТОРАНУ ROYAL у Авив
парку потребни радници.
063/216-788. (291431)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
Маркету „Цеца 013”.
060/555-11-73. (1291453)

ПОТРЕБНА спремачица. Кон-
такт 064/260-04-26. (291460)

ПОТРЕБАН помоћник и мај-
стор зуа молерско-гипсарске
радове. 063/861-44-00. (291539)

ПОТРЕБНИ конобари-ице са
искуством за рад у ресторану
(сплав). 063/830-75-23. (291546)

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у малопродајном објекту
Мале пекаре. 063/606-330,
Маја. (291552)

ПОТРЕБАН магационер за
рад у производњи мале пека-
ре. 063/606-330. Маја. (291552)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144. (291608)

BE DEM ENERGY SO LU TI ONS
тражи бравара са или без ис-
куства за одржавање гасне
опреме и инсталација. Кон-
такт: Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним дани-
ма од 8 до 16 сати. (291554)

ГОЛУБ такси тражи диспече-
ра таксија. Предност радно
искуство у таксију и познава-
ње града Панчева. Контакт:
Марија Симоновић, 060/663-
64-63, радним данима од 8 до
16 сати. (291554)

ПОТРЕБАН портир, дистрибу-
ција пића We i fert Панчево.
062/446-285. (291301)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/фризерка у салону у
центру. 064/380-55-41. (291557)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, обрада шпалета на
ПВЦ столарији, чисто, повољ-
но, педантно, квалитетно.
063/304-476. (291383)

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

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка, из-
рада инсталација, бојлера,
пећи, најјефтиније у граду.
066/354-412. (291249)

ТРАЖИМ посао зидање, бето-
нирање, кровови, фасаде.
063/246-509. (291380)

РУШЕЊА кућа, шупа, ископи,
бетонирања, кошење траве,
лупање бетона, итд. 064/122-
69-78. (291391)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка, бој-
лери, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (290540) 

ДУБИНСКО прање ауто енте-
ријера, полирање фарова,
прање тепиха, повољно.
064/358-85-88, 064/358-85-
89. (291441)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ ра-
дови, брзо , педантно, повољ-
но. 065/523-02-73. (291411)

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

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

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, ре-
новирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде, бетонирање.
063/865-80-49. (291163)

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

КОШЕЊЕ траве, шибља, иско-
пи, бетонирања, дворишта, ру-
шења објеката, шупа, чишће-
ње, итд. 064/122-69-78. (291270/р)

ЗИДАРСКЕ послове радим,
зидање, малтерисање, санаци-
ја крова. 064/337-18-97. (291353)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адапта-
ције, купатила, преправке,
славине, вентили, одгушење
канализације. 061/193-00-09.
(291473)

КОШЕЊЕ траве, корова, оба-
рање стабала, ископи, одно-
шење ствари, итд. 061/109-
33-53. (291391)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења кућа, бетонирања,
одношење ствари, кошење
траве. 060/035-47-40. (291391)

КЛИМЕ, монтажа/демонтажа,
сервис, антибактеријско чи-
шћење, бела техника.
060/521-93-40. (291395)

ЕЛЕКТРИЧАР ради бојлере,
индикаторе, инсталације, бе-
лу технику, пуним фрижиде-
ре. 060/521-93-40. (291395)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: попра-
вља и реновира комплетна ку-
патила, кухиња обијање пло-
чица, одвоз шута. 062/816-33-
84. (291407)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, глетовање,
кречење, уградња ламината,
израда кошуљице. 062/816-
33-84. (291407)

БРАВАР, заваривач, израда и
уградња капија, ограда над-
стрешница заштитних решет-
ки. 062/816-33-84. (291407)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње судопере, купатила, адап-
тације, поправке, замене, од-
мах. 013/331-657, 064/495-
77-59. (291478)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализаци-
је, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(291439)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (291439)

ДРВОСЕЧА исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
смета. 063/369-846. (291469)

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

ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање, уно-
шење. 064/357-82-08. Боса-
нац. (291483)

ОЗБИЉНА жена спрема орди-
нације и канцеларије.
063/430-409. (291381)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/157-
20-03. (291511)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (291513)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (291605)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
063/115-71-67. (291524)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње судопере, ве-це шоље, ла-
вабоа, каде, фине монтаже,
сервис водокотлића, славина,
вентила, нове инсталације,
адаптације, повољно.
064/586-85-39. (291524)

МОЛЕРАЈ, глетовање, крече-
ње, фарбање столарије. Пен-
зионерима попуст. 062/564-
494. (291556)

МОЕЛРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс керамика, по-
вољно, проверите, пензонери
попуаст. 061/141-38-02. (291500)

МОЛЕРСКИ и гипсарски ра-
дови. Мајстори из Ковачице.
Неша, 069/444-23-76. (291584)

КЕРАМИЧАР, постављање
свих врста плочица и ком-
плетна адаптација купатила.
Дача, 061/249-29-90. (291505)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,т ра-
касте завесе, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09. (291533)

ПОВОЉНО, израда електроин-
сталација у стамбеним објек-
тима. 063/836-06-56. (291492)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-23-
38. (291565)

ЧИШЋЕЊЕ олука,  замена по-
ломљеног црепа, висински ра-
дови. 065/5235-24-56. (291498)

РАДИМО: зидање, бетонира-
ње, поправка старих, нових
кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (290923)

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

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-
талне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73. (291372)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације, во-
доводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, са-
нитарије, све за воду, 0-24 са-
та. Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах. 013/348-
139, 063/811-74-89, Јовичин. 

ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање,
малтерисање, кречење, кро-
вови, ламинати, керамика.
063/122-14-39. (291290)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.(291470)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/390-00-87. 

ИЗГРАДЊА кућа, станова, хала,
сала. Искуство двадесет пет го-
дина Астореон. 062/179-67-25. 

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”, ду-
бинско прање тепиха и наме-
штаја. 302-820, 064/129-63-79. 

РОЈАЛ МГ:  уградња/поправке;
ролетне, комарници, венеција-
нери, све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498. (291502)

ТВ сервис „Тесла електроник”,
све на једном месту. 063/7784-
789, 060/078-47-89. (291495)

ПРЕВОЗИМ кипером песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут.ч 064/354-69-94. (291501)

ОГЛАШАВАМ неважећом ђач-
ку књижицу Основне школе
„Јован Јовановић Змај”, на
име Нина Јовановић. (291333)

БРАЧНИ пар би чувао старију
особу доживотно. Договор.
013/345-874. (291464)

ЧУВАЛА иб и одржавали вашу
кућу за становање. Тел.
063/704-72-32. (291528)

БРИГА и нега о старој особи за
стан или кућу у власништву.
063/838-72-20. (291534)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 20. маја 2020. заувек

напустила наша драга

ЈЕЛЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
рођ. Бранков

1944–2020.

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији: ћерка МИЛИЦА, унука НЕВЕНА и зет ГОРАН

(27/291404)

Последњи поздрав нашој драгој

ЈЕЛЕНИ МИЛОСАВЉЕВИЋ
рођ. Бранков

Заувек ћеш остати у нашим срцима!

Сестра РАДМИЛА, зет ДРАГАН, 

РАСТКО, НАТАЛИЈА и ОГЊЕН

(33/291414)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријате-

ље да је 22. маја 2020. преминуо наш драги

ПЕТАР ЈОВАНОВ
1934–2020.

из Перлеза

Престало је да куца његово напаћено срце. Док

смо живи живећеш и ти са нама, јер те никада

нећемо заборавити.

Трудићемо се да све буде онако како си желео.

Никада те неће прежалити: ћерка СЛОБОДАНКА,

зет МИЛЕ и унуци ЖАРКО и ПЕТАР ПАТИЋ

(40/291425)

22. маја 2020, у болници у Панчеву, у 86. години, пре-

минуо је мој супруг

ПЕТАР ЈОВАНОВ
1934–2020.

из Перлеза

Душкице, отишао си и оставио ме саму после шездесет
седам година брака. 

Заувек неутешна твоја супруга АНАСТАЗИЈА ЈОВАНОВ

(41/291425)

ДУШАН ДЕНЧИЋ

Последњи поздрав од СОЊЕ, НЕМАЊЕ,

ИСИДОРЕ, ДРАГАНА, СЛАЂЕ, МИЛАНА,

МАЈЕ, ЗОРАНА, ВЛАДАНА, НАЦЕ, ГЛИШЕ,

ОЗРЕНА и ДАЦЕ

(90/Ф)

24. маја 2020, у 71. години, преминуо је наш

ДУШАН ДЕНЧИЋ
1949–2020.

Сахрана је обављена 26. маја 2020, у 12 сати, на

Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ВУКИЦА, ћерке МАРИНА

и МАРИЈА са породицама и остала родбина

(77/291521)

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ УРОШЕВ
1931–2020.

Чуваћемо те од заборава.

Породице СТАНИСАВЉЕВ

и ВУЧКОВИЋ

(87/291540)

ВАРГА АНТАЛ ТОНИ
1961–2020.

12. маја престало је да куца велико и измучено срце нашег супруга

и оца.

Захваљујемо се колегама, пријатељима и родбини који су га

испратили до вечне куће и пружили утеху породици у најтежим

тренуцима.

Ожалошћени: супруга БРАНИСЛАВА, синови ВЕЛИБОР

и АЛЕКСАНДАР и ћерка ВАЛЕНТИНА

(107/291595)

26. маја 2020. изненада нас је напустила, у

92. години, наша драга

ДРАГИЊА ПЕЈОВИЋ
1929–2020.

Сахрана ће се обавити 29. маја, у 12 сати,

на Старом православном гробљу.

Ожалошћени: ћерка ЈЕЛЕНА и зет

РАДУЛ, унук СРЂАН са породицом

и остала родбина и пријатељи

(91/291558)

Тетка, почивај у миру

ДРАГИЊА ПЕЈОВИЋ

Братанице: СЛАВИЦА, ЉУБИЦА

и БОСКА са породицама

(105/291586)

Тужна срца обавештавамо родбину и при-

јатеље да је 24. маја 2020, у 74. години,

преминула наша драга

СТАНИЈА ДАНГУБИЋ

Последњи поздрав нашој драгој мајци, ба-

ки, свекрви и ташти од синова ЗОРАНА и

РАДЕТА, ћерке ИВАНЕ, унука УРОША,

унуке ЈЕВРОСИМЕ САРЕ и унука АЛЕКСЕЈА,

снаје ТАМАРЕ и зета МЛАЂЕ

„Хвала ти за све. Почивај у миру”. !

(99/291571)

Последњи поздрав

другу

ЈОВАНУ

МАЦАНОВИЋУ

ПЕЦА са породицом

(102/291578)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО

О Г Л А Ш А В А

ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА 

Предмет продаје су основна средства – возила и то :

Правила и посебни услови јавног надметања биће доступни на сајту ЈКП „Водо-

вод и канализација” Панчево, и на огласној табли предузећа.

Рок за подношење писаних понуда 05. 06. 2020 до 10 сати.

Red.

br.

God.

nab.
Naziv Broj šasije

Procenjena

vrednost/din

1 2006 Zastava 101 Skala PA 026-BX VX1128A0001110004 12.000,00

2 2006 Zastava 101 Skala PA 118-HB VX1128A0001108014 12.000,00

3 2008 Zast. 101 Skala 55 PA 045-GL VX1128A0001116185 12.000,00

4 2006 Zastava 101 PA 114-BI VX1128A0001109492 12.000,00

5 2006 Zastava 101 Skala PA 118-HA VX1128A0001110061 12.000,00

6 2006 Zastava 101 Skala PA 026-BV VX1128A0001109973 12.000,00

7 2006 Zastava 101 Skala PA 055-ZJ VX1128A0001302759 15.000,00

8 2007 Zastava 101 Skala PA 026-ZX VX1128A0001112810 12.000,00

9 2006 Zastava 101 Skala PA 118-GX VX1128A0001109647 3.000,00

10 2006 Zastava 101 Skala PA 026-XZ VX1128A0001109954 12.000,00

11 2007 Zastava 101 Skala PA 027-BT VX1128A0001112779 12.000,00

12 2006 Zastava 101 Skala PA 026-BZ VX1128A0001109909 12.000,00

13 2008 Zastava 101 Skala 55 PA 130-BJ VX1128A0001116182 12.000,00
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Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 24. маја 2020,

у 86. години, преминуо наш драги

ПЕТАР ДАНГУБИЋ
1934–2020.

Сахрана је обављена 27. маја 2020. године, у 14 сати, на Старом

православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: сестре ОЛГА и ЛЕПОСАВА и браћа МИЛОРАД,

СЛАВКО и РАТКО са породицама и остала родбина и пријатељи

(30/291409)

Последњи поздрав брату

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ

СЛАВКО са породицом

(31/291410)

Неочекивано, 24. маја 2020. године напу-

стио нас је драги отац и деда

ЧЕДОМИР ЧУКИЋ
1938–2020.

С неизмерним болом испратили смо га 27.

маја 2020. године на вечни починак.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син НИКОЛА, ћерка

МИЛОСАВА, зет ЂУРА, унук МИЛАН, сна-

ја ИВАНА и праунука ТАРА

(57/291457)

Последњи поздрав вољеном оцу, тасту и деди

ЧЕДОМИРУ ЧУКИЋУ

1938–2020.

Претужни што си отишао, пресрећни што си по-

стојао.

Неми од бола: ћерка МИЛОСАВА, зет ЂУРА,

унук МИЛАН, снаја ИВАНА и праунука ТАРА

(58/291457)

Последњи поздрав драгом тати

ЧЕДОМИРУ ЧУКИЋУ
1938–2020.

Чуваћу те од заборава, јер вољени никад не умиру.

Почивај у миру.

Твој син НИКОЛА

(59/291457)

Поштованом

ЧЕДОМИРУ

ЧУКИЋУ

Последњи поздрав

чика Чеди од поро-

дице ЈОВАНОВ

(62/291486)

Последњи поздрав драгом

чика ЧЕДИ

од породица БРАТИЋ и ШАРЕНАЦ

(43/1291432)

Последњи поздрав

ПЕТРУ

ДАНГУБИЋУ

Српско индонежан-

ско пријатељаство

Нусантара

Секретар

МАРКО ЈЕЛИЋ
(60/291477)

Последњи поздрав ком-

шиници

РАДОМИРКИ

КОВАЧЕВИЋ
од комшија из улаза 43

– ЈАКОВЉЕВИЋ, САВИЋ,

РАДОВАНОВИЋ, 

СТАМАТОВИЋ

и КРСМАНОВИЋ
(68/291503)

Последњи поздрав драгом чики

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ

Хвала ти што сте ми улепшали детињ-

ство.

ЈЕЛЕНА, НЕБОЈША, 

САРА и ОГРЊЕН

(84/291531)

Последњи поздрав драгом брату

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ

МИЛОРАД ДАНГУБИЋ

(85/291531)

Последњи поздрав драгом чики

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ

ДАНИЛО, ТИЈАНА, СОФИА, 

СИМОН и ВИДАН

(86/291531)

Последњи поздрав

стрицу и деверу

ДУШАНУ

ДЕНЧИЋУ

од МИЛОША, 

МАРКА и СЛАВУЈКЕ

(80/291525)

Последњи поздрав

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ

Брат РАТКО са породицом
(93/291563)

ПЕТАР ДАНГУБИЋ

С поштовањем последњи поздрав куму.

Кума РАДИЋ
(98/291570

Обавештавамо родбину и пријатеље да се упоко-

јила наша драга
3

СТОЈАНКА ЦВЕТКОВИЋ
1937–2020.

Сахрана је 28. маја 2020, у 14 сати, на Новом гро-

бљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка ДРАГАНА, унуци НЕМАЊА

и НИКОЛА и унука ЈОВАНА
(101/291573)

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

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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Збогом Леоне заувек.

Хвала ти што си ми био најбољи друг.

АНДРИЈА ВЛАХОВИЋ

(48/291441)

Сину ЛЕОНУ
2008–2020.

Од кад’ сам те родила, од тада сам била најпоноснија на целом свету.

Био си ми све и остаћеш!

Твој лик ми је пред очима увек.

Мајка свог јединца и даље „држи” за руку. Моје срце ће куцати за тебе целог мог живота.

Осећам да си и даље ту. Кида ме ова бол на делове. Ако можеш поведи ме. 

Нека те сине мој, чувају анђели. 

Волим те до краја света и назад и још милијарду пута више.

Твоја мама, МАМА ЛЕОНЕ
(71/291508)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Воле те тетка, теча и ДАНИЈЕЛ заувек

(70/291507)

ЛЕОНЕ

Нека те анђели чувају.

Твој Котеж

(67/291499)

ЛЕОН

АНЂЕЛОВИЋ

Последњи поздрав нашем

Леону од другара са Ко-

тежа 1.

Воле те твоји: ДУЊА Н.,

ВИШЊА, КАЛИНА, 

ДАНИЛО, ДУШАН, 

МИОНА, АНАСТАСИЈА,

ДУЊА О., ДИНА, 

ОГЊЕН, АЛЕКСА, 

ЛУКА, ЈАНА Е., АЊА,

ЈОВАН, ЈАНА М., 

СТАША, МИЛИЦА, 

ЛАЗАР, МАРКО, ЛАНА,

ИГОР и АНТОНИЈЕ
(73/291512)

Вољеном унуку

ЛЕОНУ

Заувек ћеш остати у мом срцу и нека

те анђели чувају.

ВОЛИ ТЕ ВЕРИЦА ТВОЈА БАБА

(81/291526)

Драгом

ЛЕОНУ

Био си наш понос, на-

ша дика, остаћеш за-

увек у нашим срцима.

Нека те анђели чувају.

Ожалошћени: 

деда ујка ДРАГИША

са породицом

и прабаба СТОЈАНКА

(78/291522)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Последњи поздрав од колектива Gol den

be a uty sho pa

(76/291518)

ЛЕОН

АНЂЕЛОВИЋ

Последњи поздрав

од АЛМЕ и ЕМЕ

(94/291564)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 29. мај 2020. 21

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
23. VII 2008 – 24. V 2020.

Леоне Анђеловићу, дете наше вољено, љубави наша, лепото наша.

Зла сила те прерано отргла од нас и од живота твог. Душице наша, ниси ни знао каква смртна опаснот ти виси

изнад главе. Учили смо те, упозоравали да не смеш да се пењеш на вагоне, да су многи млади погинули тако.

Ти си заборавио то, у својој игри и лудој храбрости, у том злом тренутку, удари те зла сила, одузе ти живот млади. 

Дете наше вољено, љубави наша, лепото наша добра, свима нам недостајеш и увек ћеш нам недостајати и

живети у срцима нашим.

Волимо те сви ми твоји најрођенији и много нам недостајеш: брат твој НЕМАЊА АНЂЕЛОВИЋ, баба твоја

СТОЈАНКА АНЂЕЛОВИЋ, деда твој ЉУБА АНЂЕЛОВИЋ, тата твој СРЂАН АНЂЕЛОВИЋ, деда твој БРАНКО

ЈОВАНОВИЋ, чика и стрина твоји ДРАГАН и ВЕРИЦА АНЂЕЛОВИЋ, брат твој АЛЕКСАНДАР БАТА АНЂЕЛОВИЋ,

сестра, зет и синовац твоји ИВАНА, МИЛАН и АЛЕКСА МАКСИМОВИЋ

(65/291494)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
23. VII 2008 – 24. V 2020.

Леоне Анђеловићу, сине мој, поносим се тобом. 

Ти си паметна главица моја, лепота моја, добра душица моја, храбри јунак мој, најхрабрији од свих нас. 

У какву лепу, јаку, високу момчину си израстао. 

Главице моја лепа, окице моје лепе, рамена моја лепа јака, ногице моје лепе. Извини сине мој што нисам

био уз тебе да те научим како да сачуваш свој живот. Недостајеш ми пуно сине мој.

Увек си ми недостајао и увек ћеш ми недостајати. Заувек ћеш бити у мом срцу и део моје душе.

Бебо моја, волим те највише на свету целоме!

Тата твој

(66/291494)
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ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
2008–2020.

Шмекеру, Меда те је чувао и чуваћу те и даље у свом срцу.

Последњи поздрав од МЕДЕ и деце: ИВАНЕ, АНДРИЈАНЕ,

НИКОЛЕ и БАНЕТА

Нека те анђели чувају

МЕДА

(72/291509)

ЛЕОНЕ

Твоја доброта, твој мио лик остаће нам у

вечном сећању.

Породица РАШАЈСКИ

(88/291542)

ЛЕОН

Мирно спавај драги Леоне.

Нека те анђели чувају и ја ћу у срцу.

Н. РАШАЈСКИ

(89/291542)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
2008–2020.

Драги Леоне, вечно ћемо чувати твоје место у клупи по-

ред нас и сећање на тебе у својим срцима.

Твоји другари из V-3, наши родитељи, 

учитељ ЗОРАН и разредни БОРИС

(61/291479)

Последњи поздрав драгом

ЛЕОНУ

од баба тете ВЕСНЕ, деда тече БРАНКА, тета ЛИДИЈЕ

и теча БРАНКА, сестре КРИСТИНЕ и КАТАРИНЕ

(79/291523)

Навршава се четрде-

сет дана откако је

преминула наша мај-

ка, бака, прабака и

чукунбака

РАДУНКА

АНТИЋ
1929–2020.

Увек ћеш бити у на-

шим мислима и сећа-

њима.

Твоји најмилији

(104/291583)

2. јуна навршава се

осам година откада

није са нама наш во-

љени син, брат, стриц

и девер

ДРАГАН

ТОМИЋ

Твоји који те никада

неће заборавити:

отац СТОЈА, брат

МИЋА, братаница

КАТАРИНА

и снаја МАЈА

(108/291597)

Последњи поздрав

нашем

ЛЕОНУ

Другари Шах клуба

„Аљехин”

(92/291561)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Анђели теже ка небу и висинама, а ти си

увек волео да се пењеш на висока места.

А сада си се анђеле мали, попео на нају-

звишеније и најлепше место на свету – у

Рајска Насеља, у загрљај Оца нашега не-

бескога. 

Заувек ћемо памтити тај осмех анђела.

НИКОЛА, ЛУКА, ВЛАДА и ТАЊА

(95/291566)

ЛЕОНУ
2008–2020.

Гуши нас ова бол!

Суза за сузом клизи, срце се цепа, душа се кида!

Остаћеш у нашим срцима.

Нека те чувају анђели.

Твој деда РАДЕ и баба БРАНКА

(97/291569)

Лепи наш Леоне,

Мартин је поносан што те је имао.

Нека те анђели чувају.

Твој млађи брат МАРТИН, КРИСТИНА, 

СИНТИЈА и САНДРА
(103/291582)

Драги

ЛЕОНЕ
Нека те анђели чувају.

Колектив „Мa xi ja 5078”
(100/291572)

24. маја 2020. престало је да куца срце

МИЛКЕ БОШКОВИЋ
1937–2020.

Заувек ће живети у нашим срцима. Воље-

ни никада не умиру.

Синови ГОРАН и СЛОБОДАН, 

снаје СИЛВАНА и ТАЊА и унучад

РАДОШ, УРОШ, ВЛАДАНА и МАРКО

(13/291370)

Наша драга супруга, мајка, бака и ташта

ДАНКА МАРКОВИЋ
1956–2020.

преминула 17. маја 2020.

Заувек ћеш живети у нашим мислима и

срцима.

Ожалошћени: супруг МИОДРАГ, ћерке

ЈАСМИНА и МАРИЈАНА са породицама

(17/291374/75/76)

Последњи поздрав

куми

МИЛКИ

БОШКОВИЋ

од ЈОСЕ и СЛАЂЕ

(51/291445)

Драга

ДАНКА

Верујемо да и сада

негде на небу пле-

ниш својом добро-

том...

Комшије ПОЛИЋИ

(106/291588)

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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28. маја навршава се
шест тужних година от-
како ниси са нама...

СНЕЖАНА

ЂОРЂЕВИЋ
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.
Супруг ДРАГАН, ћерке
ДРАГАНА и ИВАНА са
породицама

(37/291419)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
31. маја 2020. године навршава се двадесет једна дуга
и тешка година откада није са нама наш драги

БРАНИСЛАВ МИЛОШЕВСКИ

БАНЕ

Сваког дана смо у мислима с тобом. Гледајући другу

децу, ми видимо тебе.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Никада те неће прежалити твоји најмилији
(38/291420)

3

БИЉАНА ПАВЛОВИЋ
1973–2020.

Нашој драгој мајци и супрузи дајемо четрдесетоднев-
ни помен 2. јуна 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син ЛАЗАР, ћерке КСЕНИЈА, ВАРВАРА
и АНЂЕЛИЈА и супруг МАРКО

(45/291435)

2. јуна 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, да-
ваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

3

БИЉАНИ ПАВЛОВИЋ
1973–2020.

Недостајеш.

Мајка МИЛИЦА, отац ДОБРОСАВ, 

сестра МИРЈАНА и сестричина НИНА

(44/1291435)

У суботу, 30. маја 2020.
године дајемо годишњи
помен мојој сестри, на
Католичком гробљу, у 11
сати

ВЕРИЦИ

АНТИН
1931–2019.

Њена сестра ВИДА
са породицом

(46/291437)

22. маја 2020.  навршиле су се две године от-

када нас је заувек напустио наш

ТОМО ПОПОВИЋ

Почивај у миру.

Породица ПОПОВИЋ

(47/291440)

1. јуна навршава се година од смрти нашег супруга,
оца и деде

МИХАЈЛА ЈОВАНОВА МИШЕ
1947–2019.

Твојим одласком настала је велика туга и празнина у
нашим животима. Увек ћемо те памтити по доброти и
од заборава чувати. Много нам недостајеш!!!

Твоји: супруга ГЕРДА, деца АЛЕКСАНДАР и ОЛИВЕРА,
зет САШО, снаја МИЛАНА и унучићи АНАСТАСИЈА,
АНДРИЈА и КОНСТАНТИН

(49/291442)

29. маја навршава се пу-
них тридесет година од
смрти нашег вољеног

БРАНКА

ОСТОЈИЋА
1910–1990–2020.

Вечну успомену и сећање
на њега чувају његови нај-
милији: породице ИВА-
НОВИЋ и СПАСЕНОСКИ

(50/2914449

1. јуна 2020. навршава се четрнаест година откад нас је
напустила

МАРИЈА ГРАБУНЏИЈА
2006–2020.

Четрнаестогодишњи помен обележићемо у суботу, 30.
маја 2020, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Не постоји време које може умањити бол и тугу.

Супруг МИЛОШ, син ЈОВАН, 

снаја ДИЈАНА и унука ЈОВАНА
(55/291448)

27. V 2012 – 27. V 2020.

СЛАВКА

ТРНИНИЋ

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоји најмилији

(28/291405)

Сећање на наше најмилије

МАКСИМОВИЋ

КАТИЦА СТЕВАН
1927–2013. 1924–1998.

Били сте дивни родитељи...

Заувек нам недостајете.

ГОГИЦА са породицом

(23/291394)

КРЧАДИНАЦ

ЛЕПА ЖИВА
2001–2020. 2016–2020.

Чувамо вас од заборава.

Породица КОСТИЋ

(56/291450)

1. јуна 2020. навршава се четрдесет дана откако

није са нама наш драги супруг, отац, свекар и дека

ЗОРАН ЈОВИЧИН
1947–2020.

Туга и бол никад проћи неће.

Твоји најмилији: ЉУБИЦА, ДРАГАН, 

ВЕСНА, ТАМАРА и БОЈАН

(63/291488)

У суботу, 30. маја, у 10.30, одржаћемо годишњи помен

БОГОЉУБУ СИМИЋУ
1941–2019.

Породица
(69/291504)

Навршава се шест месеци откако нас је

напустио човек великог срца, наш вољени

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

Утехе нема, дани су као године. Постоји

само бол и вечна туга.

Увек ћемо те се сећати са љубављу, поно-

сом и поштовањем.

Твоја СЛАВКА са децом

(74/291516)

Тата

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

Био си наша подршка у свему. 

Са тобом смо могли дотаћи звезде са неба, сада

нам све те звезде ништа не значе.

Воле те твоја деца

(75/291516)

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ

Време пролази, али ти ћеш заувек бити у

нашим срцима, мислима и сећањима.

Твоји: САЊА, ЛУКА и УНА

(82/291529)

30. маја 2020. навршава се година откако није с

нама наша драга

ЕРЖЕБЕТ ГИГИЋ
1935–2019.

Заувек ће остати у нашим срцима.

Ожалошћени: брат АНТАЛ, снаја ВЕРИЦА и

братанице АРИАНА и ЕЛИЗАБЕТ с породицама

(83/291530)

СЕЋАЊЕ

БОГДАНОВИЋ

ДАНИЦА МИЛЕНКО
1999–2020. 2006–2020.

Недостајете...

(96/291568)               МИОМИРА и СВЕТЛАНА са породицама

РУЖИЦА

ЏАМТОСКА
2018–2020.

Чувамо те од забо ра -

ва у нашим срцима и

мислима.

Твоја породица

(109/и)
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Најдражи наши

ГРАОВАЦ

ПАВИЦА РАДОВАН
2019–2020. 2000–2020.

С поштовањем и љубављу у срцима и мислима

ДРАГАНЕ, ВЛАДАНЕ и ПРЕДРАГА

(3/291338)

Прошле су три тужне године откако није са нама наша нај-

дража

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК АВРАМОВИЋ

Вечно ожалошћени: супруг МИЛАН, син ПЕТАР ВУК, 

ћерка ЈЕЛЕНА и зет НАБИЛ

(22/291393)

СЕЋАЊЕ

Време пролази а сећања и успомене остају

ПЕШИЋ

КРСТЕН СЛАВЕ ИВАН НЕБОЈША
1935–2014. 1938–2019. 1943–2019. 1972–2020.

Ваши: РАТКА, СТОЈАДИН, ДРАГИЦА, САЊА, ИГОР, СЛАВКО,

РАДМИЛА, СЛОБОДАН, ИГОР, СТЕВА, ЛИДИЈА, РАДИВОЈЕ, 

ЈОВАНА, МИЛЕНА, ДРАГАН, МИЛИЦА, ЗОРАН, МИРА, ДЕЈАН,

МАРКО, МАЈА, БАНЕ, ДАМЈАН и ВАСИЛИЈЕ

(14/291371)

30. маја навршава се

шест месеци откако

нас је напустио наш

вољени

ЗДРАВКО

ВАСИЉЕВИЋ

И док време пролази

Ти си увек ту, у на-

шим мислима, срцу и

души.

Твоји најмилији

(18/291382)

СЕЋАЊЕ

СНЕЖАНА

МИХАЈЛОВ
2008–2020.

Њени најмилији

(19/291386)

СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕВИЋ

СЛОБОДАН прим. др ВОЈИСЛАВ

28. V 1997 – 28. V 2020. 11. IV 2000 – 11. IV 2020.

ДРАГИША, НАДА и НЕНАД

(20/291388)

У недељу, 31. маја навршавају се две године от-

како није са нама наша

ЈУЛИЈАНА КЕНДЕРЕШКИ ЛУЛА

Сећања некад стварно нису довољна...

Недостајеш много.

Твоји: син МИЛАН, мајка НАДА, брат ДУШАН,

братичина ДУШАНА и баба ЗЛАТА
(21/291389)

ПОМЕН

нашем драгом оцу,

свекру и деди

РАДЕТУ

СТОЈКОВУ

Пролазе године, али

успомене и лепа се-

ћања остају вечно у

нама.

Син СТЕВА, снаја

ЉИЉАНА и унуке

НИНА и САНДРА

(24/291397)

СЕЋАЊЕ

БОРИСАВ МИЈАТОВИЋ
1925–2019.

Пролази годину дана откако није са нама

наш дека...

Заувек захвални

породица МИЈАТОВИЋ

(29/291408)

30. маја 2020, у 11 сати, дајемо шестомесечни по-

мен нашој вољеној

СОФИЈИ ДОМАЗЕТ

Хвала Ти за све мајко наша, наш анђеле.

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Твоја деца: ћерка СЕКА и синови ТОМА

и МИЛЕ с породицама

(32/291413)

СЕЋАЊЕ

СТОЈСАВЉЕВИЋ

РАТКА НИКОЛА
27. VI 2013. 26. V 2019.

Срећа је била имати вас, поносни смо што смо вас има-
ли. Нека вас анђели чувају.

Ваше ћерке ЈЕЛЕНА, ЉИЉАНА и ДРАГАНА и ваши

унуци ТАЊА, ТАМАРА, САЊА, ИВАНКА и СЛОБОДАН
(34/291415)

29. маја 2020. навршава се десет година без наше

вољене и никад непрежаљене

ЗОРИЦЕ ЈАШАРЕВИЋ
Рођ. Босика

29. V 2010 – 29. V 2020.

Недостајеш као првог дана.

Твоја деца ВАЊА и МИЛИЦА, унука ТИЈАНА, 

супруг МОША, мајка ИВАНКА

(1/291330)
и сестра СПОМЕНКА

Драга

ПАВИЦА

ГРАОВАЦ
2019–2020.

Дан за даном, прође и
година...

Радо те се сећају прија

ЗЛАТА и ДАНИЈЕЛА

(52/291447)

ПАВИЦА

ГРАОВАЦ
2019–2020.

С поштовањем

ИВАНКА и ЈАНКО

(53/291447)

Нашој драгој

БОЖАНИ ДЕЧЕРМИЋ

Пролазе године, а ти си увек у драгом сећању и

мислима твоје сестре ИВАНКЕ и зета ЈАНКА
(54/291447)

СЕЋАЊЕ

на драгог супруга,

оца, свекра и деку

ГРУЈИЦУ

ШИМИЋА
28. V 2011 – 28. V 2020.

Супруга ЉУБИНКА,

син НИКОЛА, 

снаја ИВАНА, 

унуци СТЕФАН, 

ФИЛИП и МАРКО

(42/291429)

СЕЋАЊЕ

др ДАНИЦА ГЛИШИЋ

ДАНА
29. V 2015 – 29. V 2020.

Породица с љубављу

(64/291489)
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СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР

ЗУБОВИЋ
30. V 2005 – 30. V 2020.

Пролазе године а ти си

увек ту уз нас. Ти нас

чуваш, ти си наша зве-

зда водиља. Људске вр-

лине које си поседовао

не заборављају се.

Твоји: МАРИЦА, САЊА,

ТАЊА, ИВАНА, 

ДРАЖЕН, МИЛАН,

МАРТИН и твојих

шест анђела
(2/297337)

Навршило се шест месеци откада није са нама

наша драга

РАИФА СТАРЧЕВ

Помен ће се одржати 30. маја, у 10.30, на право-

славном гробљу у Старчеву.

Супруг ПЕРА и синови ДАРКО и ЖИВКО

са породицом
(4/291339)

Сећање на

МИРКА

ДРАКУЛИЋА
2010–2020.

29. маја је најтужни-

ји дан у мом животу.

Бача, годинe прола-

зе, а ти заувек оста-

јеш у мом срцу.

Супруга ВИДА

(5/291340)

ЗЛАТОЈЕ

НОСИЋ
1943–2014–2020.

Само ја знам колико

је тешко живети без

тебе.

Недостајеш.

Твоја ТИНА
(6/291350)

31. маја 2020. је шест

година откако ниси са

нама

РАДОИЦА

МУНИЋ
Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Супруга РАДОЈКА и син

БРАНКО са породицом
(7/291358)

28. маја 2020. године навршавају се две године откада није

са нама наш вољени

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ

Недостајеш нам.

Породица

(8/291360)

СЕЋАЊЕ

ИМРЕ

ЕМБЕЛИ
29. V 2013.

Мило моје!

И после седам годи-

на, било шта да ра-

дим, ма где да идем

увек си ту у мојим

мислима.

То ми даје снагу да

наставим даље.

Твоја ВЕРА

(9/291361)

СЕЋАЊЕ

АНА

ХРИБ
4. VI 2010 – 4. VI 2020.

Син ПАВЛЕ

и снаја ЦВИЈЕТА

(10/291364)

МИРОСЛАВА

ВАСИЋ
1937–2019.

5. јуна навршава се шест

месеци од смрти наше вољене

мајке

МИЛОВАН

ВАСИЋ
1940–2015.

1. јуна навршава се пет година

од смрти нашег вољеног оца.

Ћерке ЉИЉАНА и БИЉАНА са породицама

(11/291367)

1. јуна 2020. навршавају се четири године отка-

да није са нама наш вољени

ЖИВОЈИН ГЕРАТОВИЋ
2016–2020.

Само је време прошло, љубав, бол и празнина
остају, а ти нам тако недостајеш.
Твоји најмилији: супруга НАДА, синови ДЕЈАН и
ДУШАН, снаје ЗОРА и ТАЊА и унуци ВУК, 
ЈОВАН и ЛУКА

(12/291369)

Сећање на

ПЕТРА ШОРГИЋА
2018–2020.

Увек ћеш бити са нама...

Супруга ЉИЉАНА, синови ЖЕЉКО

и МИЛОШ, снаја МАЈА и унуке

АНЂЕЛА и МАША

(15/291373)

ПЕТАР ШОРГИЋ

2018–2020.

Деда волимо те...

Унуке: АНЂЕЛА и МАША

(16/291373)

Много нам недостајете свакога дана

СВЕТА БОРКА

МАЈСТОРОВИЋ

(25/291398)
                                         ЦЕЦА и БИЉА са породицама

Тринаест година откако није са нама наш драги

ДИМИТРИЈЕ МИТА РОКСИЋ

С љубављу и поштовањем: 

супруга СЛОБОДАНКА, ћерка МИРА, 

син МОМЧИЛО, снаја МАРИНА и унуци

ЕМИЛ, МОМИР и МАРКО

(26/291399)

Најмилија наша

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
29. V 2016 – 29. V 2020.

Твојим прераним одласком, отишао је најлеп-

ши део нас.

Наши животи су постали ништа, у њима живе

само болна сећања.

Тамо далеко, у тишини вечног мира, прати те

увек наша неугасива љубав, јача од времена и

заборава.

Твоја породица

(36/291417)

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

29. маја навршавају се тужне четири године от-

како ниси са нама, али те никада нећемо забора-

вити.

Твој ујак ДОРИЕЛ, браћа ЕМАНУЕЛ и

КРИСТИЈАН са породицама

(35/291417)

Драга

ЈЕЛО
Почивај у миру!

Твоје колегинице: МИРА, СЛАВИЦА, ВИНКА,РАДА,
МИЛА, ДЕСА П., ДЕСА, АРАНКА и МИЦА

(39/291422)
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Роб на пи ја ца „Ае ро дром” у
Мар ги ти, мно го по зна ти ја као
но ви бу вљак, већ два де сет три
го ди не при вла чи ве ли ку па жњу
тр го ва ца и ку па ца, ка ко из на -
шег гра да, та ко и с ра зних дру -
гих стра на.

И док је не ка да ова тр жни ца
на отво ре ном ра ди ла без ика -
квог по рет ка, от ка да се о њој
ста ра ЈКП „Зе ле ни ло” ко ли ко-
то ли ко је уре ђе ни ја, иа ко је си -
гур но да мо же бо ље.

Ма да ви ше ни је та ко атрак -
ти ван и по се ћен као не кад, пре
два де се так го ди на, мно ги га
још увек по хо де у по тра зи за
јеф ти ни јом ро бом...

Но ви бу вљак је на стао у ле то
1997. го ди не, ка да су про дав -
ци ро бе ра зно ли ког асор ти ма -
на (углав ном по лов не, као и
оне „не де кла ри са не”) пре ба че -
ни са Зе ле не пи ја це на же ле -
знич ку ста ни цу „Ае ро дром” у
на се љу Мар ги та. Ве о ма бр зо је
из ра стао у ел до ра до свих
(не)мо гу ћих ар ти ка ла; све уче -
ста ли је су по че ли да га по се -
ћу ју и (пре)про дав ци из Ру му -
ни је и Бу гар ске, а убр зо су га
от кри ли и Ки не зи.

Исто вре ме но је по чео да при -
вла чи и број не куп це из свих
кра је ва зе мље, а ве ли ки број
њих до ла зио је та да из у зет но
по пу лар ним „Бе о во зом”. То је
до ве ло до пра ве екс пло зи је „бу -
вљач ког ту ри зма”; те зге су ни -
ца ле као пе чур ке, а асор ти ман
је био бес ко на чан. По ред по -
ште ног све та жељ ног уште де,
оваквo из о би ље је при вла чи ло
и сум њи ве ти по ве у по тра зи за
ла ким ке шом, па ни је би ла рет -
кoст да под не ви дљи вим ша -
нер ским пр сти ма на стра да не -
ки нео пре зни нов ча ник.

У го ди на ма ко је су усле ди ле
еу фо ри ја је ла га но је ња ва ла,
на ро чи то от кад је уки нут чу ве -
ни „Бе о воз”, али и да нас овај
тр жни цен тар на отво ре ном не -
ка ко функ ци о ни ше.

Иа ко не као не кад, ре кли би
мно ги ко је је еки па „Пан чев -
ца” не дав но та мо за те кла...

Не рас по ло же ни про дав ци

Ваљ да због те „оску да ци је”, та -
мо шњи про дав ци у ве ли кој ве -
ћи ни би ли су не рас по ло же ни
за раз го вор, а они ко ји су не -
што и про го во ри ли, ин си сти -
ра ли су да оста ну ано ним ни.

Је дан од њих ка же нам да га
је ди но за ни ма ка ко да спо ји крај
с кра јем и да му ни је до ћа ска -
ња. „Ма, не ћу, ево Не ма ња во ли
да фи ло зо фи ра...” Ни он ни је
ср дач ни ји: „Не мој ме не, Ма ри -
ја ће, ре чи ти ја је...” На жа лост,
и она нам се „љу ба зно” за хва -
љу је... И дру ги бе же, па се са
свих стра на чу је „не мој ме не”
или „ни шта за но ви на ри”. Поку -

ша ва мо и с Ки не зи ма и дру гим
стран ци ма, од ко јих до би ја мо
са мо чу ве но „не раз у ме...”

И, нај зад, упор ност се ис пла -
ћу је. Успе ва мо да одо бро во љи -
мо де вој ку ко ја на ма лој им -
про ви зо ва ној те зги про да је ма -
скир не пан та ло не и дру гу „ми -
ли та ри” гар де ро бу.

– Ја ој, ја сам но ва, а плус сам
ста ла „на цр но”, па не мој те да
ме сли ка те, мо лим вас. А што
се ти че си ту а ци је на бу вља ку:
ко је ду го ов де – ње му иде, ко је
нов – му ку му чи! Нај бо ље је
они ма на ћо шко ви ма... А ја, ето,
мал те не ну дим ро бу као на рас -
про да ји. Сви се цен ка ју и, шта
ћу, мо рам да им спу стим, не

бих ли узе ла не ку си ћу – ка же
про да ва чи ца.

Не да ле ко ода тле еле гант но
по пу ње ни да са, ко ји ле жи на
го ми ли ча ра па и га ћа, ре зиг -
ни ра но ис ти че да ни кад ни је
би ло ло ши је од 1999. го ди не,
от кад је до шао из Бу ја нов ца.

– Са да ра ди мо с де сет од сто
не ка да шњих ка па ци те та, али
ту смо јер не ма мо дру гог из ла -
за. Кад иде на ко мад, бу де не -
ке за ра де, али на ве ли ко је ба -
да ва по сао... Ево, ви ди те ка кву
спа ва ћи цу да јем за три ча вих
400 ди на ра, а и ту има по га ђа -
ња... Па, ка да је су бо та ова ко
„мр ша ва”, за ми сли те ка ко је
тек рад ним да ни ма. При том,
по сле ко ро не је мно го го ре, као
и у свим де лат но сти ма – ис ти -
че овај не за до вољ ни тр го вац.

Ма ло ко му ни ка тив ни ји је ње -
гов ко ле га, ко ји је чак при стао
да се пред ста ви као Де јан, ко -
ји већ два де се так го ди на за га -
зду про да је са ни та ри је и дру ге
еле мен те за ку па ти ло.

– Ра дим од 5 до 13 са ти, а
шпиц је око 10.30. Тре нут но се
нај ви ше тра же ор ма ри ћи од
6.000 ди на ра па на ви ше. Све је
те же и те же, а тре ба за ра ди ти
за мо ју пла ту и те згу, чи ји за -
куп ме сеч но из но си 20.000 ди -
на ра. Пад је кре нуо од пре две-
три го ди не, али на ја ви ше от -
ка да „Бе о воз” не са о бра ћа – на -
во ди Де јан.

Ви о ле та из Пан че ва „крч ми”
стол ња ке из Тур ске, јер јој се
ви ше не ис пла ти, па кад рас -
про да ро бу, за тво ри ће те згу.
Ов де се снаб де ва и је дан мла -
дић из Бе о гра да, ко ји ис ти че
да се пр ве две не де ље на кон
ко ро не „раз био” од по сла, а са -
да се по ла ко вра ћа на ста ро, то
јест на „кр пље ње”.

– То ли ко се ма сов но ку по ва -
ло да смо ми сли ли да ће мо на -
док на ди ти све што смо из гу -
би ли за вре ме ван ред ног ста -
ња. Кад смо код ко ро не, ин те -
ре сант но је да су ов да шњи Ки -
не зи, од ко јих на ба вља мо део
ро бе, пр ви пре ста ли да ра де,

око три не де ље пре нас, па је
ве ћа ве ро ват но ћа да би смо ви -
рус до би ли од на ших не го од
њих – ка же Бе о гра ђа нин.

(Не)ма ски ра ни куп ци на ђу
по не што

А број ни куп ци за гле да ју око -
ло не би ли на шли не што по -
вољ но. Ве ћи на њих се при др -
жа ва пре по ру ка и но си ма ске
и ру ка ви це. Ту на ле ће мо и на
Ђор ђа Гли го ри ћа, ко ји ста ну је
у не по сред ном ком ши лу ку, у
Ули ци Ди ми три ја Ту цо ви ћа.

– Од уки да ња ван ред ног ста -
ња до ла зио сам мал те не сваког
да на. Са да сам свра тио са мо

да ви дим не ке при ја те ље, али
ка да идем ме ђу љу де, оба ве зно
но сим ма ску. По што сам ва ри -
лац у пен зи ји, и да ље ме ин те -
ре су ју ала ти, а ов де, ако си упо -
ран, мо жеш да на ђеш ква ли -
тет ни је. Ето, пре не ки дан сам
узео не ке бур ги је код Бу га ра.
Што се ти че бу вља ка, био је
сре ђе ни ји док је би ло ма ње ро -
бе. Пред ла гао сам им да се на -

пра ве угло ви од по шест те зги
та ко што би би ле три с јед не,
три с дру ге стра не. Јед но став -
но, нај ви ше се ра ди по ћо шко -
ви ма, а у сре ди ну ни ко и не за -
ла зи – ка же Ђор ђе.

С дру ге стра не, Че до мир Сто -
ја но вић, та ко ђе пен зи о нер, све
ре ђе до ла зи на бу вљак. По след -
њи пут, а пр ви по сле ко ро не,
по се тио га је пре пет на ест дана.

– Ра ни је, до пре пет на ест го -
ди на, ре дов но се до ла зи ло, али
са да је на мен ски, јед ном ме -
сеч но, углав ном по де ло ве. По
ме ни, нај бо ље је око 9 са ти,
иа ко се већ око 6 ску пља ју му -
ште ри је – са ве ту је Че до мир.

За две ано ним не су гра ђан ке
под ма ска ма бу вљак је и да ље
из вор јеф ти ни је гар де ро бе.

– Че сто на вра ћа мо ка ко би -
смо ку по ва ле, пре све га, веш и
ча ра пе, јер су це не ни же не го у
гра ду, не кад и до 50 од сто. Мо -
гу се на ћи по вољ но и ле пе спа -
ва ћи це и ква ли тет не тур ске пи -
жа ме. Не кад је би ло јеф ти ни -
је, а са да се ис кри ста ли са ла

боља по ну да и ми слим да љу -
ди ку пу ју ква ли тет ни је ства ри
– на во де ове Пан чев ке.

У им про ви зо ва ној ка фа ни ци
го во ри ли смо и са чо ве ком из

Су бо ти це ко ји је, с ку мом Бе о -
гра ђа ни ном, на вра тио да осмо -
три си ту а ци ју.

– И ми има мо по зна ти бу -
вљак на ко јем се мо же на ћи
све – од игле до ло ко мо ти ве.
Мо рам да ка жем да је код нас

уре ђе ни је. Сви про дав ци су
сме ште ни у пет ха ла, а на сва -
кој те зги уред но сто ји и на зив
фир ме. Ро бу ста вља ју у кон -
теј не ре ко је мо гу да за кљу ча -
ју, а он да до ла зе чи ста чи. По -
ну да је сор ти ра на, па је на јед -
ном ме сту во ће и по вр ће, на
дру гом – гар де ро ба, на тре -
ћем – ста ру ди ја... Нај бит ни је
је да је све нат кри ве но, па про -
да ју не оме та ју ни ки ша ни
снег, а мно го је и чи сти је. Чи -
ни ми се да је и ма ло јеф -
тини је – упо ре ђу је овај
Суботича нин.

Га ће „Ро нал ди њо”

И док глас с раз гла са упра ве
ове роб не пи ја це опо ми ње љу -
де да но се ма ске и ру ка ви це,
не ки то по шту ју, а не ки баш и
не ха ју мно го. Сви они за јед но
по ку ша ва ју да на ђу не што по -
вољ но, па јед ни раз гле да ју ки -
не ске па ти ке и ше ши ре, дру ги
пре ту ра ју по го ми ли ала та, а
тре ћи пре вр ћу по ча ра па ма и
га ћа ма, од ко јих су јед не с ли -
ком Ро нал ди ња.

Ко се не се ћа, то је онај слав -
ни бра зил ски фуд ба лер ко ји је
на свет ском пр вен ству у Ја па -
ну 2002. го ди не с по ла те ре на
са вла дао ен гле ског гол ма на

Симе на, а не дав но је ухва ћен у
Па ра гва ју због фал си фи ко ва -
не до ку мен та ци је.

Слич на је си ту а ци ја и с по -
ну дом на но вом бу вља ку – уме
да за бли ста, али и да по не кад
не при јат но из не на ди...

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.

Не мач ка пти чар ка
Про на ђе на жен ка крат ко дла -
ког не мач ког пти ча ра ве ро -
ват но је по бе гла не ко ме или
то ком ло ва или из дво ри шта.
Иа ко има чип, он ни је за ве -
ден у цен трал ној ба зи, па се
не мо же до ћи до вла сни ка.

Ако је не ко пре по зна је, тра -
жи или же ли да је удо ми уко ли ко се вла сник не ја ви, мо же
кон так ти ра ти с град ским при хва ти ли штем, где се пас при -
вре ме но на ла зи.

Ма за
Ова мла да жен ка по ја ви ла се пре око
не де љу да на у на се љу Ко теж. Ма њег
је ра ста и има око го ди ну да на; не ма
стал но ме сто, па не пре кид но ше та, та -
ко да по сто ји ве ћа мо гућ ност да на -
стра да.

За то је нео п ход но да се што пре
ску ћи код не ког од го вор ног вла сни ка,
ко ме ће са свим си гур но при ја ти, бу -
ду ћи да је ма зна и по слу шна.

Све ин фор ма ци је се мо гу до би ти на
те ле фон 064/829-30-06.

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

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ЈЕ ДАН ДАН НА РОБ НОЈ ПИ ЈА ЦИ „АЕ РО ДРОМ”

НО ВО БУ ВЉАЧ КО ЖИ ВО ТА РЕ ЊЕ НАКОН КОРОНЕ

ОД КИ НЕ ЗА ДО ЈЕР МЕ НА

ПАР КИНГ БО ЉЕ „НА БЕ ЛО”

Пре ма бо љим по зна ва о ци -

ма си ту а ци је на но вом бу -

вља ку, ко ји је отво рен у ле -

то 1997, у по след њих не ко -

ли ко го ди на до шло је до

при мет ни јег па да про ме та.

По сло бод ној про це ни,

за у зе то је не што ма ње од

две хи ља де те зги, а углав -

ном су то ов да шњи тр гов ци.

Они су ду жни да има ју

пред у зет нич ку рад њу и да

сва ког ме се ца пре ко ра чу на

из ми ру ју за куп ни ну.

Што се стра на ца ти че, не -

кад је би ло нај ви ше Бу га ра,

Ру му на и на ро чи то Ки не за,

а у јед ном мо мен ту би ло је

чак мно го Јер ме на, ко јих и

са да има де се так.

При ли ком до ла ска на но ви

бу вљак тре ба би ти опре зан

због не ко ли ко по тен ци јал но

не згод них си ту а ци ја.

Мно ги у око ли ни на пла -

ћу ју пар кинг „на цр но”, а

пре ма су ге сти ја ма ис ку сни -

јих, јеф ти ни је и си гур ни је је

на јав ном пар кин гу. У про -

тив ном, мо же да бу де и ску -

пље, али и да „па ук” од не се

ау то мо бил.

Сво је вре ме но је ова роб -

на пи ја ца би ла сте ци ште џе -

па ро ша, што је са да го то во

ин ци дент на по ја ва.

Не ка да шња прет ња за

„на ив це” би ли су не из бе -

жни ши би ца ри, ко ји су из у -

мр ли по пут ди но са у ру са

Иако не као некад, овај тржни центар на отвореном још увек привлачи знатижељу

И даље има свега, па „чак” и маски...

Чедомир углавном наврати по делове

Метла што чешће да ради...



Као млад, али тре нут но и нај -
тро феј ни ји атлет ски клуб у овој
се зо ни, АК Па но ни ја ових да -
на, уз све ме ре пре до стро жно -
сти, ра ди пу ном па ром, а ње -
го ви чла но ви вред но тре ни ра -
ју у На род ној ба шти сва ког да -
на од 19 са ти.

Пред сед ник клу ба и глав ни
тре нер, ле ген да ју го сло вен ске
атле ти ке Са ша Сто ји ло вић, по -
но во је оку пио ста ри ју, али и
нај мла ђу гру пу атле ти ча ра...
Услед пан де ми је ко ро на ви ру -
са рад овог клу ба је пре ки нут,
та ко да су атле ти ча ри Па но ни -
је на ста ви ли да тре ни ра ју у кућ -
ним усло ви ма, углав ном ра де -
ћи ве жбе сна ге и из др жљи во -
сти, али без глав ног де ла свог
тре нин га – тр ча ња.

С об зи ром на то да су још
увек на сна зи ме ре опре за и
за шти те, ко је су об ја ви ли и Ми -
ни стар ство омла ди не и спор та

и Вла да Ре пу бли ке Ср би је, мла -
ди атле ти ча ри се при др жа ва ју
упут ста ва, па на тре нин ге до -
ла зе са за штит ним ма ска ма или

ви зи ри ма, а тре не ри во де ра -
чу на о то ме да ни ко од атле ти -
ча ра не ма тем пе ра ту ру или би -
ло ка кав сиг нал бо ле сти. Ујед -
но су по че ле и при пре ме за пр -
ва так ми че ња из про гра ма Срп -
ског атлет ског са ве за (САС), за -
ка за на за по че так ју на.

Атле ти ча ри Па но ни је су ову
го ди ну за по че ли ве о ма успе -
шно та ко што су у пр ва два ме -
се ца осво ји ли чак три на ест ме -
да ља на шам пи о на ти ма др жа -
ве, а бо га ту ри зни цу тро фе ја
кра си и јед на ју ни ор ска ме да -
ља осво је на у Ис тан бу лу. С по -
стиг ну тим ре зул та ти ма АК Па -
но ни ја је на 13. ме сту на та бе -
ли успе шно сти Срп ског атлет -
ског са ве за, са 2.551 бо дом, а
за у зео је и ли дер ско ме сто као

нај у спе шни ји атлет ски клуб у
Пан че ву. Ве ли ке на де се по ла -
жу у пи о нир ску, ју ни ор ску, али
и се ни ор ску еки пу Па но ни је,
од ко јих се оче ку је ве ли ки број
ме да ља до кра ја го ди не и

потврда ста ту са нај у спе шни јег
пан че вач ког клу ба ове се зо не.

Управ ни од бор Па но ни је
пред ло жио је одр жа ва ње ван -
ред не скуп шти не клу ба ка ко
би ру ко вод ство клу ба по ја ча ли
но ви љу ди, као и пред став ни -
ци ро ди те ља де це ко ја тре ни -
ра ју, где је но си лац Алек сан -
дар Штр каљ.

„Па нон ци” уве ли ко ра де на
ани ма ци ји, про мо ци ји и ак тив -
но сти ма око упи са но вих чла -
но ва у клуб и апе лу ју на мла де
Пан чев це да се ба ве атле ти ком
као ба зич ним спо р том. Циљ
овог клу ба је про мо ци ја здра -
вог на чи на жи во та, а тек он да
так ми чар ски спо рт, у ко јем тре -

нут но Па но ни ја има тим ко ји
ће се пре ма пла но ви ма и же -
ља ма ран ги ра ти ме ђу де сет нај -
бо љих клу бо ва у зе мљи.

Та ко ђе, АК Па но ни ја ће у са -
рад њи са Срп ским атлет ским

са ве зом по мо ћи и у ра ду с де -
цом у пан че вач ким основ ним
шко ла ма, у ко ји ма се спро во -
ди про је кат САС-а под на зи -
вом „Бр зи ном до зве зда”.

СПОРТ
Петак, 29. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Остав ке чла но ва
Извр шног од бо ра

Скуп шти на клу ба
зака за на за 1. јун

У про те кла два ме се ца, то ком
пан де ми је ко ро на ви ру са, чел -
ни ци Фуд бал ског клу ба Ди на -
мо 1945 ни су се огла ша ва ли, а
по фуд бал ским ку ло а ри ма на -
шег гра да во ди ле су се раз не
при че о бу дућ но сти пан че вач -
ког срп ско ли га ша, спорт ског
ко лек ти ва ко ји је осно ван 2012.
го ди не. Про шле не де ље је одр -
жан са ста нак Из вр шног од бо -
ра ФК-а Ди на мо 1945, ко јем је
при су ство ва ло свих је да на ест
чла но ва, а епи лог је са да већ
сви ма по знат: по пу лар ни „бр -
зи воз” остао је без ком плет не
ру ко во де ће гар ни ту ре.

– По сле осам го ди на ра да у
клу бу до нео сам од лу ку да под -
не сем нео по зи ву остав ку на ме -
сто пред сед ни ка. Ка да смо, сви
ми за јед но, пре у зе ли Ди на мо
1945, циљ нам је био да „бр зом
во зу” вра ти мо ста ри сјај. Уло -
жи ли смо мно го тру да и вре ме -
на, али не жа ли мо за тим. По -
сти за ли смо до бре ре зул тате, а
тре нут но има мо и пре ко 300
ма ли ша на ко ји тре ни ра ју у на -
шем клу бу. Уз све то, усло ви ко -
је смо ство ри ли за игра че пра ви
су по ка за тељ на шег за јед нич ког
ра да. За кључ но с 31. де цем бром
2019. го ди не клуб ни ко ме ни је
остао ду жан, из ми ри ли смо све
оба ве зе, са мо су у ова три ме се -
ца, до пре ки да пр вен ства у Срп -
ској ли ги „Вој во ди на”, оста ла
не ка ду го ва ња. И то смо же ле -
ли да ре ши мо, али због по зна те
си ту а ци је и пан де ми је ви ру са
све је ста ло, па ни смо има ли
мо гућ но сти да ра ди мо у

нормалним усло ви ма – ре као је
до ско ра шњи пред сед ник Ди на -
ма 1945 Го ран Ја њо вић.

Уз пр вог чо ве ка „бр зог во за”
од пр вог да на ње го вог ман да та
у клу бу су би ли и пот пред сед -
ник Алек сан дар Пав ко вић и
ди рек тор Не над Јо ван че вић,
као и: Зо ран Ра дој ко вић,  Дра -
ган Па вло вић, Ду шан Сто јић,
Ми лош Ђу ка но вић и Го ран Ра -
до вић. Под овим ру ко вод ством
„бр зи воз” је пре ско чио три
ран га так ми че ња.

Ја њо вић и ње го ви са рад ни ци
оста ће упам ће ни као љу ди ко ји
су у не за хвал ном тре нутку пре -
у зе ли ФК Ди на мо 1945 и спа -
сли су га од нај го рег. Учи ни ли
су мно го на ста би ли за ци ји овог
спорт ског ко лек ти ва, то ком тур -
бу лент них го ди на ус пе ли су да
одр же до бар пра вац, оства ри ли
су сјај не успе хе с мла ђим клуп -
ским се лек ци ја ма, али пр ви и
нај ве ћи циљ – да се „бр зи воз”
до мог не срп ске фуд бал ске ели -
те – остао је са мо сан.

– На ула ску у ста ди он, на
ме сту ста ре и уру ше не згра де
ко ју смо за те кли по до ла ску у
клуб, по диг ну та је но ва, у ко јој
су, по ред свла чи о ни ца, на пра -
вље на и че ти ри апарт ма на,
опре мље на и под ним гре ја њем,
где мо гу да ста ну ју мла ди фуд -
ба ле ри док су у на шем клу бу.
Све ово је ура ђе но уз по моћ
мно го број них спон зо ра, а у до -
го во ру с Не на дом Јо ван че ви -
ћем до не ли смо за јед нич ку од -
лу ку да ова ко не што на пра ви -
мо за де цу из на шег гра да –
до дао је Ја њо вић.

Мом ци ко ји су игра ли за Ди -
на мо 1945 има ли су за и ста од -
лич не усло ве за рад. Тре ни ра -
ли су у ам би јен ту ко ји ни је
имао баш сва ки клуб у тре ћем
ран гу так ми че ња.

– До би ја ли смо по др шку и
по хва ле за наш рад од мно гих
љу ди ши ром зе мље. По се ти ли
су нас и чел ни ци Фуд бал ског
са ве за Ср би је, ка да нам је
указана ве ли ка част јер је том

при ли ком ре че но да смо клуб
ко ји има усло ве да бу де до ма -
ћин на шим мла дим ре пре зен -
та ци ја ма у утак ми ца ма ко је ор -
га ни зу је „европ ска ку ћа фуд -
ба ла” у на шој зе мљи. Наш до -
ла зак у клуб и наш рад би ли су
усме ре ни ка то ме да Ди на мо
1945 по ста не и члан елит ног
дру штва Ср би је, да на на шем
ста ди о ну го сту ју Пар ти зан, Цр -
ве на зве зда и оста ли су пер ли -
га ши. Ми слим да смо би ли на
до бром пу ту, али са да сам, због
при ват них раз ло га, од лу чио да
на пу стим пред сед нич ку функ -
ци ју у клу бу – по ен ти рао је Го -
ран Ја њо вић.

По сле пр вог чо ве ка остав ке
су под не ли и чла но ви Из вр -
шног од бо ра, па је јед но гла -
сно до не та од лу ка да се 1. ју -
на, од 18 са ти, у про сто ри ја ма
Спорт ског са ве за Пан че ва одр -
жи и скуп шти на клу ба, по сле
ко је би тре ба ло да бу де ја сни -
је ка ква је да ља суд би на „бр -
зог во за”.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: д8=Л)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

СЕД НИ ЦА ИЗ ВР ШНОГ ОД БО РА ФК-а ДИ НА МО 1945

„БР ЗИ ВОЗ” ОСТАО БЕЗ РУ КО ВОД СТВА
РУ КО МЕТ НЕ АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ЈОШ УВЕК БЕЗ КО НАЧ НИХ ОД ЛУ КА

АТЛЕТ СКИ КЛУБ ПА НО НИ ЈА РА ДИ ПУ НОМ ПА РОМ

ПР ШТИ, ПР ШТИ ТРИМ-СТА ЗА...

Страну припремио

Александар
Живковић

Скуп шти на ру ко мет не Ар кус
ли ге ни је при хва ти ла од лу ку
Ру ко мет ног са ве за Ср би је (РСС)
о про ши ре њу елит ног до ма ћег
так ми че ња у се зо ни 2020/21.
са че тр на ест на ше сна ест клу -
бо ва – об ја вље но је на сај ту Ар -
кус ли ге.

На сед ни ци Ар кус ли ге у Бе -
о гра ду де ле га ти де вет клу бо ва
су, по сле пе то ча сов не рас пра -
ве, гла са ли про тив про ши ре -
ња, уз два уз др жа на и три гла -
са про тив, па од лу ка Управ ног
од бо ра РСС о ли ги са ше сна ест
клу бо ва ни је при хва ће на.

Ка ко се на во ди на зва нич -
ној ин тер нет стра ни ци Ар кус
ли ге, од лу ка ли га шке скуп -
шти не и обра зло же ни ста во -
ви свих клу бо ва би ће упу ће -
ни Управ ном од бо ру РСС, од
ко јег се тра жи да пре и спи та
сво ју прет ход ну од лу ку о
проши ре њу.

Под се ћа мо, Ар кус ли га је су -
спен до ва на сре ди ном мар та
због пан де ми је ко ро на ви ру са,

па је РСС пре ки нуо так ми -
чење и ни је про гла сио шам -
пи о на, а за вр шни ца Ку па
„Брани слав По кра јац” тре ба -
ло би да бу де од и гра на не по -
сред но пре по чет ка на ред ног
пр вен ства.

РСС је од лу чио да овог про -
ле ћа ни ко од су пер ли га ша не
ис пад не у ни жи ранг и да по -
сле ба ра жа нај ја ча до ма ћа ли -
га бу де про ши ре на на ше сна -
ест клу бо ва, ко ји би у пр вом
де лу шам пи о на та би ли по де -
ље ни у две гру пе са по осам
еки па.

Да кле, љу би те љи игре с лепљи -
вом лоп том у на шем гра ду и на -
ви ја чи Ди на ма мо ра ће још ма -
ло да са че ка ју на од го во ре ко ји
их за ни ма ју, а у ве зи с бу ду ћим
на сту пи ма „жу то-цр них” у елити.

Под се ћа мо, ру ко ме та ше Ди -
на ма је пре кид шам пи о на та
услед пан де ми је ко ро на ви ру са
„за те као” на пр вом ме сту на
та бе ли, где су би ли ви ше не го
убе дљи ви...

ТАБЕЛА РУКОМЕТНЕ СУПЕРЛИГЕ

1. ДИНАМО 21 18 1 2 631:541 37

2. ЖЕЛЕЗНИЧАР 21 13 2 6 647:572 28

3. ПАРТИЗАН 21 12 1 8 554:545 25

4. НОВИ ПАЗАР 21 11 2 8 591:562 24

5. ДУБОЧИЦА 21 11 0 10 543:567 22

6. РУДАР 21 9 2 10 545:551 20

7. СПАРТАК 21 8 4 9 498:531 20

8. ШАМОТ 21 8 2 11 567:576 18

9. КИКИНДА 21 7 2 12 567:615 16

10. ОБИЛИЋ 21 7 1 13 595:597 15

11. ПРОЛЕТЕР 21 6 3 12 589:618 15

12. Ц. ЗВЕЗДА 21 5 2 14 497:549 12

Напомена: У плеј-офу, поред четири најбоље пласиране екипе,
требало је да играју и Војводина и Металопластика, учесници
СЕХА лиге.
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Весна
Радосављевић,
економиста:
     – Моје дете је све
схватило озбиљно.
Радила је задатке
одговорно, на време.
Сви одговори
нaставника су уредно
стизали. Ја сам
презадовољна.

Лука Тубић,
студент:
    – Дигитална
предавања су могла
мало боље да се
организују. Све нас је то
затекло. С друге стране,
могло је бити и горе, с
обзиром на то да је ово
први пут да
примењујемо тај вид
наставе у Србији.

ДА ЛИ ВАМ СЕ ДОПАЛА ОНЛАЈН НАСТАВА?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Не волим
Да ми зарђа глава.

    Да ми је зато придржавају, масирају.

    Да онда не примећујем разлику између сличних.

    Да не видим да су уздигнути, а само што нису пропали.

    Да не погодим перспективу.

    Да ми побегне централна слика.

    Да промашим врх.

    Не волим да се осећам мртвим.

Волим
Да пишем.

    Да бројим, одузимам и сабирам.

    Да се ширим и гранам, иако ми то отежавају.

    Да олиставам.

    Да видим обе обале.

    Да сам свестан да мостови увек постоје.

    Да је небо и плаво и сиво и бело.

    Волим да знам да сам жив.

Волим
Складност, уравнотеженост.

    Кад се путеви састају и растају.

    Смислене и бесмислене.

    Слике које препознајем као своје.

    Важност ширине.

    И лепоту дубине.

    Висине.

    Волим да летим.

Филип Цицмил,
студент:
– Било је „качења”
онлајн, али је углавном
био заступљен принцип
„научи сам”. Парола:
снађи се. Мислим да
није било успешно.
Много је теже било у тим
условима него када је
редовно стање. Поготово
на факултету.

Ма ли ша ни је два до че ка ли
но во оку пља ње

Пр ва так ми че ња 
сре ди ном ју на

Ка ра те клуб Мла дост из на шег гра да
по сто ји од 1996. го ди не, а у ње го вом
са ста ву по сто је све уз ра сне се лек ци је,
од по ле та ра ца до ве те ра на. Ипак, нај -
ве ћа па жња се по кла ња мла дим и та -
лен то ва ним ма ли ша ни ма, па се у так -
ми чар ском по го ну на ла зе де ца уз ра ста
по ле та ра ца, пи о ни ра, на да, ка де та и ју -
ни о ра, али КК Мла дост се так ми чи и у
се лек ци ји се ни о ра и у му шкој и жен -
ској кон ку рен ци ји.

То ком ван ред ног ста ња иза зва ног
епи де ми јом ко ро на ви ру са, уз по што -
ва ње свих ме ра Вла де Ре пу бли ке Ср -
би је, рад овог спорт ског ко лек ти ва био
је пре ки нут, али да би так ми ча ри оста -
ли у фор ми, ор га ни зо ва ни су он лајн
тре нин зи.

– Тре не ри су у
за ка за но вре ме по -
кре та ли про гра ме
за груп не тре нин -
ге, а чла но ви клу -
ба су ис пред ра чу -
на ра или мо бил -
них те ле фо на пра -
ти ли ве жбе ко је им
тре не ри по ка зу ју и
та ко ве жба ли у
кућ ним усло ви ма.
По не кад су ро ди -
те љи по ма га ли у
спро во ђе њу ве жби
с нај мла ђим чла -
но ви ма клу ба или
су би ли спа ринг-
парт не ри так ми -
ча ри ма, та ко што
су ста ја ли у гар ду,
а ве жбач би из во -
дио на пад над њи -
ма, па овог пу та
искре но за хва љу јем свим аси стен ти ма.

Ипак, ово ни је био
нај срећ ни ји на чин
тре ни ра ња, по што
тре нер лак ше ра -
ди у лич ном кон -
так ту, али је био
до во љан да се са -
чу ва ју кон ди ци ја и
ко хе зи ја клу ба –
ка же пр ви чо век
КК-а Мла дост Ти -
хо мир Ма ки тан.

Ка да је уки ну то
ван ред но ста ње, а
на осно ву пре по -
ру ка из Ка ра те Фе -
де ра ци је Ср би је,
ка ра тист ки ње и
ка ра ти сти Мла до -
сти по че ли су да

ве жба ју на отво ре ном про сто ру, па са да
све се лек ци је тре ни ра ју на Спорт ском
цен тру „Мла дост” и у На род ној ба шти.

– Стрикт но се при др жа ва мо ме ра ко -
је је про пи са ла Вла да Ср би је, о дис -
тан ца ма, дез ин фек ци ји ру ку, као и
оста лих пре по ру ка, али мо рам да ис -
так нем да су тре нин зи на отво ре ном
пун по го дак јер су се на ши чла но ви за -
же ле ли ве жба ња. Чак смо ус пе ли и не -
ке ро ђен да не ма ли ша на да про сла ви -
мо у при ро ди.
На тре нин гу увек бу ду по два тре не ра,
ка ко би смо на док на ди ли и ко ри го ва ли
све што је про пу ште но – до дао је
Макитан.

Тре на жни про цес у овом спорт ском
ко лек ти ву спро во де Ми љан Жи ва ље -
вић, Ми лош и Је ле на Ма ки тан и Оли -
ве ра Ан дре је вић, а са свим гру па ма ко -
ор ди ни ра пр ви тре нер клу ба Ти хо мир
Ма ки тан.

С об зи ром на то да има ро ди те ља ко ји
се, оправ да но, још увек пла ше за без бед -
ност сво јих ма ли ша на, као и да има де -
це ко ја су от пу то ва ла код ба ка и де ка, у
клу бу још увек ра ди и јед на он лајн гру -
па ко ју во ди тре нер Та ма ра Ко са но вић.

Ина че, Ка ра те фе де ра ци ја Ср би је
на пра ви ла је но ви ка лен дар так ми -
чења, па мла дим бор ци ма већ сре ди -
ном ју на пред сто ји Пр вен ство Ср би је
за де цу до че тр на ест го ди на, а по том и
Куп Вој во ди не за ка де те, ју ни о ре и
сени о ре.

У КК-у Мла дост се на да ју да ће ус пе -
ти да ус по ста ве ри там ко ји су има ли
пре ван ред ног ста ња, да ће ис пра ти ти
цео про грам КФС-а, као и да ће до кра -
ја го ди не ор га ни зо ва ти ме ђу на род ни
тур нир „Мла дост 2020”, ко ји је од ло -
жен због пан де ми је.

А. Живковић
µМ. Шупица?С. Трајковић

АК ТИВ НО СТИ КА РА ТЕ КЛУ БА МЛА ДОСТ

ТРЕ НИН ЗИ У ПРИ РО ДИ – ПУН ПО ГО ДАК


