
Школа
Онлајн настава 

и варање 

за оцене

» странa 5

цена 40 динара

Здравље
Редовни прегледи су

моћан штит од рака

дојке

» страна 6

Запис

Милован Ћировски:

Објектив окренут 

ка лепоти

» страна 28

Фото-репортажа

Сачувајмо Зимовник 

у Иванову!

» стране 29

Рукомет

„Жуто-црни” нижу

поразе

» страна 31

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  2 .  АПРИЛА 2021.
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Број 4910, година CLII

ГРАДИТЕЉИГРАДИТЕЉИ

Туристичке велесиле прилагођавају се ограничењима која намеће корона, 
зову госте, али захтевају потврде о имунизацији

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

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

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.

Радно време
од 8 до 16 сати

САМО ВАКЦИНИСАНИ ГРАЂАНИ СРБИЈЕ 
ОВОГ ЛЕТА МОГУ У СУСЕДСТВО НА МОРЕ

стр. 3

Акција уклањања
кабастог отпада

» стране 2 и 8

Ћири ће ва ком по зи ци ја
кри ви це све дужа

» страна 3

страна 11Коме се укидају пенали 
за превремену пензијустр. 4

У С К О Р О !

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

ЧЧЕЕССТТИИТТААММОО  УУССККРРСС  ССВВИИММАА  
КК ОО ЈЈ ИИ   СС ЛЛ АА ВВ ЕЕ   44 ..   АА ПП РР ИИ ЛЛ АА !!



адап ти ра ју посто је ће или гра де нове
објек те, сав свој гра ђе вин ски отпад,
шут и земљу одне су бес плат но на ста -
ру депо ни ју у Дими три ја Туцо ви ћа
135, што могу учи ни ти сва ки дан.
Тако ђе, моли мо гра ђа не да се само
при др жа ва ју утвр ђе ног рас по ре да за
изно ше ње каба стог отпа да и тако
олак ша ју да акци ја буде успе шно
спро ве де на. Да напо ме не мо да током
„вели ког про лећ ног спре ма ња гра да”
неће трпе ти редов ни посло ви, јер је
акци ја добро испла ни ра на и орга ни -
зо ва на. На овај начин поку ша ва мо да
што мање каба стог отпа да завр ши
поред кон теј не ра и на дивљим депо -
ни ја ма – обја шња ва Мишо Марковић.

Шта су основ ни про бле ми у вези са
одр жа ва њем хиги је не у гра ду?

– Упр кос свим нашим апе ли ма да
се каба сти отпад не баца у кон теј не ре
или поред њих, сли ке на град ским

ули ца ма, нажа лост, гово ре да се мно -
ги наши сугра ђа ни оглу шу ју о мол бе
„Хиги је не”. Дивље депо ни је наста ју
баш на мести ма где су поста вље ни
кон теј не ри и чине више стру ку ште -
ту. Прво, за њихо во укла ња ње је
потреб но анга жо ва ти додат ни број
рад ни ка и рад них маши на. Дру го,
баче ни шут оште ћу је кон теј не ре, па
тако дово ди до тога да сва ки четвр ти
кон теј нер на кра ју годи не мора бити
отпи сан. Поје ди ни сугра ђа ни и фир -
ме ова квим пона ша њем ства ра ју
ружну сли ку у гра ду и обез вре ђу ју
труд и зала га ње рад ни ка овог кому -
нал ног пред у зе ћа, који, поред оба -
вља ња редов них посло ва на при ку -
пља њу и одво же њу кому нал ног отпа -
да, сти жу да с број них лока ци ја и
више пута недељ но укло не на десе ти -
не тона шута – каже дирек тор ЈКП-а
„Хиги је на”.

То јав но пред у зе ће годи на ма поку -
ша ва да реши овај нима ло наи ван
про блем уз подр шку и аси стен ци ју
кому нал не инспек ци је и мили ци је и
у томе мање или више успе ва. Како
гра ђа ни могу да помог ну?

– Град и наше ули це биће чисти ји уз
помоћ гра ђа на. Потреб но је само да се
наши сугра ђа ни при др жа ва ју начи на
на који тре ба да тре ти ра ју кому нал ни
отпад, дефи ни са ног град ском Одлу -
ком о одр жа ва њу чисто ће и одно ше њу
отпа да. То зна чи да гра ђа ни који живе
у објек ти ма за колек тив но ста но ва ње –
у згра да ма – кори сте кон теј не ре, а
сугра ђа ни који живе у инди ви ду ал ним
дома ћин стви ма кому нал ни отпад тре -
ба да одла жу у сво је кан те и изно се га
пре ма важе ћем рас по ре ду одно ше ња –
закљу чу је Мар ко вић.

Чисти је ипак може!
С. Трај ко вић

Рад не једи ни це „Чиста чи” и „Изно ше -
ње отпа да” Јав ног кому нал ног пред у -
зе ћа „Хиги је на” у пери о ду од 1. до 30.
апри ла орга ни зо ва ће акци ју саку пља -
ња и одно ше ња каба стог отпа да у
Пан че ву и у насе ље ним мести ма
Стар че во и Доло во. Људи и маши не
биће на тере ну сва ко днев но од 7 до 15
сати, када се за сва потреб на оба ве -
ште ња о акци ји гра ђа ни могу и обра -
ти ти над ле жни ма на бро је ве теле фо -
на 013/327-000 и 310-203. Рас по ред
одно ше ња може те виде ти на стра ни 8
у овом броју „Панчевца”.

Ста ри наме штај, бела тех ни ка, амба -
ла жа, ауто-лима ри ја, гуме, баштен -
ско сме ће и сав дру ги отпад спа да у
каба сти отпад; дакле све изу зев гра -
ђе вин ског шута. Дуже од деце ни је
два пут годи шње орга ни зу ју се акци је
саку пља ња и укла ња ња каба стог
отпа да: у про ле ће и на јесен. Јесе ња
акци ја тра ја ла је током целог окто -
бра 2020. годи не и тада је на депо ни -
ју одне то око 1.000 куб них мета ра
каба стог отпа да.

Шта је циљ акци је „Април – месец
чисто ће” пита ли смо Миша Мар ко -
ви ћа, дирек то ра ЈКП-а „Хиги је на”.

– Циљ је да каба сти отпад не завр -
ши поред кон теј не ра, као и да се
спре чи ства ра ње дивљих депо ни ја.
Моли мо наше сугра ђа не да, када

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 2. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

(Бро)мазе пам
Про бу дио се. Раши рио је руке и
зев нуо. Маји ца му је иско чи ла
из доњег дела тре нер ке у којој
је спа вао. Уз – „ти ћеш мени” –
вра тио ју је на место. Оти шао
је, нај пре, где мора...

Данас је леп дан. Без пада ви -
на. Онај пра ви да се одре ди
дести на ци ја куда ће на море.
Океј, тре ба да пла ти и за дво је
деце и дру гу жену, али није про -
блем: кре дит за стан му исти че
већ за десет годи на, а за ауто мо -
бил убр зо, за 19 и по месе ци.

Мили на. Седе ње на тера си и
испи ја ње чаја. Негде је про чи -
тао да кафа, тј. кофе ин иза зи ва
зави сност, а он је одав но одлу -
чио да не зави си ни од кога или
ни од чега, да буде свој.

И добро му иде: ради пре ко
нета за фир му из Сау диј ске
Ара би је. Лова неви ђе на. Има се
– може се, орта ке блам да иза ђу
с њим јер нико, под прет њом
исме ва ња, не сме да се вата за
нов ча ник. А она пошаст – гомо -
ра ви рус ско ро да је истре бље на.
Умр ло тек мили јар ду људи.
Зато сви висе по кафа на ма, али
кад у њих ула зе, пот пи су ју пар -
че папи ра на коме сто ји да то
раде на соп стве ну одго вор ност.
Супер је кад имаш пре ко 18....

Све као лепо, али сти жу про -
бле ми: коју аген ци ју да ода бе ре
да се на мору опу сти ко човек.
Ста ни. Мора да посто ји нека
која гаран ту је да у стра ну
земљу може да се уђе јер си пун
ко брод, имаш дока зе да си
пре ле жао и Содо му и Гомо ру,
да тво ји клин ци не пла чу кад
виде мртва ца, да је дру га жена
здра ва ко мај чи на души ца...

Јбт, нема те аген ци је, а ни
земље. Сви се нешто ску пи ли,
фрља ју се број ка ма, није им ни
до чега, а камо ли да су сво ји.
Ма, да ли је могу ће?

Сто по стот но је сигу ран да ће
у вир ту ел ном све ту наћи
реше ње. Поче шао се. Где
мора. Ништа од оча ја ва ња. Чај
је закон.

А он зако не пошту је; ника да
није дан није пре кр шио. Осим
када је морао, што је јаче од
њега, па се то онда не важи.
Зато му је добро. А што и не би
било? Живи у уре ђе ној држа ви,
која „фер це ра” од прав де и вла -
да ви не гра ђа на пре ко заступ -
ни ка у пар ла мен ту, при хо ди су
му екс тра, задо во љан је сво јим
ста ту сом у дру штву...

И не само то, јок. Има педе -
сет, а нема кри зу сред њих годи -
на. Зна шта је њего во, а шта туђе,
коли ко и докле може с ким и
шта. Паре су небит не, оне дола -
зе и одла зе. Важно је да се фоку -
си ра на сва ко сле де ће иску ше ње
и то је то. Мир но спава.

Мили на. Док се ствар но не
про бу ди.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРО ЛЕЋ НА АКЦИ ЈА УКЛА ЊА ЊА КАБА СТОГ ОТПА ДА

Уживање.

У Његошевој улици, ових дана

Снимио: Милан Шупица

АПРИЛ – МЕСЕЦ ЧИСТО ЋЕ

Ради ће се и план раз во ја
гра да за пери од од 2022.
до 2028. годи не

Сед ни ца Скуп шти не гра да Пан че ва,
једа на е ста у овом сази ву, биће одр -
жа на у вре ме када овај број нови на
буде те држа ли у рука ма – у петак, 2.
апри ла. Засад су на днев ном реду 43
тач ке.

Одбор ни ци ће нај пре рас пра вља -
ти о реба лан су ово го ди шњег буџе та
Гра да, а затим о изра ди пла на
детаљ не регу ла ци је за под руч је
Север не инду стриј ско-послов но-
-про из вод не зоне 3. Доку мент се
доно си ради ства ра ња осно ва за
изда ва ње дозво ла и изград њу
послов них и про из вод них обје ка та
малих и сред њих пред у зе ћа, као и
дефи ни са ња јав них сао бра ћај них
повр ши на у тој зони. Ради се о

будућој зони чијих ће се 90 хек та ра
наћи север но од пута Пан че во –
Штир ка ра и источ но од Јабуч ког
пута. Тре ба ло би да се Север на зона
3 кори сти нај ви ше за грин филд
инду стри ју. Рок за изра ду пла на,
чија је вред ност 3,22 мили о на

динара, јесте 240 дана, а ради ће га
ЈП „Урба ни зам”.

Потом, пред пред став ни ци ма гра -
ђа на наћи ће се Пред лог одлу ке о
изра ди пла на раз во ја гра да Пан че ва
2022–2028, Пред лог годи шњег пла на
рада Кому нал не мили ци је ГУ за
2021, изве шта ји о раду у 2020.
години Црве ног крста, ТОП-а, свих
уста но ва кул ту ре, као и план рада
РЦТ-а „Михај ло Пупин”.

Тре ба ло би да буде зани мљи во
када на днев ни ред дође тач ка о
доста вља њу ана ли зе посло ва ња јав -
них пред у зе ћа чији је осни вач Пан -
че во, с пред у зе тим мера ма за откла -
ња ње поре ме ћа ја у посло ва њу за
пери од од 1. јану а ра до 31. децем бра
про шле годи не. Наи ме, седам од пет -
на ест јав них пред у зе ћа је током
2020. оства ри ло губи так – уку пан
нето губи так је 58,9, а укуп на нето
добит 24,3 мили о на дина ра. С. Т.

У ПЕТАК СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Детаљ на регу ла ци ја Север не зоне 3

Цен тар Мини стар ства одбра не за
локал ну само у пра ву Пан че во отпо -
чео је пози ва ње поје ди нач ним пози -
вом вој них обве зни ка који се нису
ода зва ли општем пози ву за уво ђе ње
у вој ну еви ден ци ју у 2021. годи ни.

Уво ђе ње по поје ди нач ном пози ву
врши ће се у вре ме ну наве де ном у
пози ву и тер ми ни ма од 19.04.2021.
до 31.05.2021. годи не, по сле де ћем
редо сле ду:
– Општи на Пан че во у тер ми ни ма: 

l Април 2021. годи не: 19.04.,
20.04., 21.04., 22.04., 26.04.,
27.04. и 28.04.2021. годи не;

l Мај 2021. годи не: 07.05., 10.05.,
11.05., 12.05., 14.05, 17.05.,
18.05., 19.05., 21.05., 24.05., и
31.05.2021. годи не

– Општи на Ковин у тер ми ни ма:
l Април 2021. годи не: 22.04. и

28.04.2021. годи не;
l Мај 2021. године: 06.05., 13.05.,

20.05., 25.05., 26.05., 27.05. и
28.05.2021. годи на;

– Општи на Опо во у тер ми ни ма:
l Април 2021. годи не: 23.04. и

29.04.2021. годи не;

– Општи на Кова чи ца у тер ми ни ма:
l Април 2021. годи не: 23.04.,

27.04. и 29.04.2021. годи не;

– Општи на Вршац у тер ми ни ма:
l Април 2021. годи не: 19.04.,

20.04., 21.04., и 26.04.2021.
годи не;

l Мај 2021. годи на: 06.05., 10.05.,
12.05., 14.05, 17.05., 19.05.,
21.05. и 24.05.2021. годи не

– Општи на План ди ште у
терминима:

l Април 2021. годи не:
23.04.2021. годи не;

l Мај 2021. годи на: 28.05.2021.
годи не 

– Општи на Бела Црква у
терминима:

l Април 2021. годи не: 22.04. и
29.04.2021. годи не;

l Мај 2021. годи на: 06.05., 13.05.,
20.05. и 27.05.2021. годи не

– Општи на Али бу нар у тер ми ни ма:
l Април 2021. годи не: 19.04.,

23.04. и 26.04.2021. годи не;
l Мај 2021. годи на: 07.05., 10.05.,

14.05., 21.05. и 24.05.2021. годи на

У назна че но вре ме и на наве де но
место могу се јави ти и вој ни

обвезни ци који се нису ода зва ли
општем пози ву за уво ђе ње у вој ну
еви ден ци ју, а из било којих раз ло га
нису при ми ли поје ди нач ни позив.

Уво ђе ње у вој ну еви ден ци ју врши -
ће се уз при ме ну мера зашти те од
зара зне боле сти COVID-19, те је
потреб но да регру ти са собом поне су
заштит ну маску, држе међу соб но
одсто ја ње и при др жа ва ју се и оста -
лих пре по ру че них мера зашти те.

Нео да зи ва ње пози ву повла чи
закон ску одго вор ност у скла ду са
чла ном 126. Зако на о вој ној, рад ној
и мате ри јал ној оба ве зи.

Цен тар Мини стар ства одбра не 
за локал ну само у пра ву

ПАНЧЕВО

ЦЕН ТАР МИНИ СТАР СТВА ОДБРА НЕ ЗА ЛОКАЛ НУ САМО У ПРА ВУ ПАН ЧЕ ВО

Обавештење

Мишо Мар ковић
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Лето ва ње у јуну
јефти ни је и 50 одсто

Отка ко је постиг нут дого вор
изме ђу срп ског и грч ког мини -
стар ства тури зма о томе да ће
наши тури сти нај ве ро ват ни је
од сре ди не апри ла моћи да
путу ју у Грч ку с потвр дом о
вак ци на ци ји било којим цепи -
вом или с нега тив ним ПЦР
или брзим анти ген ским
тестом, теле фо ни у тури стич -
ким аген ци ја ма не пре ста ју да
зво не! А како и не би када су
аран жма ни за јун јеф ти ни ји
ско ро 50 одсто него прет ход -
них годи на.

Тако, лето ва ње у грч кој Сиво -
ти, које је реци мо про шле годи -
не кошта ло 269 евра, ове годи -
не ће ста ја ти 129, а пут до Крфа,
који је про шлог јуна коштао
456 евра, сада је 270! Зани -
мљи во је и то што је, пре ма
речи ма вла сни ка тури стич ких
аген ци ја, отва ра ње Грч ке мно -
ге гра ђа не под ста кло да се вак -
ци ни шу.

Вла сник јед не од нај ста ри -
јих тури стич ких аген ци ја у
Срби ји каже да се од поне дељка

гра ђа ни масов но рас пи ту ју за
одмор у Грч кој.

– Посеб но нас раду ју људи
који су рекли да ће се сад вак -
ци ни са ти да би могли с нама
да путу ју у Грч ку! Зато мислим
да ће ова кав потез пове ћа ти и

обу хват вак ци на ци је, јер је
Грчка ипак оми ље на дести на -
ци ја наших тури ста. Вели ко

инте ре со ва ње вла да за Кефа -
ло ни ју, Ски ја тос, Крф, Пар гу,
Леф ка ду, Крит и Родос, а реци -
мо на Кефа ло ни ју може те
одле те ти на 11 дана, 10 ноћи,
са укљу че ним апарт ма ном,
тран сфе ром и води чем већ за

279 евра, а на Крф за 270 евра
– каже овај тури стич ки рад -
ник и потвр ђу је да пред ност
има ју они који про шле годи -
не нису иско ри сти ли сво ја
путо ва ња: – И гра ђа ни с вау -
че ри ма са замен ским путо ва -
њи ма јавља ју нам се у вели -
ком бро ју, они има ју првен -
ство и сада ради мо на томе да
им заме ни мо тер мин лето ва -
ња како им одго ва ра.

И његов коле га, вла сник дру -
ге вели ке тури стич ке аген ци -
је, потвр ђу је да посто ји вели ко
инте ре со ва ња тури ста за Грчку,

у коју ће ауто бу сом моћи да
оду већ за 129 евра:

– Тек нам пред сто је пре го -
во ри са ино парт не ри ма, јер је
Грч ка и даље у лок да у ну, али
оче ку ју да ће за десе так дана
иза ћи из њега и сигу ран сам
да ће бити довољ но вре ме на
да се спре ме сезо на и сви капа -
ци те ти. Тре ба бити реа лан и
пону ди ти гра ђа ни ма при сту -
пач не цене, јер ће већи на њих
први пут после више од годи -
ну дана виде ти море. Ми ради -
мо јон ску оба лу: Сиво ту, Пар -
гу и Леф ка ду, ту су и Крф и
Кефа ло ни ја, али и остр во
Пилон. Ауто бу ски пре воз, бора -
вак од 10 дана и апарт ма ни
кошта ју од 129 до 199 евра.
Веру јем да ће аран жма ни бити
јеф ти ни ји у јуну, јер су реци -
мо Немач ка и Енгле ска затво -
ре не, а да ће се у јулу пове ћа -
ва ти цена, док попу сте може -
мо да оче ку је мо од хоте ла, али
не апарт ма на. Р. П.

ГДЕ СЕ ИСТИ ЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИ ЉЕ (3)

Ћири ће ва ком по зи ци ја кри ви це све дужа

ГРА ЂА НИ СРБИ ЈЕ ОПСЕ ДА ЈУ АГЕН ЦИ ЈЕ

ПРВО ВАК ЦИ НЕ, ПА ЈУРИШ У ГРЧ КУ

Пошто смо про шле неде ље
писа ли о томе како са адво ка -
том кри ви ча ром Јова ном Ћири -
ћем чак ни ком ши је не изла зе
на крај јер је напра сит, увре -
дљив и, чак, рас по ло жен за
физич ке обра чу не, клуп ко је
наста ви ло да се одмо та ва. Овог
пута позва ла нас је њего ва бив -
ша кли јент ки ња (пода ци позна -
ти редак ци ји) и има ла мно го
тога да каже акон то Ћири ће -
вих ком пе тен ци ја.

Она је уз гла сне кле тве на
Ћири ћев рачун изне ла сво је
иску ство с „госпо ди ном док -
то ром”, како овај адво кат инси -
сти ра да га „неук народ” осло -
вља ва. Наве ла је да је због
врлог „заступ ни ка” оста ла без
ста на, јер ју је Ћирић годи на -
ма држао у заблу ди да ће
добити и кри вич не и пар нич -
не спо ро ве које је води ла, а
све због инте ре са да јој што
дуже и више напла ћу је адво -
кат ске услу ге. Обе ћа вао јој је
да ће пре ко сво јих веза, које
навод но има у апе ла ци о ним
судо ви ма у Новом Саду и

Београ ду, исхо до ва ти
успех у спо ро ви ма. Међу -
тим, једи но што је доби -
ла јесу тешке боле сти срца,
непре ста ни стрес и онко -
ло шки про бле ми.

Реко смо, оста ла је без
ста на због под ми ре ња: зато
што је ску по пла ћа ла
Ћири ће ве услу ге, али и
због тога што је мора ла да
испла ти стра ну која ју је у
спо ро ви ма побе ђи ва ла.
Како ова Пан чев ка каже,
манир рада „док то ра”
Ћири ћа је да од стран ке
узи ма од 500 евра па нави -
ше, с при чом да то није за
њега, већ да мора да „поча -
сти” суди је у апе ла ци ји...
Било је још „задо вољ них”
Ћири ће вих кли је на та, а
они ће сво је гор ке ути ске
изне ти у сле де ћем броју.

Да под се ти мо, у прет ход ним
бро је ви ма писа ли смо о томе
да на зиду недав но отво ре не
опти чар ске рад ње, у цен тру гра -
да, код бив шег био ско па „Вој -
во ди на”, штр чи табла на којој

сто ји име адво ка та Јова на
Ћири ћа. Сви оста ли адво ка ти
су, пра те ћи здра ву логи ку, укло -
ни ли табле са сво јим име ни ма
јер је тамо отво рен нови локал.
Не и Ћирић.

Како је тро је људи посве -
до чи ло, он је био спре ман
на физич ки обра чун с вла -
сни ком пред мет ног лока -
ла. До тога није дошло, јер
је вла сник лока ла на чијој
фаса ди сто ји Ћири ће ва
табла на Јова но ве речи:
„Пока за ћу ја теби!”, и на
брдо псов ки одре а го вао
уљуд но. Ћири ће во насил -
нич ко пона шање је тако
про шло без после ди ца.

А Јован Ћирић наста -
вља да се уко па ва: на „Феј -
сбу ку” је поку шао да буде
духо вит, а онда сам напи -
сао сушти ну ства ри. Наи -
ме, чуди га да међу лај ко -
ви ма и комен та ри ма у вези
с писа њем о њему у „Пан -
чев цу”, цити ра мо, „нема
ни јед ног једи ног од стра -
не коле га адво ка та. Мало

чуд но када се зна да није адво -
кат ски ћута ти”.

Ни у јед ној бран ши ништа
није чуд но у томе да ти коле ге
пока жу шта мисле о теби. Па и
ћута њем. Р. П.

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

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА
СИТУ А ЦИ ЈА

Пан че во дру го по
бро ју обо ле лих

Инсти тут за јав но здра вље
Вој во ди не оце њу је епи де ми -
о ло шку ситу а ци ју у Вој во -
ди ни као „ван ред ну, са ста -
би ли за ци јом трен да обо ле -
ва ња на висо ким ниво и ма”.

У изве шта ју од сре де, 31.
мар та, наво ди се да је у том
тре нут ку у Вој во ди ни било
18.467 реги стро ва них актив -
них слу ча је ва. Нај ви ше их
је у Новом Саду (4.642), у
Пан че ву (више од 1.500) и у
Субо ти ци (више од 1.300).

Међу ново о бо ле ли ма и
даље доми ни ра рад но актив -
но ста нов ни штво, и то осо -
бе узра ста 30 до 50 годи на.

Д. К.

ПОЗИВ 
ПОСЛО ДАВ ЦИ МА

При ја ви те се за
пола мини мал ца

Од четврт ка, 1. апри ла, поче -
ло је при ја вљи ва ње за испла -
ту поло ви не мини мал не зара -
де за април. Реч је о делу
тре ћег паке та подр шке при -
вре ди и гра ђа ни ма Срби је.

Тај пакет пред ви ђа испла -
ту поло ви не мини мал не
зара де за три месе ца за пред -
у зет ни ке, микро, мала, сред -
ња и вели ка пред у зе ћа.

Посло дав ци се могу при -
ја ви ти на пор та лу Поре ске
упра ве, и то за сва ки месец
посеб но, а за при ја вљи ва ње
има ју вре ме на до послед њег
дана у теку ћем месе цу. Прва
испла та за март биће извр -
ше на 8. апри ла. Д. К.

Свим вер ни ци ма у нашем гра -
ду који Ускрс сла ве по гре го -
ри јан ском кален да ру срдач но
чести та мо насту па ју ћи пра зник
Вас кр се ња Хри сто вог. Дра ге
Пан чев ке и Пан чев ци, нека вам
нај ве ћи хри шћан ски пра зник
пода ри здра вље, доне се мир и
сна гу у овим тешким тре нуцима

када се читав свет бори с
панде ми јом.

Жели мо вам да нај ве ћи хри -
шћан ски пра зник про ве де те
спо кој но и радо сно с вашим
нај ми ли ји ма, као и поро дич ну
сре ћу и напре дак сви ма у
нашем Пан че ву.

Сре ћан Ускрс!

Пред сед ник Скуп шти не гра да
Тигран Киш и 

Гра до на чел ник Пан че ва 
Алек сан дар Сте ва но вић

Ускр шња честит ка и градоначелника 
и председника Скупштине града

БЕЗ ОГРА НИ ЧЕ ЊА У ТРИ ЗЕМЉЕ

Држа вља ни Срби је тре нут но

без ика квих усло ва могу да

путу ју у Алба ни ју, Црну Гору

и Тан за ни ју, док је за Еги -

пат и Тур ску потре бан ПЦР

тест, а из аген ци ја потвр ђу ју

да и за ове дести на ци је вла -

да вели ко инте ре со ва ње.

– Гра ђа не и даље зани ма

Алба ни ја, до које има мо

дирек тан лет, не тре ба ни

ПЦР тест и у коју може мо и

без пасо ша, али и Еги пат,

Тур ска и егзо тич ни је дести -

на ци је као што су Зан зи бар

или Мал ди ви – кажу.

ПРЕ ГО ВО РИ 
С ГРЦИ МА

Дирек тор YUTA Алек сан дар

Сени чић изја вио је 30.

мар та да ће се у даљим

раз го во ри ма с Грци ма пре -

го ва ра ти да ста ро сна гра -

ни ца деце којој неће тре ба -

ти ника ква додат на

доку мен та ци ја буде подиг -

ну та с 10 на 12 или 14

годи на. Сада је ПЦР тест

за ула зак у Грч ку потре бан

за децу изнад 10 годи на.

Ускр шња честит ка и градоначелника 
и председника Скупштине града

Јован Ћирић



Јед на неправ да се
испра вља, па ће неки
пен зи о не ри доби ја ти
пуну, а не ума ње ну
пен зи ју

Даме и даље до
пензи о ног чека са 
63 годи не и два
месе ца, мушкарци 
са 65 годи на

Нај ва жни ја изме на зако на о
ПИО каже да ће само рад ни -
ци ма који су мора ли по сили
зако на да се пен зи о ни шу пре
65. годи не бити уки ну ти пена -
ли и доби ја ће пуну ста ро сну
пен зи ју. То се одно си на оне
рад ни ке који су због сте ча ја
или реструк ту ри ра ња фир ме
мора ли да пре вре ме но завр ше
рад ни век.

Јав на рас пра ва о Нацр ту овог
доку мен та тра ја ла је до 2. апри -
ла, тј. до дана када је наш лист
иза шао из штам пе, али суде ћи
по доса да шњим иску стви ма,
мала је веро ват но ћа да ће ишта
бит но бити изме ње но у одно су
на ову вер зи ју пред ла га ча.

Рад до 65. и поздрав 
с коле га ма

Из при ча које су у послед ње
вре ме често биле акту а ли зо ва -
не – да ћемо због нео др жи во -
сти пен зиј ског систе ма још ста -
ри ји мора ти да завр ша ва мо
рад ни век – про и за шла је добра
вест: нема ни наго ве шта ја поме -
ра ња и поо штра ва ња ста ро сне
гра ни це за одла зак у пен зи ју,
ни за мушкар це ни за жене.

Ина че, син ди ка ти су тра жи -
ли да пена ли за све оста ле кате -
го ри је пре вре ме но пен зи о ни -
са них буду при вре ме на мера,
одно сно да важе само до регу -
лар не ста ро сне гра ни це, али о
томе у овом важном акту нема
ни сло ва.

Дакле, неће бити зна чај ни -
јих изме на важе ћег Зако на о

ПИО, изу зев у делу који се
одно си на рад ни ке који су по
сили зако на мора ли да се пен -
зи о ни шу пре 65. годи не. Њима
ће сада, уме сто уред бом, пра -
во на пуну ста ро сну пен зи ју
бити регу ли са но зако ном, и то
на осно ву уго во ра који су рани -
је пот пи са ли с Вла дом. То зна -
чи да ће они зако ном сте ћи
пра во на уки да ње пена ла за
одла зак у пен зи ју пре 65. годи -
не, јер је реч о рад ни ци ма који
су про тив но сво јој вољи мора -
ли да се пен зи о ни шу (фир ме
им оти шле у сте чај или у
реструк ту ри ра ње), а они су до
пуне пен зи је има ли од две до
пет годи на.

Бео град ски меди ји су из сво -
јих изво ра у Вла ди Репу бли ке
Срби је сазна ли да су ове про -
ме не ини ци ра не зато што је
реч о осо ба ма које су при хва -
ти ле про грам Вла де за реша -
ва ње вишка запо сле них у

проце су раци о на ли за ци је,
реструк ту ри ра ња и при пре ме
за при ва ти за ци ју, али су због
изме на зако на из 2014. годи -
не, уме сто ста ро сне, оства ри ле
пра во на пре вре ме ну ста ро сну
пен зи ју с трај ним ума ње њем
изно са ове пен зи је.

Потвр де из Мини стар ства
рада

У међу вре ме ну је усво јен Закон
о ПИО који је увео да ће они -
ма који стек ну само годи не ста -
жа као услов за пен зи ју, али не
и годи не ста ро сти, при на дле -
жно сти бити ума њи ва не. То
зна чи испла ту ума ње не пен зи -
је за сва ки месец који фали до
испу ње ња ста ро сне гра ни це за
пен зи о ни са ње. Одлу ком Вла де
Срби је из мар та 2016. годи не
овој гру пи пен зи о не ра је нај -
пре испла ћи ва на пуна пен зи -
ја, а про блем је настао када је
тај закљу чак накнад но уки нут.

Овим изме на ма та неправ да се
испра вља па ће ови пен зи о не -
ри доби ја ти пуну, а не ума ње -
ну пен зи ју.

Мини стар ство рада је потвр -
ди ло да је пред ло же ним изме -
на ма Зако на о ПИО нај ва жни -
ја изме на веза на за пра ва поме -
ну тих кори сни ка. Саоп ште но је
да је то дефи ни са но закључ ком
Вла де од 19. новем бра 2020, те
да је реч о лици ма која су при -
хва ти ла Про грам Вла де за реша -
ва ње вишка запо сле них у про -
це су раци о на ли за ци је, реструк -
ту ри ра ња и при пре ме за при -
ва ти за ци ју, али су због изме на
Зако на из 2014. годи не, уме сто
ста ро сне пен зи је, оства ри ла пра -
во на пре вре ме ну ста ро сну пен -
зи ју с трај ним ума ње њем изно -
са ове пен зи је.

Сада им се обез бе ђу је испла -
та раз ли ке изме ђу изно са оства -
ре не пре вре ме не ста ро сне пен -
зи је и ста ро сне пен зи је, па се
кроз закон реша ва дуго го ди -
шњи про блем ових лица. Изме -
на ма није пред ви ђе но уки да -
ње тако зва них пена ла за оста -
ле кори сни ке пре вре ме не ста -
ро сне пен зи је.

Из ресор ног мини стар ства
кажу да је тач но и да изме на -
ма није пред ви ђе на про ме на
усло ва за одла зак у ста ро сну
пен зи ју: ово пра во ће мушки
оси гу ра ни ци и даље оства ри -
ва ти када навр ше 65 годи на
живо та, а жене 63 годи не и два
месе ца, уз услов да има ју нај -
ма ње 15 годи на ста жа.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 2. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

НАЈ СКУ ПЉИ ГРА ДО ВИ ЗА ЖИВОТ У СРБИ ЈИ

Пан че во на тре ћем месту
У нашем гра ду је за
про сеч ну потро шач ку
кор пу тро чла ног
дома ћин ства у
децем бру 2020. 
био потре бан 
81.151 динар

Мини стар ство трго ви не, тури -
зма и теле ко му ни ка ци ја ана -
ли зи ра ло је купов ну моћ гра -
ђа на у 15 гра до ва у Срби ји. Нај -
ве ће изне на ђе ње је да Бео град
није ни у прва чети ри гра да по
ску по ћи – Леско вац је нај јеф -
ти ни ји град за живот, а Нови
Сад нај ску пљи: у њему је за
про сеч ну потро шач ку кор пу
тро чла ног дома ћин ства у
децем бру 2020. било потреб но
82.073 дина ра.

Зре ња нин је дру ги са 81.755
дина ра, а Пан че во је на „одлич -
ном” тре ћем месту са 81.151

дина ром. Четвр та је Субо ти ца,
у којој је у децем бру за живот -
не потреп шти не било потреб но
79.499 дина ра, а у Бео гра ду је
за потро шач ку кор пу било неоп -
ход но издво ји ти 78.177 динара.

Логич но, на југу Срби је све
је јеф ти ни је. То се одно си на
Ниш, Ужи це, Сме де ре во, Ваље -
во, Кра гу је вац, Заје чар, Кра ље -
во... Нај ни жа про сеч на потро -
шач ка кор па је у Лесков цу –
64.000 дина ра.

Про сеч на потро шач ка кор -
па про це њу је се на осно ву тро -
чла ног дома ћин ства и у њој се
нала зи 75 арти ка ла. Поред
основ них пре храм бе них намир -
ни ца, у потро шач кој кор пи се
нала зе и тро шко ви пре во за, ста -
но ва ња, дува на и алко хол них
пића, здрав ства, обра зо ва ња…
Про сеч на потро шач ка кор па у
децем бру на нивоу целе Срби -
је изно си ла је 74.057 дина ра, а
мини мал на је 37.941 динар.

Нарав но, када гово ри мо о тро -
шко ви ма, важна је и виси на пла -
те: про сеч на нето зара да, без
поре за и допри но са, у децем -
бру 2020. годи не на нивоу Срби -
је била је 66.092 дина ра. Посма -
тра но по гра до ви ма, у том месе -
цу, купов ну моћ изнад про се ка
Репу бли ке има ли су Бео град,
Кра гу је вац, Ниш и Нови Сад. У
оста лим гра до ви ма који се ста -
ти стич ки пра те про сеч на месеч -
на нето зара да покри ла је мини -
мал ну потро шач ку кор пу, а није
била довољ на за покри ће про -
сеч не потро шач ке кор пе.

Инте ре сант но је и да је јану -
ар ска пла та била нижа од децем -
бар ске. Пре ма послед њим пода -
ци ма Репу блич ког заво да за ста -
ти сти ку, у Срби ји је у јану а ру
ове годи не про сеч на нето зара -
да, без поре за и допри но са, била
63.109 дина ра. Сред ња нето
зара да за јану ар изно си ла је
48.000 дина ра, што зна чи да је
50 одсто запо сле них оства ри ло
зара ду до тог изно са.

Про сеч на нето пла та у Србији
у 2020, кад се посма тра свих 12
месе ци, изно си ла је 60.073 дина -
ра и била је за 9,4 одсто већа
него 2019. годи не. Нај ви ше пла -
те има ли су Бео гра ђа ни односно
они који раде у глав ном гра ду.

ПОРО ДИЧ НА ПЕН ЗИ ЈА И ВАН БРАЧ НЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ

Сви кори сни ци поро дич не

пен зи је убу ду ће ће бити у

рав но прав ном поло жа ју:

после смр ти пен зи о не ра она

се неће одре ђи ва ти од пре -

вре ме не ста ро сне пен зи је,

већ од ста ро сне или инва -

лид ске која би оси гу ра ни ку

при па да ла у часу смр ти.

Део који се одно си на ста тус

осо ба у ван брач ним

заједницама и сти ца ње пра -

ва поро дич не пен зи је није

про ме њен – њено посто ја ње

ће се утвр ђи ва ти у ван пар -

нич ном поступ ку. Због про -

бле ма који су еви ден ти ра ни

у прак си, а у вези су са зло -

у по тре ба ма око испла те пен -

зи ја након смр ти кори сни ка

– када неко уме сто њега

наста вља да је поди же –

зако ном су дефи ни са ни и

меха ни зми како да се ово

спре чи и вра ти већ упла ће ни

новац.

Из Мини стар ства рада

наво де да је пажња усме ре -

на само на тех нич ко побољ -

ша ње посто је ћих одре да ба

Зако на и на део који се тиче

пода та ка уне тих у матич ну

еви ден ци ју.

Одба ци ва ње спо ра зу ма о при сту па њу Југо сла ви је Трој -
ном пак ту 27. мар та 1941. годи не био је први вели ки
морал ни пораз наци стич ке Немач ке у тада поро бље ној
Евро пи и имао је огром ни зна чај за анти фа ши стич ки
покрет. Данас су нај ве ћи про тив ни ци тог дога ђа ја они
који има ју нега ти ван однос и пре ма Југо сла ви ји и пре ма
њеном соци ја ли стич ком насле ђу, као и они који сања ју
сно ве о реха би ли та ци ји свих који ма је „срп ство” једи ни
поли тич ки про грам и анга жман.

(Исто ри чар ка Олга Маној ло вић Пин тар, Радио „Сло -
бод на Евро па”, 27. март)

* * *
При о ри тет сва ког ко пре тен ду је да дође на власт или у
вла сти пар ти ци пи ра мора ју да буду гра ђа ни, јав ни инте -
рес, важе ћи зако ни и инси сти ра ње на неза ви сним инсти -
ту ци ја ма. С обзи ром на то шта смо све пре гу ра ли, овог
пута важна је и дата реч. Неки прин ци пи мора ју да се
вра те, ако се има наме ра да се вра ти или стек не пове ре -
ње бира ча. Устав и зако ни гаран ту ју сло бод не избо ре и
сло бод не меди је, тако да је запа њу ју ће лоше да смо
дошли у ситу а ци ју да око тога било ко пре го ва ра.

(Реди тељ ка Мили ца Краљ, пор тал „Нова.рс”, 30. март)

* * *
Слу чај Бра ни сла ва Лечи ћа, као и слу чај Мике Алек си ћа,
пока зао је све сла бо сти меди ја и све сла бо сти дру штва.
Пока зао је коли ко смо ми табло ид но дру штво и коли ко
су наши меди ји табло ид ни. Нема се однос пре ма жртви,
него пре ма сен за ци ји која доно си тираж. У чита вој ства -
ри нисам осе ти ла пије тет ни пре ма коме. Ника кав обзир
пре ма оно ме што се зове прет по став ка неви но сти и ника -
кву сен зи бил ност пре ма жртви и њеној речи. Пока за ли
смо се као бру тал но дру штво које не раз у ме ни шта је
сило ва ње, ни шта је пра во, ни шта је прав да.

(Нови нар ка Весна Мали шић, „Данас”, 30. март)

* * *
Лека ри не тре ба да буду украс кри зног шта ба, већ доно -
си о ци одлу ка о мера ма, чије спро во ђе ње власт тре ба да
обез бе ди... Међу тим, има и гра ђа на који не веру ју у пан -
де ми ју и који до сазна ња о посто ја њу виру са дола зе тек
када се раз бо ле. Неки од њих су пре неки дан, држе ћи се
за руке, игра ли коло поред спо ме ни ка Сте фа ну Нема њи,
недо вољ но све сни да лепо ужич ко коло лако може да се
пре тво ри у ковид коло са озбиљ ним после ди ца ма.

(Проф. др Радан Сто ја но вић, кли нич ки фар ма ко лог и
ток си ко лог, „Вре ме”, 25. март)

* * *

* * *
Људи више не веру ју да зна че, осе ћа мо се немоћ но и
небит но. Страх је нажа лост меха ни зам којим се нама
мани пу ли ше, а људи више не веру ју да могу било шта да
про ме не. Данас је горе него што је било деве де се тих.
Мржња је део нас, не може те одво ји ти мржњу као емо ци -
ју од људ ског бића, она је део нас и увек ће ту бити, али је
ужа сно опа сно и када се с нај ви ших пози ци ја моћи с
нама кому ни ци ра – мрзи дру гог, дру ги је крив, због њега
је нама лоше. То је ужа сно опа сно, због тога се деша ва ју
рато ви, а код нас се кон стант но под гре ва та пору ка и на
кра ју и јесмо срећ ни да – само да рата не буде.

(Глу мац Уликс Фех ми ју, Н1, 29. март)

* * *
Када ме неко пита из које и какве земље дола зим, пад не
ми на памет један пома ло горак виц. У Њујор ку, човек
пада са сто тог спра та јед ног небо де ра. Негде око два де -
се тог спра та он сам за себе комен та ри ше: „Ух, засад је
још добро!” Нево ља је што се цео један народ суно вра тио
за поме ну тим чове ком – са истим комен та ром. Из такве
земље дола зим. Моји црта ни комен та ри одав но нису
само про фе си ја. Ја свој посао схва там пре све га као очај -
нич ку бор бу за очу ва ње послед њих оста та ка здра ве паме -
ти и поште ња, и свој дуг пре ма гене ра ци ја ма после нас,
које смо ми, пре све га моја гене ра ци ја, тако нео пре зно
пре пу сти ли кри ми нал ци ма нај о па сни је врсте. Не посто -
ји умор када су такве ства ри у пита њу.

(Кари ка ту ри ста Душан Петри чић, пор тал „Нова.рс”,
29. март)

* * *
Гра до ви наста ју тако што човек оти ма од при ро де, али је
важно како се захва та у при ро ду, а ми овде на Бал ка ну то
чини мо бру тал но, без осла ња ња на стру ку. Пита ње еко -
ло ги је је пар екс е ланс поли тич ко пита ње, јер су овде раз -
ло зи зага ђе ња засно ва ни на коруп ци ји и пар ти ку лар ном
инве сти ци о ном гра ђе ви нар ству.

(Про фе сор ка Весна Ракић Води не лић, „ФоНет”, 30. март)

КОНЦЕПТ О ИЗМЕ НА МА ЗАКО НА О ПЕН ЗИЈ СКОМ И ИНВА ЛИД СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

БЕЗ ПОО ШТРА ВА ЊА СТА РО СНЕ
ГРАНИ ЦЕ ЗА ОДЛА ЗАК У ПЕН ЗИ ЈУ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



Сле ди наста вак
модерниза ци је Рафи не рије
Пан че во, у који је уло же но
300 мили о на евра

Пред сед ни ца Вла де Ана Брна бић и
гене рал ни дирек тор ком па ни је НИС
Кирил Тјур де њев раз го ва ра ли су про -
шле неде ље о резул та ти ма ком па ни је у
про те клој годи ни и инве сти ци ја ма и
про јек ти ма за наред ни пери од. Преми -
јер ка је изра зи ла задо вољ ство резул та -
ти ма и актив но сти ма менаџ мен та 
НИС-а, упр кос кри зи иза зва ној пандеми -
јом, а који се огле да ју у чиње ни ци да су
успе ли да обез бе де кон ти ну и тет про -
из вод ње, наста ви ли реа ли за ци ју стра -
те шких про је ка та и сачу ва ли зара де и
рад на места запо сле ни ма у ком па нији.

Еко ном ски допри нос

Први човек НИС-а у раз го во ру с пре -
ми јер ком Срби је посеб но је иста као
зна чај завр шет ка јед ног од кључ них
про је ка та дру ге фазе модер ни за ци је
Рафи не ри је Пан че во, у који је уло же -
но 300 мили о на евра. Кирил Тјур де -
њев је навео да ће НИС наста ви ти да
инве сти ра у све кључ не про јек те пред -
ви ђе не за 2021. годи ну, а ради ће и на
уна пре ђе њу мало про дај не мре же у
Срби ји и реги о ну. На састан ку је било
речи и о зна ча ју диги тал не тран сфор -
ма ци је као јед ног од зна чај них сег -
ме на та у посло ва њу ком па ни је НИС,
што ће допри не ти бољој и бржој реа -
ли за ци ји послов них пла но ва. Циљ је
да се ино ва тив ним тех но ло ги ја ма
пове ћа ефи ка сност посло ва ња и ефи -
ка сност у истра жи ва њу и про из вод њи
наф те и гаса, затим да се пове ћа обу -
че ност запо сле них, оја ча без бед ност
и поу зда ност рада постро је ња и уна -
пре ди кому ни ка ци ја с потро ша чи ма.

Да под се ти мо, за НИС диги тал не
тех но ло ги је пред ста вља ју могућ ност
за покре та ње новог раз во ја ком па ни -
је и алат за дости за ње стра те шких
циље ва. Због тога диги та ли за ци ју виде
као про цес који може да доне се еко -
ном ски допри нос даљем раз во ју ком -
па ни је, а она тре ба и да оја ча кон ку -
рент ност на тржи шту. Пре две годи -
не су учи ње ни зна чај ни кора ци у овој
обла сти. Фор ми ран је посе бан сек тор
чији је при мар ни зада так да се НИС
тран сфор ми ше у савре ме ну и модер -
ну ком па ни ју уз при ме ну ино ва ци ја
и диги тал них тех но ло ги ја.

На осно ву раз ли чи тих истра жи ва -
ња и изу ча ва ња нај бо љих свет ских
прак са, као и спе ци фич них кор по -
ра тив них потре ба, НИС је фор ми рао
свој диги тал ни порт фо лио за потре -
бе свих бизнис бло ко ва и дру гих

органи за ци о них дело ва који су подр -
шка бизни су. Кон кретно, НИС има три
основ на бизнис прав ца: истра жи ва ње
и про из вод њу наф те и га са, њихо ву
рафи не риј ску пре ра ду и на кра ју про -
мет. За сва ки блок дефи ни са ни су
бизнис фоку си и диги тал ни ала ти који
пома жу у оства ри ва њу послов них циље -
ва. Тако ђе, овај сек тор се бави и ана -
ли зом које би тех но ло ги је за НИС биле
нај ко ри сни је и нај у по тре бљи ви је.

Тре на же ри за бољи рад

У Рафи не ри ји наф те Пан че во, која је
јед на од нај мо дер ни јих у реги о ну, у
про це су диги та ли за ци је у фоку су је
уна пре ђе ње ефи ка сно сти упра вља ња
тех но ло шким про це си ма на осно ву
real time пода та ка и real time ана лити -
ке. Тако ђе, на тај начин се пове ћа ва
поу зда ност опре ме и због тога у

НИС-у сва ко днев но раде на кре и ра њу
диги тал них плат фор ми за управљање
поу зда но шћу опре ме и на раз во ју ала -
та за пре дик тив ну детек ци ју ква ро ва.
Поред тога, у НИС-у желе да уна пре де
ком пе тен ци је опе ра те ра у рафи не ри -
ји, који су сада, захва љу ју ћи диги тал -
ним тре на же ри ма, у могућ но сти да
вежба ју рад и на оним постро је њи ма
која су тек у изград њи.

У НИС-у су све сни да, ако желе да
буду диги тал на ком па ни ја, не могу
само да буду куп ци ино ва тив них тех -
но ло ги ја и зна ња, већ мора ју и сами
да их раз ви ја ју. У ту свр ху у окви ру
Науч но-тех но ло шког цен тра НИС-а
фор ми ра на је диги тал на лабо ра то ри -
ја где се струч ња ци баве науч но истра -
жи вач ким радо ви ма у окви ру диги -
тал них про је ка та и могућ но стима
њихо ве при ме не у нафт ној инду стрији.
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НОВЕ ТАКСЕ ЕУ

Србија на великом
губитку

У борби против климатских проме-
на Европска унија припрема нову
таксу за земље попут Србије, где се
угљен-диоксид емитује више него
што је дозвољено. Прве на удару
биће термоелектране које струју про-
изводе на угаљ, али и друге велике
фабрике, што ће, према речима стру-
ке, повећати рачуне за струју и бит-
но утицати на стандард грађана.

Наиме, фирме у тзв. трећим
земљама, а тој групи припада и
Србија, производњом неке робе
загађују угљен-диоксидом (CO2)
више него што је дозвољено у
Европској унији и та ће се роба
приликом увоза у ЕУ додатно цари-
нити. План за ову таксу предста-
виће Европска комисија средином
године. ЕУ ово ради како би спре-
чила испуштање угљеника, који
изазива климатске промене, одно-
сно обесхрабрила власнике ком-
панија да избегавају да плате так-
се за загађење тако што ће преме-
стити фабрику у земље у којима те
таксе нема – као што је Србија.

Европска унија најављује да се
увођење мера очекује до 2023.
године, за секторе који носе најве-
ћи ризик.

ГИМНАЗИЈА ПОМАЖЕ
СУГРАЂАНИМА

Бесплатна припрема
за упис

Гимназија „Урош Предић” упису-
је нове ученике на смер инфор-
мационе технологије. Реч је о обра-
зовном профилу који се разлику-
је од осталих гимназијских сме-
рова, јер на њему ученици стичу
знања из области информационих
технологија.

Да би мали матурант уписао овај
смер, мора да полаже посебан при-
јемни испит. Стога је управа ове
школе одлучила да помогне сугра-
ђанима и позвала заинтересоване
ђаке и њихове родитеље да се при-
јаве за бесплатне припреме за при-
јемни испит које организује ова
угледна панчевачка средња шко-
ла. Пријаве треба поднети на имејл
direk tor @gim na zi ja u ro spre dic.edu.rs
до 5. априла. Припреме почињу
10. априла, а први термин је пла-
ниран за упознавање смера, пред-
мета и начина рада.

ПОХВА ЛА ЗА
МИНИСТАРСТВО

Кине зи мора ју да 
раде сту ди ју!

Мини стар ство зашти те живот не
сре ди не одба ци ло је зах тев „Циђи -
на”, тако да ова ком па ни ја мора да
ура ди сту ди ју о про це ни ути ца ја
на живот ну сре ди ну. На осно ву
при мед би Дру штва мла дих истра -
жи ва ча из Бора и Регу ла тор ног
инсти ту та за обно вљи ву енер ги ју и
живот ну сре ди ну (РЕРИ), Мини -
стар ство зашти те живот не сре ди -
не одба ци ло је зах тев ком па ни је
„Срби ја Циђин копер” за одлу чи -
ва ње о потре би про це не ути ца ја
про јек та на живот ну сре ди ну и ука -
за ло инве сти то ру да је потреб но да
изра ди сту ди ју о про це ни ути ца ја
на живот ну сре ди ну за цео про је -
кат, а не пар ци јал но, за поје ди не
радо ве.

Да под се ти мо, Дру штво мла дих
истра жи ва чи Бора и РЕРИ скре та -
ли су пажњу јав но сти и над ле жном
мини стар ству да се у овом слу ча ју
ради о вештач ком раз два ја њу про -
јек та на мање цели не како би се
сакрио ути цај на живот ну сре ди -
ну. Они су поздра ви ли ову одлу ку
Мини стар ства зашти те живот не
сре ди не и нагла си ли да је изу зет -
но важно да над ле жни у држа ви
наста ве ова кву прак су и да се
дослед но спро во де про пи си из обла -
сти зашти те живот не сре ди не.

Уче ни ци који поха ђа ју
онлајн наста ву могу 
да иду у шко лу само 
на оцењи ва ње

Неко мора, а неко не!?

Нова мера није јед на ка 
за све

Мини стар ство про све те, нау ке и тех -
но ло шког раз во ја упу ти ло је про шле
неде ље допис дирек то ри ма осно вих
и сред њих шко ла у Срби ји у вези с
нај но ви јом пре по ру ком Кри зног шта -
ба да уче ни ци, који поха ђа ју онлајн
наста ву, могу да иду у шко лу само
на оце њи ва ње у мањим гру па ма и уз
пошто ва ње свих епи де ми о ло шких
мера. Над ле жни исти чу да је ова
мера усле ди ла јер се вели ки број
настав ни ка, роди те ља и дирек то ра
шко ла обра тио Мини стар ству про -
све те ука зу ју ћи на отво ре на пита ња
у вези са оце њи ва њем уче ни ка и
попра вља њем већ датих оце на у
посто је ћим усло ви ма.

Тако, од ове неде ље, наши ђаци у
гру па ма од по пет деча ка и девој чи ца
дола зе на усме не про ве ре сте че ног
зна ња или раде тесто ве у ђач ким клу -
па ма. Нарав но, они који не желе да
дођу у шко лу оце ну ће зара ди ти елек -
трон ским путем – одго ва ра ће онлајн
пре ко одго ва ра ју ћих дру штве них мре -
жа или ће ради ти тест у реал ном вре -
ме ну, или ће јед но став но ура ди ти
задат ке и посла ти меј лом настав нику.

Вре ди иста ћи да су до кра ја настав -
не годи не оста ла непу на два месе ца и
да ће посто ја ти пре кид рада због
држав ног и вер ског пра зни ка, што ће
додат но оте жа ти при ме ну зако на о
оце њи ва њу уче ни ка основ них и сред -
њих шко ла.

У чему је про блем!?

Када су оно мад шко ле пре шле на
онлајн рад, из ресор ног мини стар ства
је сти гла забра на да се уче ни ци пози -
ва ју у учи о ни це ради оце њи ва ња, а
настав ни ци ма је јасно рече но да ђаке
тре ба да оце њу ју уз кори шће ње савре -
ме них тех но ло ги ја. Сада се ствар про -
ме ни ла због при ти са ка настав ни ка и
роди те ља, али опет није доне се на

једин стве на одлу ка која ће важи ти за
све, већ се оста вља настав ни ци ма да
сами про це не да ли ће и које ђаке
оце њи ва ти ужи во, а које онлајн. Над -
ле жни из мини стар ства су током целог
дру гог полу го ди шта прет ход не школ -
ске годи не твр ди ли да су оце не дате
„на даљи ну” валид не, да би с почет -
ком нове школ ске годи не уве ли пра -
ви ло да се одго ва ра искљу чи во у шко -
ли. И тако су само збу ни ли и настав -
ни ке и роди те ље.

Сада је на шко ла ма да орга ни зу ју
„живо” оце њи ва ње у наред ном пери -
о ду, што је добро, али нај но ви јом
одлу ком уче ни ци су ста вље ни у нерав -
но пра ван поло жај, посеб но мали и
вели ки мату ран ти, који ма се сва ка
оце на рачу на при упи су у наред ни
ниво шко ло ва ња. Наи ме, у оним шко -
ла ма где не буде било орга ни зо ва но
оце њи ва ње на стан дард ни начин уче -
ни ци ће бити у пред но сти јер ће моћи

да доби ју пети цу тако што ће пре пи -
са ти или ће им неко реши ти кон -
трол ни или писме ни зада так. Они
чије се зна ње буде про ве ра ва ло ужи -
во мора ће сво ју оце ну да „зара де” у
учи о ни ци.

Поста вља се пита ње да ли је у реду
да један настав ник „ока чи” кон трол -
ни на интер нет ују тру и каже ђаци -
ма да га ура де и поша љу до кра ја
дана, док дру ги зада је кон трол ни у
огра ни че ном вре ме ну, а тре ћи исто

гра ди во про ве ра ва у учи о ни ци.
Нарав но да током оце њи ва ња „на
даљи ну” неће вара ти сви уче ни ци,
али се с пра вом поста вља пита ње
шта поште ни доби ја ју, ако увек има
оних који „хва та ју кри ви не”. Позна -
то је да се то деша ва и у редов ним
окол но сти ма, али то не може да буде
оправ да ње да се у ова квом систе му,
у коме је оце на доми нант но мери ло
зна ња, казне уче ни ци који су сво јим

радом и тру дом сва ку сво ју оце ну
заслу жи ли.

Како се вред ну је рад уче ни ка?

Услед пан де ми је кови да 19 ура ђе не
су изме не и допу не пра вил ни ка о оце -
њи ва њу у основ ној и сред њој шко ли
кра јем прет ход не школ ске годи не и
оне су и даље на сна зи. Пре ма овом
пра вил ни ку, наста ва на даљи ну, као и
непо сред на наста ва, тре ба да омо гу ћи
кон ти ну и ра но пра ће ње и оце њи ва ње
уче нич ких постиг ну ћа путем фор ма -
тив ног и сума тив ног оце њи ва ња, у
скла ду с про пи си ма који ма се уре ђу је
оце њи ва ње уче ни ка у основ ном и сред -
њем обра зо ва њу и вас пи та њу.

Да под се ти мо, оце њи ва ње уче ни ка
регу ли са но је Зако ном о осно ва ма
систе ма обра зо ва ња и вас пи та ња и
реле вант ним пра вил ни ци ма. У овим
регу ла ти ва ма се про пи су ју две врсте
оце њи ва ња: сума тив но и фор ма тив -
но. У обра зов ној прак си до сада је
тежи ште било на сума тив ном оце њи -
ва њу. Почев од сре ди не мар та 2020.
годи не, у скла ду са одлу ка ма Вла де,
за уче ни ке је орга ни зо ва на наста ва
на даљи ну. У таквим окол но сти ма
систем који функ ци о ни ше у усло ви -
ма редов не наста ве у учи о ни ца ма сели
се у тзв. вир ту ел ни про стор. То сва ка -
ко под ра зу ме ва про ме ну посто је ће
прак се, али и при хва та ње про ме ње не
пара диг ме уче ња и наста ве и од свих
уче сни ка (настав ни ка, роди те ља и уче -
ни ка) зах те ва про ме ну прав ца рада,
додат ни труд, дисци пли но ва ност,
сарад њу и пре у зи ма ње одго вор но сти.
Таква реа ли за ци ја наста ве зах те ва и
дру га чи је начи не оце њи ва ња, што зна -
чи пре све га поме ра ње фоку са са сума -
тив ног на фор ма тив но оце њи ва ње.

Вео ма попу ла ран метод овог типа
оце њи ва ња јесте пра вље ње тзв. е-порт -
фо ли ја уче ни ка. У пита њу је збир ка
уче нич ких радо ва која при ка зу је
резулта те које је уче ник пости гао кроз
разне актив но сти у настав ном про це -
су (нпр. есе ји, посте ри, фото гра фи је,
видео и аудио запи си, умет нич ка дела
које је кре и рао уче ник). Он садр жи
разно вр сне инфор ма ци је, које доку -
мен ту ју иску ства и раз вој ком пе тен -
ци ја уче ни ка.

По све му суде ћи, ова кав модел оце -
њи ва ња није зажи вео код нас, јер у
супрот ном ђаци не би мора ли у клупе.

ПРО БЛЕМ ОЦЕ ЊИ ВА ЊА ЂАКА У ШКО ЛА МА

ДОБАР, ЛОШ, ЗАО

ОДР ЖАН САСТА НАК ПРЕД СЕД НИ ЦЕ ВЛА ДЕ РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ И ГЕНЕ РАЛ НОГ ДИРЕК ТО РА НИС-а

Диги та ли за ци ја је важан сег мент раз во ја ком па ни је

Страну припремиo 
Зоран

Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

Оче ки ва ње

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, коли ко смо само
пута били изне на ђе ни када
нас је, уме сто оче ки ва ног,
„пого ди ло”, изне на ди ло, поне -
кад и упла ши ло оно што је
иско чи ло као одго вор на наше
наде и жеље. А дога ђа се, и то
увек када оче ки ва ња веже мо
за дру ге људе прет по ста вља -
ју ћи њихов одго вор.

Нау чи ли смо
да свој ум кори -
сти мо како
бисмо укр шта -
ли раз не могућ -
но сти са сво јим
жеља ма. Пра -
ви мо нај ра зно -
вр сни је ком би -
на ци је с вео ма
слич ним крај -
њим исхо дом.
Kакав год да је,
пово љан или
непо во љан по
нас, увек је оче -
ки ван... То се
деша ва из јед -
ног једи ног
разло га – све о
чему раз ми шља мо укр шта мо
с прет по став ка ма о туђем
мишље њу и пона ша њу. Из
тога пра ви мо закључ ке на
осно ву којих оче ку је мо сасвим

изве сну и кон крет -
ну (ре)акци ју
дру гих. Ствар
се ком пли ку -

је када се у
кон струк -
ци је ума

уме ша

и емо тив на инве сти -
ци ја. Што више даје мо
себе и угра ђу је мо емо ци је

у неки однос или везу, то су
оче ки ва ња у одно су на ту осо -
бу већа и кон крет ни ја. Самим
тим, већа су и раз о ча ра ња која
увек усле де када се дого ди
нешто сасвим супрот но од
зами шља ног и пожељ ног.

Заба вље ни пра вље њем ком -
би на ци ја и прет по ста вља њем
одго во ра, забо ра вља мо да је
на дру гом кра ју наше кому -
ни ка циј ске везе тако ђе осо ба
са сво јим оче ки ва њи ма у
одно су на нас и да је вео ма
могу ће да наш одго вор нема
ника кве додир не тач ке са
жеље ним. На тај начин наста -
ју нај че шће и нај ве ће пре пре -
ке у раз у ме ва њу и као такве
поста ју узрок још већем нера -
зу ме ва њу.

За здра ву и успе шну кому -
ни ка ци ју лише ну нере ал них
оче ки ва ња нај ва жни је је
разви ти спо соб ност поста вља -
ња пита ња и ква ли тет ног слу -
ша ња. Не може мо зна ти шта

неко мисли док
то не каже.
Исто важи и у
обр ну том сме -
ру. Спо соб ност
јасног изра жа -
ва ња сво јих
жеља и наме ра
нај бо љи је пут
ка оче ки ва њи -
ма која кре и ра -
ју дога ђа је
какве жели мо
и који су
повољ ни по нас
и наше везе с
дру гим људи -
ма.

Јед на од нај -
в а  ж н и  ј и х

живот них лек ци ја, која нам
ути ре пут ка здра вој и успе -
шној кому ни ка ци ји, вео ма је
јед но став на и гла си: НЕ ПРА -
ВИМ ПРЕТПОСТАВKЕ. Ника -
да не може мо да пред ви ди мо
буду ћи дога ђај у јед но смер -
ној ули ци сво јих оче ки ва ња,
јер га засни ва мо на свом иску -
ству и жеља ма. Kада се осло -
бо ди мо нави ке пра вље ња
прет по став ки, спрем ни смо
да поч не мо да наше везе и
одно се гра ди мо љуба вљу и

пошто ва њем. Тада наста -
ју оче ки ва ња која, када
се оства ре, доно се радост
и задо вољ ство.

Пита ти или прет по ста -
вља ти – одлу ка је, као и
увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

За здраву и
успешну
комуникацију
лишену нереалних
очекивања
најважније је
развити способност
постављања питања
и квалитетног
слушања.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако пати те од реуме,

ево неко ли ко леко -

ви тих тинк ту ра које

може те сами да

напра ви те. Њима

маси рај те бол на

места или их кори -

сти те као обло ге.

Тако ћете зна чај но

убла жи ти симп то ме

који вам реме те и

оте жа ва ју сва ко дне ви цу.

Ста ви те у ста кле ну теглу 100 г рузма ри на, 100 г усит ње ног

гаве за и 20 изрен да них пло до ва кесте на. Налиј те комо вом раки -

јом и оста ви те да одсто ји на сун цу или топлом месту три неде ље.

Након тога про це ди те. Нато пи те газу тинк ту ром и ста ви те обло гу

на бол на места. Пре ко газе ста ви те пешкир. Мењај те у току дана.

Након тога изма си рај те бол на места уљем од кан та ри о на.

У ста кле ну фла шу сипај те до виси не више од поло ви не усит -

ње ни цвет јор го ва на, па налиј те комо ви цом. Држи те на сун цу три

неде ље, па про це ди те. Маси рај те бол на места више пута у току

дана.

Поме шај те у истој коли чи ни изрен да ни корен бљу ста и пло до -

ве дивљег кесте на. Налиј те комо ви цом и оста ви те да одсто ји три

неде ље, па про це ди те. Маси рај те бол на места.

Ефек ти ће бити још бољи ако упо ре до пије те и сле де ћи чај.

Поме шај те по 20 г врбо ве коре, лишћа и пупо ља ка бре зе, листа

копри ве и раста ви ћа и по 10 г цве та зове и липе. Јед ну каши ку

меша ви не кувај те пет мину та у два деци ли тра воде. Оста ви те да

одсто ји 10 мину та, про це ди те и пиј те три пута днев но.

Тинк ту ре за
реу ма ти ча ре

Рак дој ке пред ста вља воде ћи
узрок обо ле ва ња и уми ра ња од
малиг них боле сти у жен ској
попу ла ци ји широм пла не те. Пре -
ма пода ци ма Свет ске здрав стве -
не орга ни за ци је, у све ту се годи -
шње реги стру је ско ро 1,7 мили -
о на обо ле лих жена, а од исте
боле сти сва ке годи не умре пре -
ко пола мили о на њих. И у Срби -
ји је рак дој ке нај че шћи малиг -
ни тумор у жен ској попу ла ци ји.

О фак то ри ма ризи ка за наста -
нак ове боле сти, о важно сти
само пре гле да и редов них кон -
тро ла, али и о начи ни ма лече -
ња рака дој ке раз го ва ра ли смо
са др Душа ном Сто ји ћем, спе -
ци ја ли стом опште хирур ги је –
суп спе ци ја ли стом онко ло гом.

Док тор Душан Дуда Сто јић је
у сво јој пре ко три деце ни је дугој
кари је ри оба вио више од 10.000
раз ли чи тих опе ра ци ја и аси -
сти рао у бар још толи ко њих, а
посеб но се посве тио упра во
захва ти ма који се тичу укла -
ња ња про ме на на дој ци.

Као што је мно ги ма позна то,
овај иску сни лекар ради у Општој
бол ни ци Пан че во, а поред тога,
он се при кљу чио и тиму струч -
ња ка Заво да за здрав стве ну
зашти ту рад ни ка „Пан че вац”,
где ће оба вља ти пре гле де дој ке
и опште хирур шке пре гле де.
Завод се нала зи у Ули ци Вука
Кара џи ћа 1, а пре глед може те
зака за ти путем теле фо на 013/21-
90-900 или 013/21-90-903.

Када гово ри мо о рас про стра -
ње но сти рака дој ке на тери то -
ри ји Јужно ба нат ског окру га,
вести нису добре: упра во то је
нај че шћи малиг ни тумор у жен -
ској попу ла ци ји и на овом про -
сто ру. Од ове боле сти у нашем
окру гу годи шње обо ли око 175
и умре 75 жена. Пре ма пода -
ци ма Заво да за јав но здра вље
Пан че во, у 2019. годи ни рак
дој ке се нала зио на првом месту
и чинио 17,2% од укуп ног бро -
ја ново о бо ле лих и 16% од укуп -
ног бро ја умр лих од свих врста
рака код жена. У послед њих
пет годи на нај ви ше обо ле лих
у нашем окру гу реги стро ва но
је у узра сту од 55 до 64 годи не,
док је нај ра ни је дијаг но сти ко -
ва ни рак дој ке био у узра сту од
20 до 29 годи на.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Kоји фак то ри
ризи ка ути чу на наста нак рака
дој ке и зашто се доња гра ни ца
ста ро сти жена које обо ле ва ју
спу шта?

ДР ДУШАН СТО ЈИЋ: Мно го
ства ри ути че на пове ћа ње инци -
ден ци је. То је, пре све га, ген -
ско насле ђе. Уз то, девој ке све
рани је доби ја ју циклу се и сту -
па ју у сек су ал не одно се, што
повла чи и ризич на пона ша ња.
Даље, хра на коју једе мо није
иста као пре. Због пове ћа ња
бро ја ста нов ни ка она се кон -
зер ви ра, кори сти се мно го више
пести ци да и ади ти ва, као и
анти би о ти ка и сте ро и да који се
дају живо ти ња ма. Зна се да се
ризик од поја ве рака пове ћа ва
с годи на ма ста ро сти, али сада,
због чита вог овог мик са непо -
вољ них фак то ра, има мо чиње -
ни цу да се раз бо ле ва ју и девој -
ке од 16-17 годи на. То су изним -
ни слу ча је ви, који се одмах
шаљу на Инсти тут за онко ло -
ги ју и ради о ло ги ју Србије.

l Kоји су то симп то ми који
би осо бу могли наве сти на сум -
њу на посто ја ње малиг ни те та
на дој ци?

– Добра ствар је у томе да је
све раз ви је ни ја свест код жена
о томе да је рано откри ва ње рака
дој ке јед на ко изле че њу, дове ла
до тога да се жене мно го више
баве само пре гле дом, који је у
осно ви целе при че, а затим и да
кори сте дру ге доступне мето де
– ултра звук и мамо гра фи ју, а
тамо где је то нео п ход но, и

магнет ну резо нан цу. Сва ка ко је,
као што сам већ рекао, први и
нај бит ни ји корак – само пре глед.
Жене ипак нај бо ље зна ју сво је
дој ке и тре ба да јед ном у 15–30
дана врхо ви ма прсти ју кру жним
покре ти ма од бра да ви ца наго ре
и у пазу шној јами испи та ју да
ли евен ту ал но тамо посто ји нека
нова тво ре ви на. Тре ба обра ти ти
пажњу и на поја ву бола на наве -
де ним мести ма. Један од симп -
то ма је и цуре ње садр жа ја из
дој ке, било да је то мле ко или
крв, нарав но уко ли ко жена није
поро ди ља. Ако се такви симп -
то ми поја ве, потреб но је јави ти
се свом лека ру, који ће вас упу -
ти ти онко ло гу. Жене већ од 40
годи на ула зе у скри нинг кате -
го ри ју, када се раде и мамо гра -
фи је, но пре глед на мамо гра фу
се по потре би ради и код мла -
ђих жена.

l Да ли пре по ру чу је те жена -
ма, које то себи могу да при у -
ште, да ура де БИ-РАДС тест?

– Ако у поро ди ци има те две-
три осо бе обо ле ле од рака дој -
ке, при чему је реч о бли ском
роду – мај ци, баки, тет ки – тада
оба ве зно тре ба ура ди ти БИ-
РАДС тест, којим се утвр ђу је
потен ци јал на могућ ност јавља -
ња рака. Познат је слу чај у све -
ту када је Анџе ли на Џоли ура -
ди ла тај тест и када је одмах
после тога ура ђе на обо стра на
мастек то ми ја, то јест одстра -
ње не су јој обе дој ке. Да то није
ура ђе но, ова глу ми ца би има ла
87% шан си да у сле де ћих пет

годи на доби је кар ци ном, а овом
интер вен ци јом су те шан се све -
де не на пет про це на та. Тај тест
се може ура ди ти и код нас на
Инсти ту ту за онко ло ги ју и ради -
о ло ги ју Срби је. Ана ли за није
јеф ти на, али јасно је да би дале -
ко ску пље могле бити после ди -
це, уко ли ко се болест јави.

l Kолико је опе ра ци ја сигу -
ран знак изле че ња када је реч
о зло ћуд ном тумо ру?

– Пара док сал на ствар код
хирур ги је је у томе да не лечимо

узрок, него после ди це боле сти.
Људи који не раз у ме ју да је
лече ње рака мул ти цен трал но у
вели кој су заблу ди. Хирур шка
интер вен ци ја сама по себи није
јед на ка изле че њу, већ је ту пуно
про прат них слу жби, пуно људи
који можда нису тако екс по ни -
ра ни, а који тако ђе раде изван -
ре дан посао – хеми о те ра пе у ти,
зрач ни тера пе у ти, онко ло зи...
Они су ти који се баве паци јен -
ти ма после опе ра ци је – а тада
запра во почи ње пра ва бор ба.
Имам сре ћу да радим са изван -
ред ним тимом онко ло га, пато -
ло га и ради о ло га. Ту има коле -
ги ни ца које би могле да раде у
било којој врхун ској онко ло -
шкој уста но ви у Евро пи. Ипак,
оно што у огром ном бро ју слу -
ча је ва јесте јед на ко изле че њу
сва ка ко је рано откри ва ње. Ту
чиње ни цу тре ба непре ста но и
што гла сни је исти ца ти, јер неки
од запу ште них слу ча је ва малиг -
ни те та на које сам и сам наи ла -
зио заи ста иза зи ва ју неве ри цу.
Неве ро ват но је како и сада, у
21. веку, жене себи дозво ле да
дођу у такав ста ди јум боле сти
да се ништа не може учи ни ти
по пита њу њихо вог изле че ња.

l Kаква тера пи ја и начин
живо та након опе ра ци је дају
нај бо ље резул та те?

– То је све инди ви ду ал но.
Мени лич но је у лече њу паци -
је на та важан кона чан резул тат,
а на који начин ће се до њега
доћи је ире ле вант но. Веру јем у
запад ну меди ци ну и због тога и

радим овај посао. Након опе -
ра ци је неки паци јен ти бира ју
хемо те ра пи ју и зрач ну тера пи -
ју, неки се окре ћу алтер на тив -
ним начи ни ма лече ња, неки
држе раз ли чи те дије те... Тешко
је дати одго вор шта је пра во
реше ње. Нор мал но, ником не
бих суге ри сао да се не опе ри -
ше, а даље је све инди ви ду ал на
ствар. Моје емпи риј ско виђе ње
ства ри је такво да се они људи
који су пози тив но ори јен ти са -
ни пре ма свом про блему пуно

брже опо ра вља ју и мно го дуже
живе. Ова кав став се не може
науч но пот кре пи ти, али иску -
ство у прак си то пока зу је. Они
који пола зе од тач ке у којој веру -
ју да ће им одре ђе на тера пи ја
помо ћи и не виде дру ги исход
до оздра вље ња има ју дале ко веће
шан се за изле че ње од осо ба које,
када сазна ју да су обо ле ле, кло -
ну, пад ну у депре си ју и дијаг -
но зу дожи ве као смрт ну казну.

l Kакве пре гле де ћете оба -
вља ти у Заво ду „Пан че вац”?

– Акце нат ће сва ка ко бити
на паци јент ки ња ма с про бле -
мом дој ки и тумо ра дој ки.
Запра во, на паци јент ки ња ма и
паци јен ти ма, јер међу обо ле -
ли ма од рака дој ке има и 5–7%
мушка ра ца. Пре глед под ра зу -
ме ва узи ма ње анам не зе – поро -
дич не и лич не. Про ве ра ва мо,
изме ђу оста лог, да ли је у поро -
ди ци са жен ске стра не било
обо ле лих од кар ци но ма дој ке,
буду ћи да има фами ли ја које
су ген ски опте ре ће ни је када је
о овој боле сти реч. „Насле ђи -
ва ње” боле сти иде с мај чи не
стра не – зато се про ве ра ва да
ли су боло ва ле мај ка, тет ка,
бака одно сно мај чи на мај ка и
слич но. Након тога спро во ди -
мо сам пре глед и, у зави сно сти
од оно га што он пока же, одре -
ђу је мо таљи ток лече ња, додат -
ну дијаг но сти ку, тера пи ју итд.
Поред пре гле да дој ке, у Заво ду
„Пан че вац” ћу ради ти и општи
хирур шки пре глед, који се пре -
по ру чу је свим оним паци јен -
ти ма који има ју неја сне тего бе
у абдо ме ну, одно сно диге стив -
ном трак ту, у сми слу бола у
трбу ху, под ри ги ва ња, муч ни не
и слич но. Циљ је да се пре гле -
дом поста ви дијаг но за (која се
може, по потре би, потвр ди ти
ултра зву ком и лабо ра то риј ским
ана ли за ма) или да се, у слу ча ју
неја сних ста ња, паци јент усме -
ри у даљи ток испи ти ва ња.

Доктор Душан Дуда
Стојић у Заводу
„Панчевац” обавља
прегледе дојке и
опште хируршке
прегледе. Закажите
путем телефона
013/21-90-900 или
013/21-90-903.
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Данас више није новост да наше
инте лек ту ал не спо соб но сти не
зави се само од бро ја нер вних
ћели ја, одно сно од нашег генет -
ског потен ци ја ла, већ да на њих
ути че број веза (синап са) међу
њима. Нека да шње увре же но
мишље ње да се синап се ства -
ра ју искљу чи во пре дете то вог
рође ња сада је заме ње но новим
откри ћем: 50% синап са раз ви -
ја се до дете то ве пете годи не,
75% до сед ме, а оста так синап -
са до два на е сте годи не. После
тога на раз вој инте ли ген ци је
дете та може мо да ути че мо у
огра ни че ном оби му. Али зато
у првих два на ест годи на има -
мо пуне руке посла и сва ко
забу ша ва ње кошта!

О томе шта може мо ура ди -
ти да бисмо поспе ши ли раз вој
инте ли ген ци је сво јих мали ша -
на, на пре да ва њу под нази вом
„Зна чај исправ ног раз во ја инте -
ли ген ци је у модер но доба” гово -
рио је пре пан де ми је, у пан че -
вач кој Град ској библи о те ци, др
Нема ња Гале тић са Инсти ту та
за здрав стве ну зашти ту деце и
омла ди не Вој во ди не.

Први дани пре суд ни

– У првих неко ли ко годи на
живо та дете та у сва кој секун -
ди наста је по чак 700 нових
синап са изме ђу неу ро на у дете -
то вом мозгу. Упра во због тога
је фасци нан тан број вешти на
и ства ри које дете може нау -
чи ти у вео ма крат ком пери о -
ду. Но то је само добра пола -
зна осно ва. Уко ли ко с дете том
не ради мо од првог дана, његов
пуни потен ци јал неће моћи да
се раз ви је и зато је важно да се
на вре ме инфор ми ше мо о томе
како раз ви ти синап се, како
побољ ша ти инте ли ген ци ју и где
гре ши мо на том путу – нагла -
сио је Гале тић.

Боја собе је важна

Уко ли ко упра во ишче ку је те
бебу и сазна ли сте пол, онда
веро ват но при пре ма те розе
собу за девој чи цу или пла ву
за деча ка. Ако је тако, већ сте
напра ви ли прву кар ди нал ну
гре шку!

– Ново ро ђен че у првим дани -
ма живо та не види боје, већ
само кон тра сте. Када је соба
опре мље на ства ри ма исте боје,
кон тра ста нема, а самим тим
нема ни сти му ла ци је за наста -

нак нових синап са. Сто га топла
пре по ру ка роди те љи ма: нека
соба ваше при но ве буде што
шаре ни ја – каже Гале тић.

Кре вет, не трам бу ли на

Вели ки број роди те ља у дана -
шње вре ме забра њу је сво јој
деци ска ка ње по бари ца ма или
по кре ве ту. Пла ше ћи се да се
не испр ља ју или не повре де,
чини мо им још јед ну медве ђу
услу гу.

Упра во док пузи, хода, трчи,
ска че, про вла чи се, пење или
спу шта, дете кроз функ ци о -
нал ну игру гра ди спо соб ност
кори шће ња вели ких гру па
миши ћа које коор ди ни шу
покре те тела. Тако се раз ви ја -
ју гру ба мото ри ка, коор ди ни -
са ност, тем по и брзи на покре -
та, а самим тим и синап се у
дете то вом мозгу.

Док тор Гале тић каже да заме -
на бари ца и кре ве та трам бу ли -
ном није добра иде ја, јер ефе -
кат није исти: трам бу ли на сама
одба цу је дете и оно нема кон -
тро лу над тем пом и јачи ном
ско ка. Исто тако, он пре по ру -
чу је да забо ра ви те на елек трич -
не тро ти не те или пре ду гу упо -
тре бу деч јих коли ца.

Забо ра вље не игре

Он је дао и одли чан савет мама -
ма и тата ма како да под стак ну
децу на то да се више кре ћу.

– Нау чи те децу игра ма које
смо ми игра ли као мали:
ластиш, шко ли це, хула-хоп,
ска ка ње на јед ној нози, баца -
ње фри зби ја – све те игре и те
како има ју сво ју свр ху. Јесте
ли зна ли, на при мер, да ће
дете које није нау чи ло да хода
уна зад касни је има ти про бле -
ма с раз у ме ва њем нега тив них

бро је ва? Не забо ра ви те ни на
вија чу, игре на сне гу и оне с
лоп том. Посеб но бих пре по -
ру чио кли ке ре, игру која има

толи ко пред но сти: допри но си
раз ви ју фине мото ри ке и мате -
ма тич ких вешти на, као и
соција ли за ци ји – нагла сио је
Гале тић.

Хра на и ТВ – ника ко

Још јед на гре шка на коју је упо -
зо рио овај лекар је и та што
мно ге мај ке, желе ћи да избегну
неред, хра не сво ју децу не дозво -
ља ва ју ћи им да само стал но
савла да ју ову вешти ну на време.

– Још је горе ако децу при -
ли ком хра ње ња поста ви те

испред укљу че ног теле ви зо ра
или ком пју те ра. То није оброк,
дете у тој ситу а ци ји није све -
сно ни хра не коју једе ни коли -
чи не коју уно си. Касни је ћете
има ти вели ких про бле ма са
исхра ном свог дете та, а вели ке
су шан се и да ће оно бити гоја -
зно. О томе коли ко ште те деци
нано си игра ње игри ца и гле -
да ње раз ли чи тих непри ме ре -
них садр жа ја на интер не ту, не
тре ба ни гово ри ти – иста као је
Гале тић.

Не пре за шти ћуј те их

Овај лекар упо зо ра ва да су
нам деца гене рал но пре за шти -
ће на, јер ми оба вља мо посло -
ве уме сто њих и реша ва мо
њихо ве про бле ме и тако сто -
ји мо на путу њихо вом раз во -
ју. А коли ко озбиљ но тре ба
схва ти ти њего ве речи, све до -
чи и чиње ни ца да учи те љи и
настав ни ци већ годи на ма твр -
де како је сва ка нова гене ра -
ци ја деце која седа ју у школ -
ске клу пе инте лек ту ал но све
сла би ја, декон цен три са ни ја,
али и тро ми ја, са све више
про бле ма с дефор ми те ти ма
кич ме и сто па ла.

Да бисмо попра ви ли ствар,
лекар пре по ру чу је да дете
усме ри мо на актив но сти које
ће допри не ти ства ра њу нових
синап са у мозгу, као што су
спорт, сви ра ње, пева ње, ваја -
ње, црта ње, игре мемо ри је,
логич ке игре, сла га ли це,
читање, пре при ча ва ње,
те одла зак у

при ро ду и кон такт са
животиња ма.

Уки ни те мобил ни

Иако се чини да су нам нове
тех но ло ги је доне ле мно го пред -
но сти и у зна чај ној мери нам
олак ша ле живот, у послед ње
вре ме поста је све јасни је да
нисмо на вре ме раз ми шља ли о
нега тив ним после ди ца ма ново -
та ри ја попут мобил них теле -
фо на, табле та и ком пју те ра,
који су на мала вра та ушли у
наше живо те и врло брзо пот -
пу но овла да ли њима.

О томе коли ко је разор на
моћ диги тал них уре ђа ја по
чита во наше дру штво, довољ -
но гово ри пода так да чак 50
одсто деце у Срби ји у тре нут ку
пола ска у први раз ред основ не
шко ле већ има неку раз вој ну
смет њу!

– Сва ка нова гене ра ци ја прва -
ка у сва ком сми слу је сла би ја
од прет ход не две, без обзи ра
на то да ли је реч о мото ри ци,
пажњи, кон цен тра ци ји или

општем зна њу. До раз вој них
смет њи дола зи упра во зато што
живи мо у вре ме ну када су деца
ста тич на, про во де вре ме испред
рачу на ра, теле ви зо ра и теле -
фо на, све се мање кре ћу и све
мање под сти ца ја дају свом
мозгу како би се раз ви јао на
аде ква тан начин – иста као је
на јед ном од пре да ва ња у
нашем гра ду др Ран ко Рајо вић,
нај ве ћи струч њак у реги о ну за
пита ња вас пи та ња деце.

Рајо вић је „Уни це фов” сарад -
ник на про јек ту раног под сти -
ца ња инте лек ту ал ног раз во ја
деце, осни вач „Мен се Југо сла -
ви је” (данас Срби је) и одсе ка
за даро ви те НТЦ и
члан бор да дирек то ра
свет ске „Мен се”.

– Није спор но да нове
тех но ло ги је има ју
добрих
стра на,

под усло вом да се пра вил но
кори сте, али чиње ни ца је да
оне већ пра ве нена док на ди ву
ште ту. Да се ја питам, забра -
нио бих мобил не теле фо не у
основ ној шко ли или барем деци
до десе те годи не живо та –
нагла сио је Рајо вић.

Роди те љи су одго вор ни

Поред зави сно сти, диги тал ни
уре ђа ји доно се и читав низ дру -
гих про бле ма: деца већи део
дана пре се де, поглед им је фик -
си ран за екран, не кори сте свих
десет прсти ју, нису соци ја ли -
зо ва на...

– Нека да се веро ва ло да је
инте ли ген ци ја 100 одсто
наслед на, али сада је дока за но
да инте лек ту ал не спо соб но сти
зави се од бро ја синап са – веза
изме ђу нер вних ћели ја у нашем
мозгу. Нови ја истра жи ва ња
пока зу ју да чак 50 одсто синап -
са фор ми ра мо пре четвр те годи -
не. Покре ти као што су ска ка -
ње, рота ци ја, трча ње и пења ње
под сти чу ства ра ње синап са.
Наша деца су ста тич на, има ју
пре ко мер ну тежи ну, у пора сту
је и дија бе тес, а у шко ли им
пажња и кон цен тра ци ја тра ју
све кра ће. Зато ја нагла ша вам
да је раз вој мозга одго вор ност
роди те ља. Ви сте одго вор ни за
то да вам деца буду што спрет -
ни ја и окрет ни ја и да пуно вре -
ме на про во де у пар ку, у при -
ро ди, на игра ли шту… Нажа -
лост, истра жи ва ња пока зу ју да
су у пора сту про бле ми којих
рани је није било, а то су поре -
ме ћај гово ра, дис лек си ја, дис -
кал ку ли ја и дру ге дис функ ци -
је коре вели ког мозга, а сви
они су упра во пове за ни с не -
достат ком кре та ња – упо зо рио
је Рајо вић.

Д. Кожан

ТЕМА БРОЈА
Петак, 2. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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У мно гим од сво јих изла га -

ња др Ран ко Рајо вић скре ће

пажњу на то да школ ски

систем у Срби ји не пра ти

потре бе и могућ но сти дана -

шње деце и да би то тако ђе

могло има ти изу зет но лоше

после ди це у будућ но сти, јер

ће, како је рекао овај струч -

њак, мале држа ве које има ју

по пет на ест и више неспо -

соб них гене ра ци ја бити осу -

ђе не на неста ја ње.

– Диги тал но доба доно си

вели ке пома ке, нау ка се

дра стич но брзо раз ви ја и

нова зани ма ња се јавља ју

сва ке годи не, а наш

школски систем није се

мењао од вре ме на кад смо

ми ишли у шко лу. Нама,

реци мо, није пред ста вља ло

про блем да чита мо по два

сата у кон ти ну и те ту, а наша

деца не могу да одр же

пажњу ни до поло ви не

школ ског часа. Од десет нај -

тра же ни јих зани ма ња чак

девет их није посто ја ло пре

јед не деце ни је. То зна чи да

ми сада мора мо да спре ма -

мо децу за зани ма ња која

још увек не посто је. А у томе

неће мо има ти успе ха ако

децу не нау чи мо да мисле,

уме сто што од њих оче ку је мо

да уче напа мет. Вас пит не и

обра зов не инсти ту ци је

мора ју да поч ну да више

ува жа ва ју и при ме њу ју у

прак си нова откри ћа из

обра зов них неу ро на у ка и

мора ју да мења ју мето де

уче ња. Посао учи те ља је да

под стак не дете да се сме је,

да му покре не допа мин и

ендор фин, да уче ње пре тво -

ри у игру и да под стак не

ђаке да уче путем асо ци ја -

ци ја и сли ка уме сто да буба -

ју напа мет. Сети те се како

изгле да дете када се заи гра.

Њего ва кон цен тра ци ја је

тада врхун ска и та фаза

личи на РЕМ фазу спа ва ња

– баш то је пери од у коме

наста ју синап се у мозгу.

Зато је једи ни посао дете та

до два на е сте годи не упра во

да се – игра. Уме сто тога,

деца су данас у шко ли кон -

стант но под стре сом. Кре а -

тив ност, нове иде је, пове зи -

ва ње инфор ма ци ја и тим ски

рад – то тре ба да раз ви ја мо

код деце, јер ће им упра во

те вешти не бити нео п ход не

за посло ве будућ но сти, зато

што је то оно што ком пју тер

ника да неће моћи да ура ди

боље од нас – закљу чио је

Ран ко Рајо вић.

Шко ла неспрем на
Др Ран ко Рајо вић исти че да

од десет тре нут но нај тра же -

ни јих зани ма ња у све ту

девет није посто ја ло пре

све га десе так годи на.

Зани мљи во је да само

јед но од тих десет зани ма -

ња није веза но за упо тре бу

ком пју те ра. То су посло ви

као што су: струч њак за

раз вој софт ве ра, спе ци ја ли -

ста за диги тал ни мар ке тинг,

веб-дизај нер, струч њак за

обра ду пода та ка, архи тек та

вели ких база пода та ка

(узгред, пла та за ово зани -

ма ње је око 10.000 евра

месеч но – прим. нов.) итд.

Зна те ли које зани ма ње

није веза но за ком пју те ре?

Фит нес-инструк тор. Он је

веро ват но нео п хо дан сви ма

оста ли ма, да им помог не да

се опо ра ве од више ча сов ног

седе ња за рачу на ром.

Топ 10 зани ма ња

ШТА КАЖУ СТРУЧ ЊА ЦИ О ДЕЧ ЈОЈ ИНТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈИ

КАКО ДА ДЕТЕ ТУ БУДЕ ТЕ ОСЛО НАЦ И ПОДР ШКА, 
А НЕ ШТА КА И КАМЕН СПО ТИ ЦА ЊА

Бити роди тељ јед на је од нај зах тев ни јих и нај -
од го вор ни јих уло га које су нам у живо ту доде -
ље не. Дете на овај свет дола зи без упут ства за

упо тре бу, а шко лу за буду ће мај ке и оче ве
нико још није отво рио. Већи на нас о вас пи -
та њу и одга ја њу деце учи успут, мето дом

поку ша ја и погре шки, а нема ли број пута
деси се да тек када дете одра сте, схва ти мо да
смо у про шло сти нена мер но начи ни ли неку

непо пра вљи ву гре шку која се већ нега тив но
одра зи ла на његов физич ки, пси хич ки или
емо ци о нал ни раз вој. Ево где нај че шће грешимо.
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У окви ру акци је „Април –
месец чисто ће”, коју тра -
ди ци о нал но орга ни зу је ЈКП
„Хиги је на”, рад не једи ни -
це „Чиста чи” и „Одно ше ње
отпа да”, одно си ће се каба -
сти отпад у пери о ду од 1.
до 29. апри ла, од 7 до 15
сати. У истом том пери о ду
гра ђа ни могу доби ти додат -
на обја шње ња о овој акци -
ји путем теле фо на 327-000
и 310-203.

Ево инфор ма ци ја за све
наше сугра ђа не који су се
рас пи ти ва ли када ће рад -
ни ци „Хиги је не” одно си ти
каба сти отпад из њихо вих
насе ља и када да при пре ме
ста ри наме штај, белу тех -
ни ку, амба ла жу, ауто-лима ри ју, гуме,
баштен ско сме ће и сав дру ги отпад
изу зев гра ђе вин ског шута.

У четвр так 1. апри ла, на рас по ре ду
су сле де ће ули це: Муче нич ка, Тесли -
на, Вука Kараџића, И. Бара јев ца, Косов -
ска, Штро сма је ро ва, Ђуре Јак ши ћа, Н.
Ђур ко ви ћа, Кеј Радо ја Даки ћа, Доси -
те је ва, Бате Миха и ло ви ћа, насе ље Сода -
ра, Сола ра, Трг сло бо де, Вој во де Радо -
ми ра Пут ни ка, Вој во де Петра Бојо ви -
ћа, Мите Топа ло ви ћа, Петра Ара чи ћа,
Трг кра ља Петра I, Вој во де Миши ћа,
Њего ше ва, Нема њи на, Кара ђор ђе ва до
Моше Пија де, Бра ће Јова но вић, Свето -
за ра Миле ти ћа, Бран ка Ради че ви ћа,
Бра ће Јова но вић 33-а, Змај Јове Јова -
но ви ћа, ОШ „Сте ви ца Јова но вић”, Тех -
нич ка шко ла „23. мај”, ОШ „Јован Јова -
но вић Змај” и Гим на зи ја „Урош Предић”.

У петак, 2. апри ла, каба сти отпад
тре ба да при пре ме ста нов ни ци

следећих ули ца: Мило ша Тре бињ ца,
Цара Душа на, Прво мај ске, Цара Лаза -
ра, Мак си ма Гор ког, Жар ка Зре ња -
ни на, насе ља Зелен го ра, Нуши ће ве,
Кра ље ви ћа Мар ка, насе ља Тип Стан -
ко, Пепе ља ра, В. Жести ћа, Петра Пре -
ра до ви ћа, Ф. Вишњи ћа, Др Све ти сла -
ва Каса пи но ви ћа, 6. окто бра, Др Жар -
ка Фога ра ша, Бран ка Ано ви ћа, Таков -
ске, као и ОШ „Бран ко Ради че вић”,
ОШ „Мара Ман дић” и СШ „Нико ла
Тесла”.

У поне де љак, 5. апри ла, на реду су
Бава ни штан ски пут и ста ра Миса.

У уто рак, 6, апри ла, акци ја се наста -
вља на сле де ћим лока ци ја ма: насе ље

Тесла, Осло бо ђе ња, Лава
Тол сто ја, Мил ке Мар ко вић,
Кне за Миха и ла Обре но ви -
ћа, Чуми ће ва, Јоси фа
Марин ко ви ћа, А. Мак си -
мо ви ћа, Др Мари је При те,
Петра Кочи ћа, Радо ја
Дома но ви ћа, Гра ни чар ска,
Пере Сеге дин ца, Сте ри ји -
на, Мило ша Обре но ви ћа,
Сте ва на Шупљик ца, Желе -
знич ка ста ни ца „Пред гра -
ђе”, ОШ „Иси до ра Секу -
лић”, ОШ „Ђура Јак шић”.

У сре ду, 7. апри ла, на
рас по ре ду су ули це: Дими -
три ја Туцо ви ћа, Мар ка
Кули ћа, Хај дук Вељ ко ва,
Патри јар ха Чар но је ви ћа,
Мати је Гуп ца, Иве Кур јач -

ког, Михај ла Пупи на, Јове Мак си на,
Уро ша Пре ди ћа, као и ОШ „Васа
Жив ко вић”.

У четвр так, 8. апри ла, рад ни ци
„Хиги је не” посе ти ће сле де ће лока ци -
је: насе ље Мла дост, Кај мак ча лан ску,
Пели стер ску, Ново се љан ски пут до
Наде ла, насе ље Куде љар ски насип,
СШ „Јосиф Пан чић” и ОШ „Све ти
Сава”.

У петак, 9. апри ла, чиста чи ће
ради ти по пози ву гра ђа на и оби ла -
зи ти терен који су посе ти ли од 5. до
8. апри ла. Рас по ред за дру ги део
акци је обја ви ће мо у наред ном бро ју
„Пан чев ца”.

Припремите стари
намештај, белу технику,
амбалажу, ауто-лимарију,
гуме, баштенско смеће и
сав други отпад изузев
грађевинског шута.

Први април је познат као Свет ски дан
шале, али је то и Дан бор бе про тив
алко хо ли зма. Није шала, ста ти сти ке
су пора жа ва ју ће. Алко хол је узроч -
ник сао бра ћај них несре ћа, наси ља у
поро ди ци, разо ре них бра ко ва… Пра -
ви ла нема, пију и мла ди и ста ри, и
мом ци и девој ке, лако се пре ла зи од
фазе „јед на чаша” до честог опи ја ња.
Вели ки број људи болу је од алко хо -
ли зма, а тек мали про це нат при зна је
болест и одла зи на лече ње.

Отка ко је коро на ви рус завла дао све -
том, пове ћа на је про да ја алко хол них
пића. Mноги су поку ша ли да алко хо -
лом убла же стрес иза зван пан де ми -
јом, па посто ји боја зан да ћемо након
ове пан де ми је имати још јед ну –
панде ми ју алко хо ли зма.

Раз го ва ра ли смо с нашим сугра ђа -
ни ма на ову тему и пита ли их за
мишље ње о томе коли ко је алко хо ли -
зам рас про стра њен код нас.

БОШКО ВАСИЋ, настав ник:
– Мислим да има пуно оних који се

пре ви ше упу шта ју у алко хол. Вје ру -
јем да они који су скло ни да кори сте

алко хол, то раде на неким мје сти ма
која нису видљи ва као нека да. И даље
се може уочи ти одре ђе ни број људи
који сто је или сје де испред неких про -
дав ни ца и пијуц ка ју.

МИЛЕ БАСТА, 
машин ски инже њер у пен зи ји:

– Ја мислим, отка ко је сви је та и
вије ка, да је то уви јек био про блем,
пре сто годи на, и пре двје ста, па је и
сад. Ко нема меру – ката стро фа, и за
фами ли ју и за поје дин ца. С обзи ром
на то да су људи затво ре ни, можда се
пове ћа ло за неки мали про це нат. Онај
ко пије, тај ће да нађе вре ме, ништа
га не спре ча ва.

СВЕ ТЛА НА ПАНИЋ, пен зи о нер ка:
– Нара во да јесте и биће још више.

Шта мисли те, како ово да се под не -
се? Пије се више, мислим да је то
нај ве ћи лек данас. Под јед на ко пију и
мла ђи и ста ри ји. Тре ба да се издр жи.

ЉИЉА НА СМИ ЉА НИЋ, пен зи о нерка:
– Јесте рас про стра њен. Тре ба више

да се при ча по шко ла ма, да се ука же

на после ди це алко хо ли зма, јер он ути -
че на све, и на поро ди цу и на здра вље
и на све. Акци је тре ба напра ви ти, да
допре до све сти.

ПЕТАР ДОБРО ТА, 
еко но ми ста у пен зи ји:

– Алко хо ли зам јесте про блем, има
га све више, што није добро. Пого то -
во није добро за ове мла де гене ра ци -
је, које поред алко хо ла у исто вре ме
кори сте и дро гу, што је још горе.
Тешко је сада оце ни ти да ли се пове -
ћа ло, с јед не стра не би тре ба ло да се
сма њу је јер не раде кафи ћи и ресто -
ра ни… Али, исто вре ме но, они који
пију, то у кући тро ше, они се сна ђу.
Сиђе у про дав ни цу, ста ви у џеп мале
бочи це и то попи је да га поро ди ца не
види.

БРА НИ СЛА ВА БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Алко хо ли зам је рас про стра њен,
више него што је то пожељ но. Сада га
има још више. Пију под јед на ко и мла -
ђи и ста ри ји.

Суза на Јан ко вић

Љ. СМИЉАНИЋС. ПАНИЋ П. ДОБРОТА Б. БЛАГОЈЕВИЋМ. БАСТАБ. ВАСИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како наја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них радо ва на елек -
трич ној мре жи, у поне де љак, 5. апри -
ла, од 9 до 13 сати без стру је ће бити
Ули ца мар ша ла Тита 4–36 у Банат -
ском Новом Селу.

У уто рак, 6. апри ла, од 8.30 до 14
сати стру је неће има ти Кача рев ци
који живе у Вино град ској ули ци, док
ће од 9.30 до 11 сати стру ја бити
искљу че на на Ново се љан ском путу
– од хоте ла „Зрно” ка Новом Селу.

У сре ду, 7. апри ла, од 9 до 11 сати
на напа ја ње елек трич ном енер ги јом

не тре ба да рачу на ју сви они који
живе у Ули ци Олге Петров и у
Улици Ђуре Јак ши ћа у Банат ском
Бре стов цу.

Инфор ма ци је о искљу че њи ма
редов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”, па се о наја ва ма
евен ту ал них додат них радо ва и при -
вре ме ној обу ста ви испо ру ке елек -
трич не енер ги је може те сва ко днев -
но инфор ми са ти онлајн. У „Елек -
тро вој во ди ни” кажу да ће, ако буде
вре мен ских непри ли ка, наја вље ни
радо ви бити отка за ни, као и да ће
у слу ча ју рани јег завр шет ка радо -
ва напа ја ње кори сни ка бити
укључе но пре пла ни ра ног вре ме -
на. Квар на елек тро ди стри бу тив -
ној мре жи може те при ја ви ти на
теле фон 319-220.

Има те ли пра во да вра ти те
робу нару че ну онлајн?

Изви то пе ре на кре а тив ност

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Још од 1949. годи не, када су први
пут напра вље не, па све до дана шњих
дана лего коц ке не пре ста ју да оду -
ше вља ва ју, инспи ри шу и пози ва ју
на игру малу и вели ку децу широм
све та. И само њихо во име поти че од
фра зе „leg godt”, што на дан ском
зна чи: лепо се играј.

Лего коц ке су већ одав но пре ста -
ле да буду само играч ке и поста ле
пред мет обо жа ва ња целог све та. Ми
с под руч ја Срби је може мо им наћи
само јед ну ману: мно го су ску пе.
То, међу тим, ника ко не оправ да ва
нашу децу, била она вели ка или
мала, која су одлу чи ла да се, уме -
сто разно бој ним коц ки ца ма од

пласти ке, „пои гра ју” овим каме ним
коц ка ма у пар ку.

О аде кват ном реша ва њу овог про -
бле ма и кора ци ма које тре ба пред у -
зе ти да се и оста так овог „моза и ка”
не би нашао расут по пар ку, над ле -
жни би мора ли под хит но да раз ми -
сле, а онда исто тако хит но и да реа -
гу ју. Не бисмо да мра чи мо, али ако
је лего неко га инспи ри сао на ово,
зами сли те само на какве би иде је, уз
ова кву сце но гра фи ју, могли доћи сви
они клин ци који пре ви ше вре ме на
про во де на интер не ту уз игри це и
фил мо ве што врве од физич ких обра -
чу на, (зло)упо тре бе које ка квог оруж -
ја и дру гих обли ка наси ља. Брррр!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИ КО ЈЕ АЛКО ХО ЛИ ЗАМ РАС ПРО СТРА ЊЕН КОД НАС?

Отка ко је све та и века, то је увек био про блем

Купи ли сте маји цу пре ко интер не та
или сте нару чи ли теле фо ном про -
из вод који сте виде ли на ТВ про да ји
или у ката ло гу. Роба вам је испо ру -
че на, али не изгле да она ко како је
изгле да ла на сли ци? Про ве ри ли смо
која су ваша пра ва у том слу ча ју.

У Сек то ру за зашти ту потро ша ча
Мини стар ства трго ви не, тури зма и
теле ко му ни ка ци ју исти чу да је, као
прво, вео ма важно да сачу ва те доказ
о купо ви ни – уго вор или поруџ беницу.

„Трго вац је дужан да вам доста ви
уго вор, обра зац за оду ста нак и пред -
у го вор но оба ве шта ва ње нај ка сни је
при ли ком доста ве робе. Ако сте се
пре до ми сли ли и жели те да оду ста -
не те од купо ви не, има те пра во на
то. То пра во важи 14 дана од када

вам је роба испо ру че на и у том пери -
о ду може те оду ста ти без наво ђе ња
раз ло га”, наво ди се на веб-пор та лу
Сек то ра за зашти ту потро ша ча.

На поме ну тој плат фо ри пре ци зи -
ра се да сте, уко ли ко оду ста је те од
нару че не робе, дужни да о томе оба -
ве сти те тргов ца у року од 14 дана од
када вам је она испо ру че на на посеб -
ном обра сцу за оду ста нак.

„Уко ли ко оду ста је те – трго вац је
дужан да вам вра ти новац у року од

14 дана од дана када је при -
мио обра зац за оду ста нак.
Имај те у виду да сте у слу -
ча ју оду ста ја ња ви дужни да
робу вра ти те тргов цу о свом
тро шку. Важно је нагла си -
ти и то да нема те пра во да
вра ти те аудио и видео сним -
ке и рачу нар ски софт вер
уко ли ко сте их отво ри ли”,
нагла ша ва ју у Сек то ру за
зашти ту потро ша ча.
Ако има те потро шач ки про -

блем, може те брзо и јед но -
став но под не ти при го вор

Наци о нал ном реги стру потро шач -
ких при го во ра. Након попу ња ва ња
фор му ла ра на плат фор ми zapotro-
sace.gov.rs ода бе ри те удру же ње коме
ћете про сле ди ти при го вор, а које ће
вам помо ћи у оства ри ва њу ваших
пра ва.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без стру је део гра да 
и више села

А ШТА КАД СЕ ЗАВР ШИ АКЦИ ЈА?

Рад ни ци ЈКП-а „Хиги је на” у Пан -

че ву већ дуги низ годи на у апри лу

и окто бру орга ни зу ју тра ди ци о нал -

не акци је одно ше ња каба стог отпа -

да с тери то ри је целог гра да. Акци -

је се реа ли зу ју по уна пред одре ђе -

ном рас по ре ду, а одно се се ста ри

наме штај, бела тех ни ка, амба ла жа,

ауто-лима ри ја, гуме, баштен ско

сме ће и сав дру ги отпад изу зев

гра ђе вин ског шута.

Ако има те каба сти отпад којег

жели те да се осло бо ди те у оста -

лим месе ци ма током годи не, у

„Хигијени” кажу да има те две

опци је. Јед на је да отпад у соп -

стве ној режи ји одне се те сами на

ста ру депо ни ју, код над во жња ка

на Јабуч ком путу. Дру га је да, уко -

ли ко, на при мер, оба вља те гра ђе -

вин ске радо ве и отпа да има заи -

ста мно го, од „Хиги је не” изнај ми те

кон теј нер од пет куби ка. Ком плет -

на услу га зајед но са одво же њем и

депо но ва њем отпа да кошта 6.600

дина ра. Број теле фо на путем којег

може те обез бе ди ти ту услу гу је

310-203.

ПОЧИ ЊЕ АКЦИ ЈА „АПРИЛ – МЕСЕЦ ЧИСТО ЋЕ”

КАДА ЋЕ „ХИГИ ЈЕ НА” 
ОДНО СИ ТИ КАБА СТИ ОТПАД



Заин те ре со ва ни
најста ри ји гра ђа ни и
даље могу да се јаве
месним зајед ни ца ма

Нови ауто бу си и
солид на дина ми ка

У пуном јеку је при ку пља ње
зах те ва пен зи о не ра за доби ја -
ње бес плат них месеч них кара -
та, а тим послом у насе ље ним
мести ма руко во де месне зајед -
ни це, чији волон те ри уве ли ко
раз но се мар ки це по кућ ним
адре са ма.

Иако акци ја још увек није
окон ча на, нема сум ње да ће се
мно го нај ста ри јих сугра ђа на
бес плат но вози ти ауто бу си ма
„Пан тран спор та”.

Фото гра фи ја ста ра до 
шест месе ци

Када је реч о бро ју при ја вље них
нај ста ри јих сугра ђа на, како ства -
ри сто је, мало пред ња чи Јабу -
ка, а пре ма речи ма Сло бо да на
Или ћа, пред сед ни ка тамо шњег
Саве та Месне зајед ни це, досад
је под не то око седам сто зах тева.

– Тек неко ли ко их је вра ће -
но због непот пу не доку мен та -
ци је, па ако људи него ду ју, упу -
ћу је мо их на шал тер „Пан тран -
спор та” ради додат них поја -
шње ња, јер ми не одлу чу је мо о
томе. Из те фир ме нам је рече -
но да ће све бити обра ђе но до
1. маја, а сугра ђа ни који су под -
не ли зах те ве не мора ју да дола -
зе у Месну зајед ни цу, јер ћемо
им мар ки це доне ти на кућ ну
адре су, као и ових пет сто досад
ура ђе них – каже Илић.

По бро ју при ја вље них ту су,
реци мо, Кача ре во и Стар че во,
са око 600, па Омо љи ца, са 560
зах те ва, али је, како каже тамо -
шњи пред сед ник Саве та МЗ
Душан Лукић, обра ђе но тек 140.

И дру где је отпри ли ке слич -
на сли ка, с десе так одсто од
укуп ног бро ја ста нов ни ка, па

је тако зах те ве за бес плат не
месеч не ауто бу ске кар те под -
не ло 275 Гло го ња ца, 225 Бре -
стов ча на, 130 Ива нов ча на...

Као што је рече но, акци ја и
даље тра је за оне који још нису
под не ли зах тев, па није зго рег
ука за ти на то да сва ко ко жели,
може да свра ти у рад но вре ме
до сво је месне зајед ни це, попу -
ни при ја ву, као и да поне се чек
од послед ње пен зи је и фото -
гра фи ју, не ста ри ју од шест
месе ци.

Пола сци ка сели ма
углавном на сат

Било како било, пен зи о не ри (и
сви дру ги) на рас по ла га њу ће
има ти нове и при лич но ком -
фор не ауто бу се, који су пуште -
ни у про мет када је „Пан тран -
спорт” пре у зео АТП.

Ипак, оно што нај ви ше инте -
ре су је жите ље насе ље них места
јесте дина ми ка пре во за. Опште
раз ми шља ње је да она није
лоша, иако би могла да буде и
боља, ако се зна да су у неким
дру гим вре ме ни ма пола сци
вози ла град ског пре во за били
интен зив ни ји.

Сада, реци мо, нај бо љу ситу а -
ци ју има ју Стар чев ци, који могу
да рачу на ју на „четр наести цу”

на сва ких сат вре ме на (или три -
де се так пута днев но), с тим да
је у шпи цу то на пола сата, како
је некад било током целог дана,
па и жите љи нај мно го људ ни јег
места пам те боље дане. Исто
важи и за Омољ ча не, који, као
и њихо ви север ни сусе ди, 
до куће могу да се пре ве зу

поменутим лока лом, али и ауто -
бу си ма који возе до Бре стов ца
и Ива но ва, па онда испа да да
је за та два места дина ми ка
поно во на пола сата.

С дру ге стра не, Бре стов ча ни
оста ју на тих сат вре ме на, изу -
зев у шпи це ви ма – на пола сата,
па има ју укуп но два де сет шест
пола за ка, а седам мање сле дује

Ива нов ча ни ма, којих је доду -
ше отпри ли ке три пут мање.

Када је реч о север ним сели -
ма, Долов ци има ју локал „двој -
ку”, која од 5.30 па до 22.30
сао бра ћа на сва ких сат вре ме -
на и из јед ног и из дру гог сме -
ра, а при том могу да кори сте и
ауто бу се који у десет навра та
днев но возе за Мра мо рак.

Исто толи ко пута вози ла „Пан -
тран спор та” путу ју и за Опо во,
про ла зе ћи кроз два пота ми шка
пан че вач ка села. Први, Јабу ча -
ни, сво јим кућа ма могу да стиг -
ну и „трој ком”, која осам на ест
пута сва ко днев но сао бра ћа на
шезде сет мину та. У јед ном
момен ту било је пред ви ђе но
уки да ње неких тер ми на, али
након реак ци је заин те ре со ваних
гра ђа на овог места све је вра -
ће но на ста ро. Поред тога, њима
сасвим одго ва ра два на ест пола -
за ка за Гло гоњ, који у тој дина -
ми ци кре ћу рад ним дани ма.

Када је реч о Кача рев ци ма и
Ново се ља ни ма, они има ју исто -
вет ну сли ку, са укуп но два де -
сет осам тер ми на и дина миком

на сат вре ме на током дана и
на пола сата у јутар њим и днев -
ним шпи це ви ма.

Све наве де но, нарав но, одно -
си се на вози ла „Пан тран спор -
та”. За њих једи но и важе пен -
зи о нер ске повла сти це, али
посто је и више или мање легал -
ни пре во зни ци, код којих људи
могу да се возе за гото ви ну...

Петак, 2. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗА БЕС ПЛАТ НЕ МЕСЕЧ НЕ КАР ТЕ

ИПАК, ПРИ СТОЈ НИ УСЛО ВИ 
ЗА ЈАВ НИ ПРЕ ВОЗ

НЕДАВ НО СНИ МЉЕ НА ПЕСМА О ПИЋУ ИЗ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ СЕЛА

Вино из Доло ва лечи од свих боло ва

Стар че вач ки Дом кул ту ре одр -
жао је у поне де љак, 29. мар та,
саста нак с пред сед ни ци ма и
пред став ни ци ма свих удру же -
ња која кори сте про сто ри је у
згра ди поме ну те уста но ве.

На днев ном реду су се
нашле акту ел не теме. Раз го -
во ром је руко во дио Дар ко
Јешић, в. д. дирек то ра Дома
кул ту ре, а били су при сут ни и
пред сед ни ци Управ ног и Над -
зор ног одбо ра те уста но ве.

– Нај ви ше речи било је у
вези с про грам ским актив но -
сти ма током 2021. годи не.
Изне ти су и про бле ми с који -
ма се удру же ња сусре ћу, а
при ча ли смо и о одр жа ва њу
хиги је не у про сто ри ја ма, као
и о дру гим актив но сти ма у
ново на ста лим епи де миј ским

усло ви ма. Након јед но ча сов -
не сед ни це, када су сви пре -
до чи ли сво ја запа жа ња и пла -
но ве за даљи пери од, постиг -
ну та је општа сагла сност да
акут не про бле ме, пре све га у
инфра струк ту ри дру гог дела
згра де, тре ба реша ва ти што
брже – наво ди Јешић.

Ина че, у тој поло ви ни објекта
про сто ри је има ју лов ци, голуба -
ри, пче ла ри, изви ђа чи, кошар -
ка ши и раг би сти. Састан ку су
при су ство ва ли и пред став ни -
ци удру же ња жена и ККК-а.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” поса ди -
ли су мла ди це јаво ра на ула -
зу у село, а пре о ста ло је да
ове неде ље попу не лока ци је
код игра ли шта, цркве и пра -
во слав ног и като лич ког гро -
бља. Чла но ви бре сто вач ких
удру же ња повр та ра и „Соса”
у послед ње вре ме се дру же и
међу соб но испо ма жу саде ћи
семе папри ке и дру гог поврћа.

Банат ско Ново Село: Кон церт
кон тра ба си сте Сте фа на Фук -
са тре ба да буде одр жан у апри -
лу у Дому кул ту ре. Изнад мале
сале те уста но ве про шле неде -
ље заме њен је олук, а у пла ну
је да исто то буде ура ђе но на
остат ку згра де. Тре ћи број
нови на Дома кул ту ре иза ћи
ће почет ком апри ла.

Доло во: Град ска мена џер ка
Маја Вит ман, у прат њи репу -
блич ког посла ни ка Мар ка
Мла де но ви ћа и чла но ва Месне
зајед ни це, у четвр так, 25. мар -
та, оби шла је недав но асфал -
ти ра не ули це. Онлајн ради о -
ни це под нази вом „Поздрав
из кра ја” за све заин те ре со ва -
не тинеј џе ре упри ли че не су у
субо ту и неде љу, 27. и 28. мар -
та, у доло вач ком Дому културе.

Гло гоњ: Месна зајед ни ца раз -
ма тра на којој би јав ној повр -
ши ни могла да поста ви метал -
на сло ва са име ном места. У
локал ној пошти је, након спу -
шта ња пла фо на, у току изра -
да новог пул та, па су рад ни -
ци пре ба че ни у дру гу про сто -
ри ју, а улаз је с дру ге стра не.
Домаћи фуд ба ле ри су, у
послед њој првен стве ној утак -
ми ци, на дома ћем тере ну
изгу би ли од „Једин ства” из
Кача ре ва с 3 : 2.

Ива но во: Рад ни ци Месне
зајед ни це и шко ле уре ђу ју
буду ће изле ти ште на поте зу
надо мак Ива но вач ке аде.
Пово дом пред сто је ћих ускр -
шњих пра зни ка, у четвр так,
1. апри ла, у Дому кул ту ре тре -
ба ло је да буде одр жа на позо -
ри шна пред ста ва за пред -
школ ску децу и уче ни ке
нижих раз ре да. У вечер њим

сати ма у неде љу, 28. мар та, у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на,
вози ло мар ке „фијат сти ло”
уле те ло је у про стор изме ђу
зида и обли жњег дрве та, где
се потом и загла ви ло.

Јабу ка: У току је изво ђе ње радо -
ва на изград њи путе ва, тро то -
а ра и пар кин га, и то у делу
Вар дар ске ули це од Мар ша ла
Тита до Рибар ске, затим у Змај
Јови ној од Омла дин ске до гро -
бља, као и у Ули ци Гоце Делче -
ва од Змај Јови не до Рад ничке.

Кача ре во: Запо че ти су радо -
ви на при пре ми асфал ти ра -
ња обе ју стра на Вино град ске

ули це, а кре ну ла је и изра да
тро то а ра у Ули ци Народ ног
фрон та.

Омо љи ца: Након састан ка с
пред став ни ци ма „Миле ни јум
тима” пред став ни ци Месне
зајед ни це упо зна ти су са ситу -
а ци јом у вези с гаси фи ка ци -
јом, а рече но им је да, због
про ме не про јек та, Омо љи ца
може да оче ку је прве при -
кључ ке за гас тек 2022. годи -
не. Фуд ба ле ри „Мла до сти” су
у послед њем оди гра ном колу
реми зи ри ли у Стар че ву с
резул та том 3 : 3.

Стар че во: Дом кул ту ре сре -
ђу је зидо ве, сва ко днев но се
молу је, гле ту је и при пре ма за
завр шну фазу. Дирек тор те
уста но ве Дар ко Јешић, зајед -
но са сарад ни ци ма, одр жао
је у поне де љак, 29. мар та,
саста нак с пред став ни ци ма
удру же ња која има ју про сто -
ри је у том објек ту. Ста ту тар -
на сед ни ца Саве за изви ђа ча
Срби је биће одр жа на у Деспо -
тов цу, првог април ског викен -
да, а на њој ће уче ство ва ти и
пред став ни ци одре да „Надел”.

Месне актуелности

САСТА НАК ПРЕД СТАВ НИ КА ДОМА КУЛ ТУ РЕ
И УДРУ ЖЕ ЊА

Ште пре сани ра ти
дру ги део згра де

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Разговори су увек добродошли

САМО ИВА НОВ ЧА НИ НЕМА ЈУ 
ПОНОЋ НИ АУТО БУС ИЗ ГРА ДА

Годи на ма је вео ма акту ел на

тема била и ноћ ни пре воз,

на чему су нај ви ше инси сти -

ра ли мла ди.

Међу тим, у усло ви ма ова -

кве епи де миј ске ситу а ци је

изла сци нису пре ви ше акту -

ел ни, али за раз ли ку од

неких дру гих вре ме на, они

који то желе, има ју усло ва

да оста ну дуже у гра ду. То

првен стве но важи за жите -

ље насе ље них места који ма

одго ва ра ју сва ко днев ни

поноћ ни пола сци за Бре сто -

вац, Опо во, Мра мо рак,

Кача ре во и Ново Село, што

прак тич но зна чи да такву

могућ ност нема ју само

Иванов ча ни.

На послед њем оку пља њу пово -
дом обе ле жа ва ња сла ве доло -
вач ких вина ра Све ти Три фун
могла се чути песма под нази -
вом „Вино из Доло ва”.

Ову нуме ру је ком по но вао
бео град ски умет ник под псе у -
до ни мом Зоран Све Јова но вић,
по вока ци ји маги стар исто ри је
умет но сти, као и певач, гита -
ри ста и фла у ти ста бео град ске
гру пе „Сло бод ни стру га ри”, а
пра вио је музи ку и за позо ри -
ште и филм.

– Моја веза с Доло вом дати -
ра од дана када сам упо знао
Срђа на Цвет ко ви ћа, док то ра

исто ри је, а у међу вре ме ну сам
почео да се снаб де вам вином
од тамо шњег про из во ђа ча Лаза -
ра Пеј чи ћа. И када је при ја те -
љи ца Дра ги ца Ужа ре ва, док тор
књи жев но сти, про ба ла њего во
бело, толи ко се оду ше ви ла да
је напи са ла песму, коју сам
потом ком по но вао. Јед ном при -
ли ком изво дио сам је у пирот -
ском селу Топлом Долу, на
Фести ва лу сло бод них река
Срби је, што су чули и Долов ци
који воде поре кло из тих кра -
је ва, па су Дра ги цу и мене
позва ли на про сла ву Све тог
Три фу на. Неду го затим смо се

дого во ри ли с
дирек  то  ром
Дома кул ту ре,
Миро сла вом
Прву љем, да
нам се помог -
не у вези са
с т у  д и ј  с к и м
с н и  м а  њ е м
песме у банат -
ском сти лу, а
сада пише мо
сце на рио за
спот, који ће
ујед но бити и
рекла ма за село и локал не
винаре – каже Јовано вић.

А удар на стро фа гла си: „Вино
из Доло ва лечи од свих болова...”

МЕСНА ЗАЈЕД НИ ЦА ИВА НО ВО ЗАПО ЧЕ ЛА УРЕ ЂЕ ЊЕ ПРИ О БА ЉА 

Ниче нова ста ра пла жа на Дуна ву
На ини ци ја ти ву Месне зајед -
ни це Ива но во запо че то је уре -
ђе ње нека да шње „прве пла же”
на обли жњој оба ли Дуна ва, која
се нала зи на кри ви ни надо мак
под руч ја позна тог под нази вом
Ива но вач ка ада.

Први човек поме ну тог села,
Јошка Дудуј, иста као је да су
пре почет ка радо ва кон сул то -
ва ни људи из „Вој во ди на шу ма”
и да ће се они одви ја ти само
до зашти ће ног дела, који не
сме да се дира.

– На овој лока ци ји посто је
усло ви да ник не јед но вео ма
лепо изле ти ште. Нарав но, биће
ту мно го посла, а сада смо запо -
че ли уре ђе ње при о ба ља, то јест
крче ње расти ња и ску пља ње

отпа да на поте зу од око сто
педе сет мета ра. Тамо су анга -
жо ва ни рад ни ци Месне зајед -
ни це, а укљу чио се и један запо -

сле ни из шко ле. Касни је ће
усле ди ти и изму ља ва ње тог дела
воде ног тока, што је нај ве ћи
про блем, јер има вели ких

насла га, па све тре ба темељ но
испи та ти. Дина ми ка зави си од
нов ца, па ћемо с тим про јек том
изла зи ти на раз не кон кур се. Пла -
ни ра мо да поста ви мо и рошти -
ље, бетон ске клу пе и дру ге садр -
жа је како би пла жа била што
атрак тив ни ја за наше сугра ђа не
и дру ге заин те ре со ва не – каже
пред сед ник Саве та МЗ Ива ново.

Буду ће изле ти ште се нала зи
на око три ста мета ра од посто -
је ћег кам па, у малом зали ву,
где је нека да била једи на пла -
жа, која је има ла до сто мета ра
пли ћа ка, али је осам де се тих
годи на про шлог века прак тич -
но пото пље на, када је с поја -
вом „Ђер да па 2” подиг нут ниво
Дуна ва.

Вечито је питање да ли аутобуси јавног
превозника довољно често саобраћају ка селима

Није било лако ово прокрчити и очистити!

Дуо уметника Драгица Ужарева и
Зоран Све Јовановић у посети Долову
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Мари ја Белић Бибин, 

нови нар ка

КЊИ ГА: Не знам да ли сте
чули за Вик то ра Фран кла, али
је посеб но сада бит но да га
поме нем. Баш пре неки дан
сам завр ши ла чита ње њего ве
књи ге „Зашто се нисте уби -
ли”. Не суди те књи зи по
насло ву, као ни по кори ца ма,
одав но је позна та исти на. Ова
књи га, супрот но насло ву,
запра во доно си веру и наду у
откри ва њу сми сла живо та у
нај го рим и нај те жим усло ви -
ма у који ма један човек може
да се нађе, као што је то у
исто ри ји чове чан ства до сада
нај су ро ви ји при мер – живот
у лого ру. Вик тор Франкл је
пси хо те ра пе ут из Беча који
је пре жи вео чак чети ри лого -
ра у Дру гом свет ском рату, а
међу њима и нај су ро ви ји
Аушвиц. Књи га „Зашто се
нисте уби ли” наста ла је по
њего вом осло бо ђе њу и напи -
сао ју је за само девет дана.
Књи га је пре ве де на на све
свет ске јези ке и до сада је
дожи ве ла пре ко педе сет изда -
ња. Како је то могу ће? Па
могу ће је упра во због тога што
ова књи га уно си све тлост на
кра ју туне ла или кроз пуко -
ти не там ни це у којој се, ето,
и данас чове чан ство нала зи.
Она гово ри о томе да нај те жа
и нај су ро ви ја вре ме на не пре -
жи вља ва ју нај ја чи, већ они
који су успе ли да виде сми -
сао и свр ху свог живо та. Како
каже Франкл, када схва ти мо
зашто жели мо да пре жи ви мо,
тада сигур но нала зи мо одго -
вор и како да пре живимо...

МУЗИ КА: Што се музи ке
тиче, увек када се нази ре про -
ле ће, имам неве ро ват ну потре -
бу да слу шам Вивал ди је ва
„Чети ри годи шња доба” и радо
вам то пре по ру чу јем. Ник Кејв
је недав но изне на да обја вио
свој нови албум „Carnage”,
који је исто одли чан, што се
и могло оче ки ва ти. Антон
Кор бејн сада наја вљу је и нови
музич ки, доку мен тар ни филм
који ће пра ти ти цео опус мог
оми ље ног бен да „Depeche
Mode”. Једва чекам да се то
поја ви.

ФИЛМ: Овде можда нећу
бити баш мно го кре а тив на,

али целу зиму про ве ла сам
углав ном гле да ју ћи фил мо ве
из сери ја ла о Џеј мсу Бон ду.
Два су раз ло га за то. Први је
одлич на про дук ци ја свих ових
фил мо ва од првих до послед -
њих вер зи ја. Дру ги раз лог је
мало лич ни ји. Моја при ја те -
љи ца Сања Попов недав но ми
је рекла: „Знаш ли да је лик
Џеј мса Бон да напи сан по лику
мог деда-стри ца и да је он
сазнао пре свих и упо зо рио
Аме ри кан це да ће Јапан напа -
сти Перл Хар бор?” После мог
спон та ног сме ха и неве ри це
било јој је потреб но пар сати
да ми обја сни и уве ри ме да
је то исти на. Лик Џеј мса Бон -
да настао је по чуве ном тро -
стру ком аген ту из наших кра -
је ва Душку Попо ву (поро ди -
ца моје при ја те љи це води
поре кло из Вој во ди не, Бана -
та, из Новог Мило ше ва).
Душко Попов је рођен 1912.
годи не, у јед ној углед ној и
бога тој поро ди ци срп ских
трго ва ца, која води поре кло
из Новог Мило ше ва. Детињ -
ство је про вео у Дубров ни ку,
а сту ди је завр шио у Бео гра ду
и Фрај бур гу. Током шко ло ва -
ња страст су му били брзи
ауто мо би ли и жене, а сте као
је и вели ки круг при ја те ља
широм Евро пе. У Немач кој
упо зна је мисте ри о зног Јоха -
на Јеб зе на, након чега његов
живот иде у дру гом сме ру и
он поста је агент немач ког
Абве ра, па онда дво стру ки
агент за МИ6, па тро стру ки.
Његов боем ски начин живо -
та узбу њи вао је њего ве над -
ре ђе не у МИ6, због чега му у
Лиса бо ну одре ђу ју пра ти о ца
Јана Фле мин га, који је касни -
је, инспи ри сан Душком, ство -
рио лик Џеј мса Бон да, а јед -
на од позна тих рече ни ца које
је Душко кори стио при ли ком
пред ста вља ња била је: „Ја сам
Попов, Душко Попов”.

Све тло на кра ју туне ла

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ПАН ЧЕВ КИ НАГРА ДА „ДУШАН ВАСИ ЉЕВ”

За књи гу „Феми цид 
и дру ге песме”

Пан чев ка Дра га на Мла де но -
вић ово го ди шња је добит ни -
ца књи жев не награ де „Душан
Васи љев” за књи гу пое зи је
„Феми цид и дру ге песме”. У

кон ку рен ци ји су се нашла
сто четр де сет два насло -
ва, а жири је одлу ку о
ово го ди шњој побед ни ци
донео јед но гла сно.

Како је при ли ком све -
ча ног уру че ња истак ну -
то, награ ђе на књи га одго -
ва ра анга жо ва ним стре -
мље њи ма, као што је то
чинио песник Душан
Васи љев током свог крат -
ког живот ног века.

Добит ни ца награ де
„Душан Васи љев” Дра га -
на Мла де но вић обра ди -
ла је кроз сти хо ве гору -
ћу тему наси ља над жена -
ма. За аутор ку је посеб -
на част што је напра вље -
на пара ле ла изме ђу њеног
рада и анга жо ва не пое -
зи је Душа на Васиљева.

Град Кикин да годи на ма,
кроз награ ду „Душан Васи -
љев”, негу је сећа ње на песни -
ка екс пре си о ни зма, чији се
живот пре ра но завр шио.

Нико ла Гајић ово го ди шњи је
побед ник кон кур са „Награ да за
мла де умет ни ке Пан че ва 2021”,
коју доде љу је фон да ци ја Вука
Вуч ко ви ћа.

Жири је радио у саста ву:
Ксе ни ја Марин ко вић, исто ри -
чар ка умет но сти (гале ри ја „X
Vitamin”, Бео град), Дими три -
је Јова нов, исто ри чар умет но -
сти, кустос у Народ ном музе ју
Пан че во, Душан Мари но, умет -
ник (Кафе „Гале ри ја”, Пан че -
во), Ива Вуч ко вић Лујан ски,
дирек тор ка сту ди ја „Wolf Art”
у Пан че ву, и Вук Вуч ко вић,
умет ник.

– Има ли смо вео ма тежак
зада так и могу у име жири ја
да кажем да су сви ауто ри који
су иза бра ни као фина ли сти
заслу жи ли да се ту нађу. Желе -
ла бих да позо вем све мла де
ауто ре да наста ве да се при ја -
вљу ју на овај и дру ге кон кур -
се, да не оду ста ју и буду
посвеће ни свом раду, јер нај -
ва жни ја је истрај ност и хра -
брост у овом вре ме ну када је
све неиз ве сно – рекла је
Ксенија Марин ко вић.

На кон курс је при сти гло три -
де сет шест при ја ва, од којих је
иза бра но десет фина ли ста, а то
су Алек сан дар Вељ ко вић,
Андреа Кар та ли, Ђор ђе Жив -
ко вић, Гора на Аћа, Јеле на Сто -
ја но вић, Јеле на Вој во дић, Ката -
ри на Петро вић, Лора Абци,
Нико ла Гајић и Урош Пре дић.
Зајед нич ка изло жба њихо вих
радо ва биће отво ре на у гале -
ри ји Народ ног музе ја Пан че -
во, у пери о ду од 30. мар та до
10. апри ла.

– Ове годи не при ја ви ло се
дупло више ауто ра него прет -
ход не. Вео ма смо задо вољ ни.
Лепо је сара ђи ва ти с мла дим
људи ма. Ива и ја као покре та -
чи ове иде је пре срећ ни смо
да може мо да узвра ти мо оно
што смо ми као мла ди
уметници нека да доби ја ли.
Дра го нам је да смо уче сни ци
у кре и ра њу нове савре ме не
умет но сти и да има мо при ли -
ку да пра ти мо неке нове наде.
Њима је на самом почет ку
бит на подр шка, не само у виду
нов ца већ и кроз изло жбе и
види љи вост. Изло жбе им могу
отво ри ти нека нова вра та која
ће им бити зна чај на у даљој
кари је ри – обја снио је Вук
Вучко вић.

Иако је награ да првен стве -
но била за умет ни ке из Пан че -
ва, од наред не годи не она ће

бити отво ре на за мла де ауто ре
из целе Срби је.

– Желе ли смо да задр жи мо
награ ду у Пан че ву, али
сматрамо да нашој сце ни недо -
ста је подр шка мла дим
уметници ма. Уло жи ће мо све
сво је напо ре да про ши ри мо
кон курс на чита ву Срби ју и да
то буде реа ли зо ва но већ сле -
де ће годи не. Осно ва ли смо
фон да ци ју и доби ли прву дона -
ци ју од јед не немач ке ком па -
ни је, а веру је мо да ће и неке
инсти ту ци је и истак ну ти поје -
дин ци пре по зна ти ову ини ци -
ја ти ву и пру жи ти нам подр -
шку – рекла је Ива Вуч ко вић
Лујан ски.

Ово го ди шњи побед ник
Нико ла Гајић напра вио је свој
рад пре две годи не. Како каже,
он је настао из екс пе ри мен та.
На кон курс се при ја вио врло
радо, јер ова квих при ли ка за
мла де ауто ре има мало. Новац
од награ де ће му добро доћи
јер је тре нут но на мастер-
-студи ја ма и потре бан му је
мате ри јал.

– Немам неку јасну пору ку
коју сво јом умет но шћу желим
да поша љем, већ је све у мом
при сту пу – више инстинкт,
мање логи ка. Сма трам да сва -
ки рад на неки начин ути че на
посма тра ча, а сви кон зу ми ра -
мо умет ност дру га чи је. Ја се
водим тиме да сво јом умет но -
шћу не лажем првен стве но себе,
а онда ни дру ге – рекао је Нико -
ла Гајић, побед ник ово го ди -
шњег кон кур са.

О фина ли сти ма

Алек сан дар Вељ ко вић се пред -
ста вио радом „Ауто пор трет”
који је насли кан уља ним боја -
ма на плат ну. Рођен је 1994.
годи не у Бео гра ду. Завр шио
је гра фич ки дизајн 2017. на
ВШСС Бео град ска поли тех ни -
ка. Тре нут но је на четвр тој
годи ни сли кар ства на Факул -
те ту ликов них умет но сти у
Бео гра ду. Добит ник је награ -
де за нај бо љи визу ел ни рад на
тему „Маска” часо пи са
„Рекулту ра”.

Андреа Кар та ли се пред ста -
ви ла тка ном тапи се ри јом која
носи назив „Баш као у сну”.
Рође на је 1998. годи не у Пан -
че ву. Висо ку тек стил ну стру -
ков ну шко лу за дизајн завр ши -
ла је 2020. годи не. Током сту -
ди ја анга жо ва на је у  тек стил -
ној инду стри ји „Ivko Woman”.
Андреа је осно ва ла бренд за
мод не додат ке, које само стално

про из во ди под нази вом „Kar-
tali Accessories”.

Ђор ђе Жив ко вић се при ја -
вио на кон курс диги тал ним
прин том „Одра сли међу зве -
ри ма”. Рођен је 1991. годи не
у Пан че ву. Био је само ук све
до 2016, када је упи сао модер -
не умет но сти и зид но сли кар -
ство у шко ли „Glokala Folk-
hog” у Мал меу – про грам
„Spinneriet”. Актив но се бави
гра фи ти ма од 2005. годи не и
до сада је реа ли зо вао вели ки
број умет нич ких и гра фи ти
про је ка та, ради о ни ца, као и
коми си о них посло ва широм
Бал ка на и Евро пе. Пре седам
годи на осно вао је невла ди ну
орга ни за ци ју кре а тив них гра -
ђа на „C6H6 Kids”. Тре нут но
се бави тату-артом.

Гора на Аћа се пред ста ви ла
радом „Тетрис дама” рађе ним
тех ни ком сито-штам па. Рође -
на је 1994. годи не у Пан че ву.
Дипло ми ра ла је на мастер-
-сту ди ја ма гра фич ког одсе ка
на Факу ле ту ликов них
уметности у Бео гра ду 2019.
годи не. У сво је радо ве сим бо -
лич но уно си еле мен те невре -
ме на, попут мећа ве, или
кишни це. Испи ту је ком плек -
сну мре жу осе ћа ња, уну тра -
шње бор бе или потре бе која
не мора бити изго во ре на нити
име но ва на иако обли ку је израз
лица и покрет тела. Током свог
про це са рада беле жи раз го во -
ре из сва ко дне ви це, кола жи -
ра еле мен те ствар но сти и
интер пре ти ра их кроз сво је
гра фи ке.

Јеле на Сто ја но вић је изло -
жи ла „Ауто пор трет” у тех ни ци
акрил не боје на плат ну. Рође -
на је 2000. у Пан че ву. Од 2015.
годи не је пола зник ате љеа Шко -
ле црта ња. Тре нут но је сту дент -
ки ња дру ге годи не основ них
сту ди ја на Факул те ту при ме -
ње них умет но сти, на сме ру гра -
фи ка и књи га. Бави се илу стра -
ци јом и стри пом.

Јеле на Вој во дић је пред ста -
ви ла рад „Без нази ва” у тех -
ни ци акрил на папи ру. Рође -
на је 1995. годи не у Бен ков цу
(Хрват ска). Сту дент ки ња је тре -
ће годи не основ них сту ди ја
сли кар ства на Факул те ту
ликов них умет но сти у Бео гра -
ду, кла са Добри це Бисе ни ћа.
У свом раду истра жу је фор му
која про из ла зи из при ро де,
која је пот пу но неза ви сна и
спон та на. Екс пе ри мен ти ше с
про сто ром изван меди ју ма,
могућ но сти ма ликов ног при -
ка за и слу чај но сти.

Ката ри на Петро вић је кон -
ку ри са ла радом „Добра вре -
ме на”, у ком би но ва ној тех ни -
ци уља не боје и колаж на плат -
ну. Рође на је 1995. у Заје ча ру.
Дипло ми ра ла је и масте ри ра -
ла на Факул те ту при ме ње них
умет но сти у Бео гра ду, на сту -
диј ском про гра му при ме ње но
сли кар ство, у кла си про фе со -
ра Миро сла ва Лазо ви ћа. Уче -
ство ва ла је на више груп них
изло жби, ликов них коло ни ја
и умет нич ких фести ва ла. Ради
као про фе сор ликов не умет -
но сти у шко ли „Све то зар
Миле тић” у Зему ну од 2019.
годи не.

Лора Абци се пред ста ви ла
радом у сито-штам пи под нази -
вом „Позо ри ште”. Рође на је
1999. у Пан че ву. Завр ши ла је
Сред њу шко лу за дизајн у Бео -
гра ду, у којој се упо зна ла са
сли ка њем, ваја њем, гра фи ком,
фото гра фи јом. Тре нут но је на
тре ћој годи ни Факул те та ликов -
них умет но сти, одсек гра фи -
ка, у кла си Леке Мла де но ви -
ћа. Током сред ње шко ле уче -
ство ва ла је на неко ли ко груп -
них изло жби, а 2017. доби ла је
награ ду за аутен тич ност стри -
па и дру гу награ ду на Репу -
блич ком так ми че њу из фото -
гра фи је.

Нико ла Гајић је награ ђен за
рад „Да видим руке горе”, који
је рађен у ком би но ва ној тех ни -
ци. Рођен је 1996. у Пан че ву.
Дипло ми рао је на Ака де ми ји
ликов них умјет но сти у Тре би -
њу, кате дра за сли кар ство, фото -
гра фи ју, цртеж и мул ти ме ди -
јал ну умјет ност, где је тре нут -
но и на мастер-сту ди ја ма.

Урош Пре дић је кон ку ри сао
радом „Ауто пор трет”. Рођен је
1999. годи не у Пан че ву. Завр -
шио је Сред њу умет нич ку шко -
лу „Тех но арт”. Тре нут но је на
дру гој годи ни Факул те та ликов -
них умет но сти у Бео гра ду, одсек
сли кар ство.

ПРО ГЛА ШЕН ПОБЕД НИК КОН КУР СА

НАГРА ДА ЗА МЛА ДЕ УМЕТ НИ КЕ

УМЕТ НОСТ И
ХУМА НОСТ

Током тра ја ња изло жбе

радо ва фина ли ста Народ -

ни музеј Пан че во наста вља

акци ју при ку пља ња помо -

ћи, која је овог пута наме -

ње на малом Гаври лу

Ђур ђе ви ћу, рође ном 2020.

годи не.
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ПЛЕ ТЕ ЊЕ, ВЕЗЕ ЊЕ, НЕЦА ЊЕ,ТКА ЊЕ...

ВЕШТИ НЕ ЗЛА ТА ВРЕД НЕ
Нека да су на цени биле веште руке.
Баке, тет ке, стри не, ујне и маме пре -
но си ле су девој чи ца ма уме ће везе ња,
хекла ња, пле те ња... Ова зна ња пома -
га ла су им да касни је, кад одра сту,
нађу тре нут ке сми ре но сти у вртло гу
живо та, али и да од тога живе или
бар допу не поро дич не при хо де. И
данас има жена чије руко тво ри не
изгле да ју као дело маги је...

Уни кат ни про из во ди

Нада Лукач (54) ради као слу жбе ни -
ца у Репу блич ком фон ду за здрав -
стве но оси гу ра ње. Чла ни ца је удру -
же ња „Панон ке” од самог осни ва ња.
Руч ним радом се бави од детињ ства.
Пле ла је, хекла ла и шила за сво је лут -
ке, а учи ла је од мај ке и баке.

– У окви ру лицен ци ра ња ради о ни -
ца ста рих зана та одлу чи ла сам се за
чип кар ску тех ни ку нец, која код нас,
нажа лост, изу ми ре. Таква чип ка била
је ску по це на, вео ма цење на и слу жи -
ла је за роб ну раз ме ну. Осно ва је
рибар ска мре жа, која се изра ђу је помо -
ћу пру ти ћа, игле и кон ца. Што су пру -
тић и конац тањи, чип ка ће бити леп -
ша и ква ли тет ни ја. Мре жу рас тег не -
мо на оквир и разним бодо ви ма веза
попу ња ва мо коц ки це. Тако од обич не
мре же наста је заве са, чип ка на везе -
ном пешки ру или посте љи ни. Може
да се при ме ни на оде ћи као краг на,
или ман жет на на рука ву, и на обу ћи
– обја шња ва Нада.

За неца ње тре ба мно го стр пље ња,
вешти не и вре ме на, а задо вољ ство 
се вра ћа сазна њем да су гото ви 
про из во ди уни кат ни.

– Нај леп ше је кре а тив но изра жа ва -
ње и сазна ње да сам чувар ка тра ди -
ци је, да могу сво је зна ње да пре не сем
и оста ли ма – каже.

Поред неца ња, она и пле те и хекла
капе и рука ви це, и ужи ва кад види да
их неко са задо вољ ством носи.

– Желе ла бих да нау чим још јед ну
чип кар ску тех ни ку – „на бати це”. Тежа
је од неца, али код нас нема ко да ми
то пока же – при ча Нада.

Пре но ше ње зна ња

Олга Жолнај Јокановић (65) бави се
руч ним радо ви ма од 2012, када је

оти шла у пен зи ју. Пре тога про фе си -
ја стју ар де се омо гу ћи ла јој је да на
путо ва њи ма упо зна етно-кул ту ре
разних наро да.

– Увек сам желе ла да негу јем нашу
тра ди ци ју руч ног рада, али нисам зна -
ла нијед ну тех ни ку. У то вре ме су
„Панон ке” орга ни зо ва ле обу ку тка ња,
за коју  сам се при ја ви ла, и доц ни је
оста ла у удру же њу. Ту сам после нау -
чи ла пусто ва ње вуне, па сам и то поче -
ла да радим... Мало-пома ло, уса вр -
ша ва ла сам се, па сам и сама 2016.

поста ла еду ка тор ових тех ни ка –
прича Олга.

Посеб но задо вољ ство јој пред ста -
вља да сво је зна ње пре но си дру ги ма.

– Вели ка је ствар да сво је задо вољ -
ство и љубав пре ма бавље њу руч ним
радом пре не се те мла ди ма, јер сте
тиме допри не ли очу ва њу тра ди ци је и
иден ти те та – обја шња ва.

Олга се посеб но заин те ре со ва ла за
све оно што се ради ло у Пан че ву и
око ли ни.

– Заи ста има пуно див них моти ва
које при ме њу јем у свом раду, јер упра -
во то желим да сачу вам од забо ра ва.
Као актив ни члан у удру же њу раз ви -
ја ла сам и послов не, пре зен та ци о не и
кому ни ка тив не вешти не како бих што
боље пред ста ви ла то што ради мо, а и
обез бе ди ла пла сман про из во да. Тка -
ње и пусто ва ње  има ју бес крај не могућ -
но сти за кре а тив ност и даље уса вр -
ша ва ње, тако да желим и даље да се
тиме бавим и засад ме неке дру ге тех -
ни ке не зани ма ју – обја шња ва Олга.

За обе ове тех ни ке је и награ ђи ва -
на: за тка ње у коло ни ји у Пиро ту, а за

пусто ва ње у Лозни ци.
– Ове награ де су

лепо при зна ње за рад,
али и оба ве за да се уса -
вр ша вам и пре но сим
зна ња. Томе се посве -
ћу јем и то ми је вели -
ко задо вољ ство – закљу -
чу је Олга.

Зми јањ ски вез

Снежана Баба (46) по
стру ци је тех ни чар
елек тро е нер ге ти ке.
Као основ ка је, угле -
да ју ћи се на мај ку,
поче ла да се бави руч -
ним радом.

– Вез волим јер могу
да се кре а тив но изра -
зим, опу стим и заба -
вим. То није само про -

вла че ње игле и кон ца кроз комад тка -
ни не, већ посао који зах те ва мно го
стр пље ња и доно си истин ско ужи ва -
ње. Сва ки нови рад је нови иза зов. Ја,
кон крет но, волим да радим зми јањ -
ски вез. Гео ме триј ски моти ви везу се
пла вим кон цем на белом плат ну, а
кори сти се за укра ша ва ње жен ске оде -
ће и пред ме та у дома ћин ству, укљу -
чу ју ћи и блу зе, хаљи не и вен ча ни це.
Фан та стич но изгле да и кад се изве де
белим на црној под ло зи – при ча
Снежа на.

У почет ку јој је све то
изгле да ло пре ви ше ком пли -
ко ва но и мисли ла је да
никад неће савла да ти ту
вешти ну...

– Моја мама и бака мог
супру га увек су има ле стр -
пље ња да одго во ре на сва -
ко моје пита ње. Њима сам
захвал на, јер су ме уве ле у
свет веза – каже.

За вез тре ба доста
стрпљења.

– Ако нема те стр пље ња и
вре ме на, не тре ба да се бави -
те руч ним радом. Довољ но
је да у брзи ни не види те да
сте на јед ном месту погре -
ши ли, па касни је, када уочи -
те гре шку, мора те да рас па -
ра те доста ура ђе ног... Да би
вез био што леп ши, тре ба га
ради ти пола ко и стал но про -
ве ра ва ти да ли је све у реду
– обја шња ва.

Када погле да крај њи
резул тат, увек осе ћа понос,
дивље ње и сре ћу.

– Изре ка каже „Занат је зла тан вре -
дан” и то је заи ста тач но. Бави ти се
ста рим зана том зна чи и чува ти га од
забо ра ва, а мислим да је вео ма лепо
то што ће мла ђе гене ра ци је сазна ти

нешто о сво јој тра ди цији и кул ту ри
захва љу ју ћи и нашим руч ним радо -
ви ма... О себи сам кроз бавље ње везом
нау чи ла да имам више стр пље ња, али
и како да сву пажњу усред сре дим на
неки рад. Тако ђе, да вред ну јем вре ме
које је потреб но да се нешто руч но
ура ди, јер је то про из вод
који је руч но ура ђен рађен
с пуно љуба ви и пажње. Сада
посеб но ценим оно што су
нам пре ци остави ли у ама -
нет – при ча Сне жа на.

Опро ба ла се у доста тех -
ни ка руч ног рада и каже да
је у све му успе шна.

– У селу зана та у Руму -
ни ји има ла сам при ли ку да
пра вим пред ме те од рого -
за, али и да се опро бам у
дубо ре зу и изра ди хар ти је.
Заи ста волим све да про -
бам, мада касни је схва тим
да то јед но став но није за
мене. Воле ла бих да нау -
чим тру ко ва ње, одно сно
изра ду шема за вез на тра -
ди цо на лан начин. До сада
нисам има ла при ли ку да
видим како се ради, али сам
доста чита ла о томе – закљу чу је она.

Дома ћи це, кува ри це

Дра га на Марић (60) по стру ци је еко -
ном ски тех ни чар. Раз не тех ни ке руч -
ног рада, кон крет но веза, нау чи ла је
од сво је мај ке Љиља не, која је била
кро ја чи ца.

– Воле ла је руч не радо ве и ту љубав
је пре не ла и на мене. Као девој ка,
пуно сам ради ла како бих спре ми ла
свој шта фир за уда ју. Поред тога, нау -
чи ла сам да шијем и хеклам – при ча
она.

Јед но вре ме се није бави ла руч ним
радом, али је кроз ради о ни це у Удру -
же њу жена „Долов ке” поче ла да везе
поно во.

– Писа ле смо доста про је ка та за
очу ва ње ста рих зана та и доби ја ле сред -
ства за изра ду везе них руко тво ри на,
кон крет но веза „дома ћи ца” или, како
их још зову, „кува ри ца”. Вез тих руко -
тво ри на сам заво ле ла јер њихо ва изра -
да не зах те ва мно го вре ме на, а инте -
ре сант не су јер пре ле по изгле да ју са
оним сво јим шаљи вим пору ка ма које
нас вра ћа ју у про шлост – обја шња ва
Дра га на.

За вез је, каже, потреб но стр пље ње
како би рад био ква ли те тан, али на
кра ју ужи ваш у резул та ту сво га рада,
пого то во похва ла ма за труд, што су
мно го пута дожи ве ле на разним изло -
жба ма које су при ре ди ле.

– Моти ве с „кува ри ца” смо при ме -
ни ле и на јасту чи ћи ма, пешки ри ма,
као и на зла то ве зу. Везе ње „дома ћи -
ца” је јед но ста ван и инте ре сан тан рад
који исто вре ме но и сми ру је. Све чла -
ни це зајед но су на овај начин дале
допри нос очу ва њу ста рих зана та и
него ва њу кул тур не башти не – исти че
Дра га на.

Она би воле ла да нау чи да ради
бели вез, који је доста зах тев ни ја и
ком пли ко ва ни ја тех ни ка.

Све до чан ство о пре ци ма

Јадран ка Дими три јев ски се бави
ручним радо ви ма још од раног

детињства.
– Сада само пле тем. За

то није потре бан скуп и гло -
ма зан алат и не зах те ва
вели ки про стор. Ова тех ни -
ка даје могућ ност изра де и
упо треб них и деко ра тив них
пред ме та. Посеб но је волим
јер може да се ради уз кафи -
цу, уз ТВ, на одмо ру у при -
ро ди, у тихо ва њу... Пле те -
ње је као умет ност, пру жа
вели ку могућ ност кре а тив -
ног изра жа ва ња – при ча нам
Јадран ка.

Пле те ње је нау чи ла од
маме и тет ке, које су се мно -
го бави ле њиме, а касни је
кроз пред мет дома ћин ство
у шко ли.

– За бавље ње руч ним
радо ви ма потреб на је љубав,
као и за све оста ло. Потреб -
но је мно го вре ме на и стр -
пље ња, али оно што доби -
ја те зауз врат неу по ре ди во
је веће. Уло же но вре ме и
стр пље ње се мно го стру ко

вра ћа ју кроз радост ства ра ња и ста ње
опу ште но сти док се ради, као и кроз
лепо ту наста лих радо ва – обја шња ва.

Бавље ње ста рим зана ти ма пру жа
могућ ност изра жа ва ња и уна пре ђи -
ва ња соп стве не кре а тив но сти и откри -
ва ње тален та.

– Руч ни радо ви изра ђе ни у про -
шло сти све до че  нам коли ко су наши
пре ци били уме шни у сва ком сми слу.
Оду ше вље на сам фино ћом, еле ган -
ци јом и пре ци зно шћу њихо вог рада.
Боје и њихо во сла га ње, дета љи и моти -
ви које су кори сти ли, све нам то гово -
ри да су били изу зет но умет нич ки
нада рен народ – каже.

Јадран ка ужи ва у ства ра њу сва ке
руко тво ри не. У пле те њу нај ви ше воли
да изра ђу је шало ве, мара ме, чара пе,
капе, прслу ке…

– Нисам ника да про ба ла неца ње.
Тка ње сам само гле да ла, мно го ми се
допа да и мислим да је то сле де ће чиме
ћу се бави ти – закљу чу је Јадранка.

Мир ја на Марић

Драгана Марић

Снежана Баба

Јадран ка Димитријевски

Рад ња овог рома на сме ште на је у
рас ко шну Бар се ло ну с кра ја XIX
века, а глав ни јунак је Бер нат, мла -
дић који ради у дра гу љар ској ради -
о ни ци свог оца. Буду ћи да је за тај
занат обу ча ван још од малих ногу,
нада се све тлој будућ но сти у бру -
ше њу дра гог каме ња. Али...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
ко је само ваш. Књи ге из „Вул ка на”
доби ће ауто ри сле де ћих пору ка:

„Нико. Љубав не под ра зу ме ва
вла сни штво над било ким.”
064/2012...

„Само мој је један оџа чар кога
обо жа вам и ником га не дам. Он
не чисти оџа ке, већ грло. Толи ко
волим те бом бо не да само њих ни
са ким не делим.” 064/0117...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње када сте ви били
херој:

„Херој сам био пре него што ме
је суд би на спо ји ла с мојом таштом.
Сад сам мали миш.” 065/5278...

„Често – у мојим ловач ким при -
ча ма, које се завр ша ва ју са ’тако
ми дипло ме Меди цин ског факул -
те та’. Завр шио сам за пека ра ина -
че.” 064/2703... Д. К.

Два чита о ца који до 7. апри ла, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Шта црта те по папи ру док
теле фо ни ра те?”, награ ди ће мо по
јед ном књи гом. Одго во ре ћемо обја -
ви ти у наред ном бро ју.

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

Исто вре ме но у сво јим вежба ма
ауто би о гра фи је испи ту је соп стве -
на умет нич ка огра ни че ња, истражу -
је сми сао и уло гу умет но сти и књи -
жев но сти, место кри ти ча ра и ути -
ца је који обли ку ју запад ну културу.

„При руч ник о
сли ка њу и писању”
Жозеа Сара ма га

„Дра гу љар”
Рамо на Кам по са

Два чита о ца који до 7. апри ла, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша љу
нај ду хо ви ти ји одго вор на пита ње:
„Шта је ваш нај ве ћи дра гуљ?”, награ -
ди ће мо по јед ном књи гом. Одго во -
ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Олга Жолнај Јокановић

Нада Лукач
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Не реа гуј те импул сив но јер бисте
могли да има те про бле ма, посеб но
с прет по ста вље ни ма. На пољу
љуба ви доби ја те шан су за поми ре -
ње. Ако сте у лошим одно си ма с
неким при ја те љем, вре ме је да
озбиљ но пораз го ва ра те. Могућ је
назеб.

На послу вам је потреб на про ме на и
то ста вља те до зна ња сви ма око себе.
Могу ћи су пове ћи изда ци или про бле -
ми с кре ди ти ма. У љуба ви буди те стр -
пљи ви ји и при ла го ди те се парт не ро -
вим потре ба ма. Ако сте сами, не оче -
куј те пре ви ше од изла за ка, јер бисте
могли да се раз о ча ра те. Косто бо ља.

Буди те спрем ни на ком про ми се с
нај бли жим послов ним сарад ни ци -
ма, наро чи то ако је реч о неком уно -
сном послу. Уко ли ко сада започ не те
при ва тан про је кат, то ће вам се
сигур но испла ти ти. Љубав ни живот
вам је несре ђен и вре ме је да
разми сли те о томе. Боло ви у леђи ма.

Овај пери од доно си добре послов -
не могућ но сти, као и уве ћа ње при -
хо да. Има те на кога да се осло ни -
те. У љуба ви вам пред сто је тај ни
сусре ти, роман тич но удва ра ње и
изла сци на дис крет на места. Пле -
ни ће те шар мом. Здра вље је
одлич но.

Добар пери од на послу. Вео ма сте
попу лар ни међу коле га ма. Могу ће
је да ћете доби ти пону ду за ново,
боље рад но место. Ако је парт нер
спре ман за нове послов не поду хва -
те, подр жи те га. Сло бод ни могу оче -
ки ва ти ново познан ство. Добро се
осе ћа те.

Пуни сте ори ги нал них иде ја и
спрем ни да ризи ку је те. Ако има те
нере ше на пита ња у вези с некрет ни -
на ма, ово је пери од када би ти про -
бле ми могли бити регу ли са ни. Сме -
та вам меша ње поро ди це у ваш
живот. Ува жи те при мед бе парт не ра.
Пази те се повре да у кући.

Ово је добар пери од за умет ни ке и за
све оне који се баве неким кре а тив -
ним послом. Биће те изу зет но надах -
ну ти. Про на ђи те вре ме на за хоби,
који би могао да буде вео ма испла -
тив. Могућ је нео че ки ва ни при лив
нов ца. На пољу љуба ви све иде као
по лоју. Буди те опре зни у сао бра ћа ју.

Ако доби је те пону ду за нов, иза зо ван
посао, при хва ти те је без пре ви ше пре -
ми шља ња. Пока жи те спрем ност да
учи ни те све за опште добро. Буди те
прак тич ни с нов цем. С парт не ром вас
спа ја ју слич на инте ре со ва ња и тре ба
да дате све од себе да та веза буде
успе шна. Здра ви је се хра ни те.

Веру је те у себе и у сарад ни ке. Немој -
те пра ви ти кон крет не послов не поте -
зе, већ се засад бави те само пла но -
ви ма. Буди те опре зни при скла па њу
уго во ра. Све сни сте чиње ни це да се
мно ги ма допа да те, али вас то тре нут -
но не зани ма. Ради је посве ћу је те
вре ме при ја те љи ма. Пре мо ре ни сте.

Пред сто ји вам напо ран пери од на по -
слу, али успе ће те да про на ђе те начин
да све добро орга ни зу је те. Осло ни те
се на послов не парт не ре и сарад ни ке
с пуним пове ре њем. Ако сте у сва ђи с
парт не ром, он ће начи ни ти први корак
ка поми ре њу. Сам ци могу оче ки ва ти
позив за изла зак. Здра вље је добро.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Пред сто је ћи дани доно се вам разна
узбу ђе ња. Ваш енту зи ја зам ће бити
про мен љи вог карак те ра, али ћете
ипак бити задо вољ ни по хва ла ма
прет по ста вље ног. Мо гућ је изне над -
ни при лив нов ца. Може те оче ки ва -
ти нова познан ства, флерт, па чак и
нову везу. Главобоља.

Нисте задо вољ ни финан сиј ском ситу -
а ци јом, а додат ни стрес ства ра ју вам
кри ти ке бли жњих, који сма тра ју да
тре ба да се при хва ти те неког сигур ни -
јег посла. Ваше про ме не рас по ло же -
ња нега тив но ути чу на парт не ра. Тре -
ба да има те више раз у ме ва ња јед но
за дру го. Могу ће су сто мач не тего бе.
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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

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља           12.600
Костолац            7.700
Огревно дрво
на палети         13.500

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ФИЈАТ пунто, бензинац, 4

врата, регистрација фебру-

ар 2022. 063/725-99-37.

(302544)

ПРОДАЈЕМ опел корсу 1.0

бензин 2001. годиште, реги-

строван до 12. јануара

2022, беспрекорно добра

бала, није хаварисана, сер-

висирана. 066/302-685.

(302625)

ПУНТО 1.2, 2000. годиште,

800 евра. 064/240-67-56.

(302610)

ЈУГО ин, 2006, бензин +
плин, 650 евра. 064/240-67-
56. (302610)

ПОЛО 1.4, бензин, 144.000,
2.000 годиште, регистрован
до краја априла, 800 евра.
062/832-36-38. (302604)

ПРОДАЈЕМ алу фелне са
летњим гумама, 14 цола.
063/822-04-11. (302639)

ШКОДА ro om ster, 2008/9,
125.000, атестиран плин.
064/130-36-02. (302703)

ПУНТО 1.2, 2006, петора

врата, атестиран плин,

164.000. 064/587-50-24.

(302703)

СТИЛО 1.2, 2002, петора

врата, шест брзина.

064/130-36-02. (302703)

ПАСАТ Б 5 караван, 1.9

ТДИО, 99/200, фул опрема,

у првој боји. 064/130-36-02.

(302703)

ДОБЛО теретни макс, 1.4,

2007/8, атестиран плин.

064/130-36-02. (302703)

ПРОДАЈЕМ дрљачу сетво-

спремач, растурач сејалицу

и прскалицу исправно, до-

говор. 063/143-80-05.

(302525)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гара-

жни простор од 130 квм у

Тамиш Капији. 063/175-62-

95. (302711)

ПРОДАЈЕМ металну гаражу

на Стрелишту. 064/474-99-

59. (302652)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.

063/332-772. (302699)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп

слупаних и неисправних.

060/07-84-789, 063/77-84-

789. (302740)

ПРОДАЈЕМ овце винтерберг

плуг двобраздни потезнице

белорус ИМТ. 063/874-70-

77 (СМС)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ

533, дрљача 4 крила, плуг

једна бразда, шпедитер бе-

чеј 2 тоне. Тел. 064/521-91-

60. (302319)

ПРОДАЈЕМ тобоган, креве-

те на спрат, кауч, кухиње,

регал, двосед, бар. 063/555-

41-29. (302548)

ПРОДАЈЕМ плетену жицу

1,50 - 25, пуно гвожђе 32.

064/568-95-76. (302561)

КОСИЛИЦЕ и тракторчићи

за кошење на бензин. По-

ловне и нове косилице више

комада разних произвођача

од 40 евра до 300, нове.

063/189-40-17, 063/320-

608. Панчево, Баваништан-

ски пут 281.  (302555)

НА ПРОДАЈУ стајско ђубри-

во. 063/167-48-62 (СМС)

ШПОРЕТ плин - струја про-

дајем, све функционише,

цена 6.000 динара.

063/864-07-54. (302601)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет, тро-

сед мојца, кревет, орман с

ципеларником, сто, столи-

це, телевизор, комода, фо-

теље. 063/861-82-66.

(302646)

МАРЛЕСОВА столарија

спољна и унутрашња врло

квалитетна, са куће скину-

та. На продају. 064/558-42-

90. (302661)

КУХИЊЕ и полован разни

намештај, уградни шпорет,

кревети, ормани. 064/558-

42-90. (302661)

ПРОДАЈЕМ креветац, сто и

столице, регал повољно,

веш машина, телевизор, ле-

жај, пешкири нови.

066/888-22-89. (302645)

ПРОДАЈЕМ старе цигле и

стари цреп у Војловици.

064/154-27-63. (302676)

НА ПРОДАЈУ комплетна ку-

хиња, кауч очуван. 061/171-

54-06. (302684)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, ја-

гањци, свиње. Могућност

клања и печења. 060/037-

11-96. (302700)

ТВ увозни, веш машине,

фрижидери. 065/665-75-10.

(302704)

ПРОДАЈЕМ електрични

шпорет стакло – керамика

12.000 динара. 060/099-33-

68, 013/354-852. (302702)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе.

Судопера 3.000 динара, но-

ва. 063/773-45-97. (302705)         

СВИЊЕ на продају.

064/264-01-03. (302720)

ПОВОЉНО продајем хај-

ком зечеве за приплод и

свеже зечје месо. 062/465-

777. (302728)

ПРОДАЈА новог намештаја

столице од 1.800, столови

од 4.500, лежајеви од

15.300. 060/600-14-52.

(302722)

ПРОДАЈЕМ 2 кауча са пре-

свлакама - нови, машина за

прање веша – горење. Фик-

сно 50 евра. 061/236-95-98.

(302765)

ПРОДАЈЕМ повољно коња

липицанера 3 године стар.

062/465-777. 

(302728)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре, до-
лазим на адресу. 063/101-
11-47, 064/158-44-10.
(301614)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, сифон флаше,
стрипове,с таре играчке,
старо покућство. 063/705-
18-18, 335-930. (302567)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”
Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

„Хало Лесковац”.
Пријаве на тел. 062/160-34-29 

(4/301480)

НОВОГРАДЊА У ПАНЧЕВУ
СТАНОВИ У ИЗГРАДЊИ:

Цара Душана 73; двособни 56 квм; двоипособни 

59 квм; трособни 70 – 76 квм; троипособни 81 квм. 

064/474-83-81, 062/823-19-34

НОВА МИСА, кућа, 200
квм, 65.000 евра, без по-
средника. 062/257-751,
066/575-00-99. (302399)

НА Новој Миси кућа, 170
квм, два купатила, три тера-
се, без посредника.
061/406-35-49, 063/807-75-
61. (302110)

КУЋА у Војловици, нова 180
квм, укњижено, 49.000
евра. 063/771-75-96,
063/784-71-34. (302256)

ПРОДАЈЕМ два и по ланца
земље у качаревачком ата-
ру, потез „Дом ученика”,
цена 15.000 евра. Тел.
062/882-23-60. (302259)

ПЛАЦ на Кудељарском на-
сипу 27,43 ари, излаз на две
улице, градско грађевинско
земљиште. 068/408-97-21.
(302565)

ПРОДАЈЕМ плац 28 ари,
100 квм кућа, Владимиро-
вац. 064/615-63-16, Дејан,
062/811-09-73. (302264)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старче-
ву, 100 квм, реновирана од
темеља до крова, етажно
грејање пелет. 064/317-04-
70. (302104)

ПРОДАЈЕМ кућу у Београ-
ду, 240.000 евра, Вождовац,
Гостиварска 39, узимам у
рачун кућу или стан у Пан-
чеву, 062/465-777. (302728)

ЗЕМЉИШТЕ грађевинско,
110 ари, струја, вода, про-
дајем у целости, 1.700 евра
по ару, северна зона. У цену
моћже да се урачуна један
стан. 064/136-42-00.
(302686)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
011/274-80-67. (302594)

ШИРИ центар, 115, 5 ари,
повољно, укњижено, 60.000.
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(302615)

ПРОДАЈЕМ 1.8 х земље.
060/153-25-15.  (302543)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под во-
ћем. 064/113-47-76.
(302553)

ПРОДАЈЕМ кућу три стана,

8 ари плаца, Горњи град.

063/829-89-48. (302093)

ПРОДАЈЕМ улични део куће

70 квм, плац, Војловица.

064/212-32-94. (302554)

КУЋА на продају, нова Ми-

са, 70.000 евра, договор.

063/163-80-77. (302580)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари

код Штиркаре. 063/261-

859. (302193)

ПРОДАЈА парцелисаних
плацева, грађевинско зе-
мљиште. 064/212-52-52.
(302669)

ВОЈЛОВИЦА, сређена кућа,
120 квм, 5 ари, грејање,
55.000. „Кров”, 060/683-10-
64. (302717)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-
словни простор, 150 квм +
550 квм, парцела 10 ари,
Стрелиште, 250.000 евра.
063/194-82-14. (302746)

КУПУЈЕМ кућу плац 4 – 8
ари, Горњи град, Доњи
град, Котеж, Тесла у оквиру
пруга. Тел. 065/258-87-88.
(302090)

НОВ трособан незавршен,
80 квм, 59.000 евра, тераса,
паркинг. Тел. 013/341-789,
064/410-93-00. (302593)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
Жарка Зрењанина 2.
060/333-50-49, 060/355-31-
61. (302732)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, локал у Јабуци.
063/351-17-09. (302596)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе,
трећи спрат, лифт, ТА, мо-
гућност ЦГ, 75.000. Звати
осле 17 сати на тел.
064/119-60-06. (302608)

СОДАРА, 38 квм, ЦГ, IX,
није задњи, два лифта.
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(302615)

ЦЕНТАР, 32, ЦГ, ПР, са но-
вим намештајем, 38.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (302615)

ПРОЦЕНА продајне врендо-
сти ваше некретнине. АМК
некретнине. 061/262-08-44.
(302698)

СОДАРА, двоипособан, 67
квм, VI II, сређен, гаража,
63.000. „Кров”, 060/551-64-
50. (302717)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
строги центар, комфоран,
1.200 евра/квадрат.
064/893-09-13. (302747)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, екстра сређен, два купа-
тила, 85 квм, 80.000 евра.
064/124-45-07, 064/276-09-
97. (302756)

СТРОГИ центар, сдвособан,
реновиран, намештен, цен-
трално, III/VII, лифт, те-
раса, паркинг. 064/159-79-
54. (302624)

ПРОДАЈЕМ стан на новој
Миси, дуплекс стан. Тел.
062/829-97-10. (302590)

КУПУЈЕМ двособан стан на
Кеју Радоја Дакића 3 или 5
до III спрата, центар, Браће
Јовановића, Змај Јовина и
Лава Толстоја. 063/232-747.
(302566) 

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан преко пута БИГ-а
Тел. 063/748-66-49 (СМС)

СТРОГИ центар, трособан,
грејање, паркинг, ненаме-
штен. 064/280-60-53
(302284)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан, Содара.
066/342-795, 062/852-81-
00. (302523)

ИЗДАЈЕМ апартман за чети-
ри радника, индустријска
зона. Тел. 063/233-558.
(302192)

ИЗДАЈЕ се соба са употре-
бом кухиње и купатила. Тел.
060/031-07-26. (302526)

ИЗДАЈЕМ комплет опре-
мљену гарсоњеру, Његоше-
ва. 069/293-53-94. (302531)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу,
40 квм, намештена, центар,
радницима, депозит.
061/182-37-90. (302570)

ГАРСОЊЕРА, центар, 21
квм, нова, потпуно опре-
мљена, МТС интернет, кли-
ма, ТА, у кући. 064/129-76-
04. (302589)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан на Тесли. Тел.
063/852-25-12. (302592)

ИЗДАЈЕ се једнособан стан,
34 квм, намештен, Краље-
вића Марка 34-ц. Тел.
062/152-02-06, насеље
Станко. 302605)

ОЗБИЉНОЈ породици по-
требан стан или кућа за ста-
новање, у замену за одржа-
вање и плаћање рачуна.
061/273-65-68. (302614)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
форан стан на Котежу 2.
063/498-981. (302648)

ИЗДАЈЕМ породици наме-
штен трособан стан у Мак-
сима горког, у Панчеву, 70
квм, I спрат, ЦГ. 069/303-
86-50. (302672)

ЦЕНТАР, једнособан наме-
штен стан за издавање, ТВ,
интернет, телефон, грејање
ТА пећ. 064/174-79-47.
(302681)

ГАРСОЊЕРА, центар, наме-
штена, ТА, wi/fi, 100 евра.
Тел. 069/113-00-73.
(302673)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру. 066/575-05-22 (СМС)

ГАРСОЊЕРА, стан за изда-

вање, близина Спортског

центра. 064/908-02-67.

(302678)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
код Стоматолошког.
069/360-10-11. (302641)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
Иве Курјачког 70-в, на IV
спрату, 200 евра. Л065/205-
10-52. (302679)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са употребом кухиње и ку-
патила. 065/672-33-00.
(302697)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 50
квм, опремљен. 065/665-75-
10. (302704)

БЕСПЛАТНО, собу, кухињу,
купатило и кућа за станова-
ње у Иванову.  064/372-94-
71. (302718)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан у центру, клима,
кабловска, интернет.
064/178-42-42. 
(302712)

ЈЕДНОСОБАН, реновиран,
намештен, Содара, Морав-
ска, ЦГ, трећи спрат, лифт,
депозит. 063/528-610.
(302688)

СТАН, издавање, двособан,
Стрелиште, празан, 60 квм.
064/260-05-34. (302724)

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
стан са грејањем за помоћ у
кући. 013/343-439,
064/280-30-35. (302753)

ИЗДАЈЕМ намештену, дво-
собан стан, ужи центар.
063/810-92-39.  

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (302405)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор са двориштем у Јабу-
ци. 063/351-709. (302528)

ПОВОЉНО издајем локал
код Динамовог стадиона.
063/273-730. (302584)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље,, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/488-40-
22. (302573)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, кухиње, гарнитуре,
столове, столице, остало по-
кућство. 060/138-52-38.
(302738)

ЗЕМЉА 127 ари, Новосе-
љански пут, пре пумпе Кр-
нета. 063/892-12-08 (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац њиву 28.41
ар, Охридска, близу цркве.
063/805-17-31 (СМС)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју исте ка рак те ри сти ке као кла -

сич на ас фе рич на со -
чи ва, с тим што је по -
вр ши на со чи ва ди зај -
ни ра на та ко да спре -
ча ва пре ла ма ње од -
ре ђе ног спек тра сун -
че ве све тло сти, ко је
код по је ди них па ци -
је на та мо же не по -
вољ но де ло ва ти на
ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат
као жу та мр ља.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

АКЦИЈА
Офталмолошки прегледи деце за упис у школу

Цена: 1.000 динара

Акција траје до краја априла

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

Ра ди ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

др Предраг Вујић 
Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Душан Стојић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• Уреа + креатинин Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 
+  fT3 Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: укупни билирубин
+ директни билирубин + AST + ALT + GGT + ALP

Цена: 800 динара

АКЦИЈE ОД 25. МАРТА ДО 8. АПРИЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

АКЦИЈА

• ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ + УЛТРАЗВУЧНИ 
ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 4.500 динара
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Ресторану „Стара пивара”

потребно особље: 

кувари, конобари 

и помоћне раднице

Контакт тел. 063/391-824
(ф)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - ис-

правка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13

-УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19

– др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратеш-

кој процени утицаја на животну средину („Службе-

ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68.

Правилника о садржини, начину и поступку изра-

де докумената просторног и урбанистичког плани-

рања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републи-

ке Србије од 2021. до 2035. године (у даљем текс-

ту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стра-

тешкој процени утицаја Просторног плана Репуб-

лике Србије од 2021. до 2035. године на животну

средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој

процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО

5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА.

Нацрт просторног плана са комплетом реферал-

них карата и Извештај о стратешкој процени ути-

цаја биће изложени у аналогном формату сваког

радног дана у седиштима управних округа, одно-

сно у дигиталном формату на интернет страници

Министарства грађевинарства, саобраћаја и ин-

фраструктуре, као и на интернет страницама

управних округа и јединица локалне самоуправе. 

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт про-

сторног плана и Извештај о стратешкој процени

утицаја могу доставити у писаној форми у току

трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. годи-

не, и то: јединицама локалне самоуправе или ди-

ректно Министарству грађевинарства, саобраћаја

и инфраструктуре, Сектору за просторно планира-

ње и урбанизам, Немањина 22–26, 11000 Београд.

Примедбе могу бити, као прилог, достављене и

електронском поштом на e-mail pprs@mgsi.gov.rs.

Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВ-

НЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће

накнадно утврђени у складу са епидемиолошком

ситуацијом у Републици Србији. 

Комплет материјала који се излажу на јавни увид,

као и додатне информације, биће доступне за-

интересованима на интернет презентацији над-

лежног министарства од почетка одржавања јав-

ног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-

list/137/180. 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која:

1. након преузимања прoфактуре, изврше уплату, ради откупа про-

дајне документације, у износу од 120.000,00 динара + ПДВ. Про-

фактура се мора преузети, или на адреси повереника стечајног

управника Слободан Лазић, Панчево, Улица Браће Јовановића

33, или путем електронске поште lazicslo@gmail.com, сваког рад-

ног дана у периоду од 09 до 15 сати,уз обавезну најаву повере-

нику стечајног управника на тел: 063/861-37-07. Крајњи рок за

преузимање профактуре је до 15 сати 05.0 5. 2021. године.

Крајњи рок за уплату и преузимање продајне документације је до

05. 05. 2021. године.

2. уплате депозит у означеном износу на текући рачун стечајног

дужника бр: 325-9500600061792-41 који се води код Војвођанске

банке или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију на-

плативу на први позив, најкасније до 06. 05. 2021. год. У случају

да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, орги-

нал исте се ради провере искључиво лично мора доставити

Служби финансија Агенције за лиценцирање стечајних управни-

ка Београд, Теразије 23, VI спрат, најкасније до 06. 05. 2021. го-

дине до 15 сати, по београдском времену (GMT+2). У обзир ће се

узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену ад-

ресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок

важења до 13. 07. 2021. године. 

3. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чи-

ни саставни део продајне документације.

Имовина се купује у виђеном стању, и може се разгледати након от-

купа продајне документације, сваким радним даном од 10 до 16 са-

ти, а најкасније до 05. 05. 2021. уз претходну најаву поверенику сте-

чајног управника на телефон  063/861-37-07 .

Након уплате депозита, а најкасније до 10. 05.  2021. до 15 сати, по-

тенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати

поверенику Агенције за лиценцирање стечајних управника попуњен

образац пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати

депозита или фотокопију банкарске гаранције, потписану изјаву о

губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних

субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује

правно лице), овлашћење за заступање уколико јавном надметању

не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или за-

конски заступник (за правна лица). 

Јавно надметање одржаће се дана 13. 05. 2021. године у 11 сату

часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управ-

ника – Центар за стечај, Београд, Теразије бр. 23, III спрат, Сим-

по сала, 301. 

Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног

надметања а завршава се 10 минута пре почетка јавног надме-

тања, односно у периоду од 9 сати до 10.50 , на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању

(имају овлашћења или су лично присутни),

2. отвара јавно надметање читајући правила надметања,

3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред ут-

врђеним корацима увећања,

4. одржава ред на јавном надметању,

5. проглашава за купца учесника који је прихватио највећу понуђену

цену

6. потписује записник.

У случају да на јавном надметању победи Купац који је депозит

обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депо-

зита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана

јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након

чега ће му бити враћена гаранција.

Закључењу уговора приступа се у року од 3 радна дана од дана

одржавања јавног надметања, под условом да је депозит који је

обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Прогла-

шени Купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене

у року од 15 дана од дана закључења купопродајног уговора.

Ако проглашени купац одбије да потпише уговор или не уплати ку-

попродајну цену у прописаним роковима и по прописаној процеду-

ри, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава дру-

ги најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и оба-

везе као проглашени купац. У случају да је други најбољи понуђач

на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом,

након одустајања проглашеног купца, исти мора уплатити износ де-

позита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од

пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће

му бити враћена гаранција. У конкретном случају, купопродајни уго-

вор потписује се у року од 3 радна дана од пријема обавештења

којим се други најбољи понуђач проглашава за купца.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца

или другог најбољег понуђача, депозит (гаранција) се враћа у року

од 8 дана од дана јавног надметања. Уплатилац депозита губи пра-

во на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на по-

враћај депозита. 

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног

уговора у целости сноси купац.

Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкар-

ске гаранције пошиљком (обичном или препорученом), путем

факса, mail-a или на други начин, осим на начин прописан у

тачки 2. Услова за стицање права за учешће из овог огласа. 

Стечајни управник задржава право да поништи наведени

Оглас о продаји у зависности од погоршања епидемиолошке

ситуације у Републици Србији и земљама региона а у складу

са Одлукама надлежних органа и не сноси оговорност за

евентуалну штету која може настати услед отказивање

продаје. Стечајни управник напомиње да ће у складу са епи-

демиолошким мерама учесницима пре јавног надметања би-

ти мерена телесна температура, те да су учесници дужни

да се у току регистрације и јавног надметања придржавају

свих епидемиолошких мера прописаних одлукама Кризног

штаба Владе Републике Србије.

Oвлашћено лице: Повереник Слободан Лазић, 

контакт телефон: 063/861-37-07,

e mail: lazicslo@gmail.com,

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр. 89/10 од 11. 06. 2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132.,

133.,135. и 136 Закона о стечају („Службени гласник  Републике Србије” број  104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални

стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије” број 13/2010), Агенција за ли-

ценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника 

АД „ТРГОПРОДУКТ”  у стечају из Панчева, Браће Јовановић 33

ОГЛАШАВА

Продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања

(Напомена: Детаљан опис и статус имовине стечајног дужника која се продаје приказан је у Продајној документацији)

Целина Опис имовине Депозит (дин) Почетна цена (дин)

Целина 1

КОМПЛЕКС ОБЈЕКАТА „ГРАЂЕВИНАР” Панчево, Баваништански пут, а који се са-

стоји од следећих објеката:

– објекат бр.2, Помоћна зграда (магацин) – складиште, површине у основи 638 м²,

на КП 4866/4 КО Панчево 

– објекат бр.3, Помоћна зграда (магацин) – складиште, површине у основи  899 м2,

на КП 4866/4 КО Панчево 

– објекат бр.4, Помоћна зграда (магацин) – складиште, површине у основи  263 м²,

на КП 4866/4 КО Панчево 

– објекат бр.5, Помоћна зграда – надстрешница, површине у основи 416 м², на КП

4866/4 КО Панчево

– објекат бр.6, Помоћна зграда – надстрешница, површине у основи 426 м², на КП

4866/4 КО Панчево

Сви објекти уписани у ЛН 18498 КО Панчево и

– објекат бр.1, Помоћна зграда – магацин, површине у основи 1251 м², на КП

4866/59 КО Панчево, уписан у ЛН 18499 КО Панчево 

Објекти имају употребну дозволу, својина стечајног дужника 1/1

18.768.763,00 46.921.907,36

ПРОДАЈЕМ локал са кућом,
Новосељански пут 113, Пан-
чево. 063/838-33-97. (302347)

ПОТРЕБНА жена за помоћ
кући старијој госпођи. Мо-
гућност бесплатног станова-
ња. Омољица, 063/195-08-
11 (СМС)

ПОТРЕБАН мајстор за про-
изводњу пецива. 065/533-
44-13. (302502)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу фла-
јера. 063/884-26-32. (302454)

КОРАНА доо запошљава
водоинсталатере са иску-
ством плата по договору.
063/337-941. (302535)

ПОТРЕБНА жена за рад на
ендларици. 063/766-15-12.
(302537)

ФИРМИ ČA RA PAN KO-SR B
доо Панчево, Јабучки пут
105, тражи магационера. За
додатне информације јави-
ти се на 069/561-09-99. (ф)

ИЗНАЈМЉУЈЕ се пословни
простор, 23 квм, Светог Са-
ве 4. 064/888-60-23. (302081)

ПРОДАЈЕМ киоск код нове
поште 12 квм + мокри чвор
ради 10 година. 060/812-
66-63. (302730)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Браће Јовановић 11, између
Po co Lo co и „Купеа”.
066/866-49-00. (302508)

ПОТРЕБНА радница за пра-
вљење пица-пица мајстор.
064/259-96-62 (СМС)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Последњи поздрав стрицу

ДУШАНУ

од АНЂЕЛИЈЕ са породицом

(73/(302638)

Последњи поздрав брату

ДУШАНУ

од МИЛАНА ШКРБИЋА са породицом

(74/302638)

Последњи поздрав драгом и вољеном

ДУШАНУ ШКРБИЋУ
1932–2021.

Ожалошћени: син РАДЕ, ћерке МАРИЈА и АНЂА са породицама, унуцима,

праунуцима, многобројни кумови, родбина и пријатељи

(84/302656)

Упокојио се се наш драги кум

ЖИВАДИН ПРОТИЋ
свештеник

1954–2021.

Хвала ти за све доброчинство.
Твоји кумови: МИОДРАГ ЛОЗАНОСКИ и ЋУРЧИЋ

(61/302622)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

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

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон и 09/2020) 

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.парцелама 3530, 3531, 3529/1, 3532, 3576,

3534, 3541, 3575, 3549, 3553, 3554, 3555, 3551,

3552/1, 3533 и 3550 КО Војловица, за изградњу ин-

сталације за пријем, складиштење и намешавање

етанола и ЕТБЕ-а, у ул.Спољностарчевачка 199,

Панчево, израђен од стране ЈП „Урбанизам”, Пан-

чево, за инвеститорa ДОО „WBD”-Win Building De-

sign, 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 09. 04.

2021. 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. 

ПОТРЕБАН
возач Ц категорије

и продавац
на стоваришту, 
са искуством. 

063/776-56-58 (ф)

ПОТРЕБАН
ВОЗАЧ И

ПРОДАВАЦ
063/776-56-58,

013/252-06-64
(ф)

ИЗДАЈЕМ АПАРТМАНЕ

фирмама и теренцима.

064/026-90-54 
(6/302766)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

ПОТРЕБАН момак или де-

војка за разношење кафе на

бувљаку. 064/132-98-12.

(302550)

РЕСТОРАНУ Royal у Авив

парку потребан конобар-

ица. 063/216-788. (302662)

ПОТРЕБАН директор/прав-

ник. 063/246-509. Директор,

Бојан Јовановић. (302685)

ПОТРЕБАН грађевински ин-

жењер. 063/246-509. Ди-

ректор, Бојан Јовановић.

(302685)

ПОТРЕБНА радница у про-

даји за пицерију. 064/259-

96-62. (302744)

ПЕКАРИ потребна радница

за продају и печење.

063/835-08-48. (302752)

ПЕРИОНИЦА у Цара Душа-
на 74 тражи радника, плата,
пријава. 060/758-30-03.
(302318)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
канцеларији. Фирма AL PIN.
CV слати на mail: of fi ce -
@al pin pan ce vo.co .rs  If)

ПОТРЕБАН возач трактора
у доо „Кутко” Панчево.
Контакт:  Љупко, 063/313-
844; Маријана, 063/693-
944. (ф)

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

КОМБИ превоз робе, Пан-
чево и околина. Цена дого-
вор. 060/631-64-91 (СМС)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (301993)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (301804)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, керамика, по-
вољно. Пензионери попуст.
061/141-38-02, 061/345-51-
00. (302496)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (302049)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (302510)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мо-
гућност радника, попуст на
ванградске вожње. 064/482-
65-53. (302107)

ЧАСОВИ хармонике и кла-
вијатуре, УЕУ „Балкан” Пан-
чево. 060/632-46-90.
(302205)

НЕМАЧКИ, часови свим, уз-
растима. Преводи, припре-
ма полагања, свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352-
892. (302534)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање, кровови, стиро-
пор, бавалит фасаде, по-
вољно. 063/865-80-49.
(302547)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, венецијанери, комарни-
ци, уграђуем, поправљам,
гуртне. 064/181-25-00.
(302551)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ ,
шљунак, песак, утовар и од-
воз шута. 064/505-62-44.
(302552)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером сако дрво
које смета. 063/369-846.
(302579)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купати-
ла, поправке, замена одмах.
064/495-77-59, 013/331-
657. (302587)

ОДГУШЕЊЕ канализације
купатила, кухиња, машин-
ским путем., 062/640-741.
(302595)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор. Алек-
сандар, 064/157-20-03.
(302311)

РУШЕЊА обејката, шупа,
зидова, бетонирања, обара-
ње стабла, одношење непо-
требних ствари. 060/035-
47-40. (302623)

РАДИМО физичке послове,
рушења кућа, бетонирања,
одношење ствари, ископи,
итд. 064/122-69-78.
(302623)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, глетовање, крече-
ње, фарбање столарије.
064/171-32-57. (302617)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
ископи, рушења кућа, шупа,
обарање стабала, крчење
полацева. 060/035-47-40.
(302623)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-
вирање купатила, санитари-
је, поправке славине, венти-
ли, одгушење канализације.
061/193-00-09. (302397)

ЧИСТИМ таване, подруме,
шупе и дворишта, повољно.
Зоран, 061/683-67-48.
(302655)

КОСИМ траву тримером,
повољно, дворишта, баште,
воћњаке, шибља.Зоран,
061/683-67-48. (302655)

БРАВАР-ВАРИЛАЦ, ограде,
капиеј, гелендери, надстре-
шнице, остало. Злаја,
065/558-45-17. (302660)

СИГУРАН возач 24 сата.
064/558-42-90. (302661)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/535-
24-56. (302668)

ЧИСТИМ шупе, подруме,
вршим превоз, радим моле-
рај и све остало. 061/182-
05-65. (302677)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (302577)

СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (302704)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионери-
ма попуст. 061/626-54-06.
(302721)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. Лаза. 065/334-
23-38. (302651)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³,
песак, шљунак, сејанац, шут
и остало. Селидбе, тура у
локалу 1.500 динара. Тел.
064/141-47-39. (302731)

ПОТПУНО опремљен једно-
ипособан стан у центру,
зграда, лифт, ЦГ. 063/879-
60-68. (302749)

СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (302429)

ЧИСТИМ шут, подруме, та-
ване, дворишта, избацујем
старе ствари и намештај,
руђшим старе објекте, по-
вољно. 063/196-54-56, Злат-
ко. (302757)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и кр-
пљење пробушених када.
„Балтокад” гаранција.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (300866)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца и ризле. Услуге
виљушкарима носивостеи и
до 10 тона. 063/218-894.
(301582)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, иско-
пи, сечење и разбијање бе-
тона, насипање и набијање
терена. 063/218-894.
(301582)

KIZ ZA – продаја квалитет-
них бехатон коцки са при-
премом и радом. 064/648-
24-47. (301582)

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са кор-
пом, прање прозора, чи-
шћење олука, замена црепа,
изнајмљивање маказастих
платформи. 063/218-
894.(301582)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад ви-
љушкарима и машинско чи-
шћење терена са одвозом.
060/425-54-43. (301582)

ТЕПИХ сервис „Путник”: ду-
бинско прање тепиха и на-
мештаја. 302-820, 064/129-
63-79. (302754)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-
воз шута, лупање бетона и
ископ мини багерима.
064/648-24-50. (301582)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера до 18 м висине.
064/648-24-50. (301582)

ЕЛЕКТРИЧАР, отклањање
кварова, поправке интер-
фона. 061/682-62-83. (и)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-
јанца. Најповољнија ризла у
граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50. (301582)

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из ка-
миона до 30 м висине.
064/648-24-50. (301582)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз одвозимо непотрбне
ствари, чистимо шупе, по-
друме. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(302568)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 0961/818-34-98.
(302628)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радни-
ци , повољно, Вук. 063/278-
117, 064/176-91-85.
(302658)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98
(302664)

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и
преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Те-
сли). (302740)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за во-
ду, 0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (302629)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, шпо-
рете, бојлере, ТА пећи,  по-
прављамо квалитетно а га-
ранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-
05. (302751)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/317-10-
05. (302691)

ПОВОЉНО, превозим кипе-
ром, песак, шљунак, сеја-
нац, утовар, одвоз шута.
064/354-69-94. (302696)

МОЛИМ да ми се јави оче-
видац догађаја од 23. марта
2021. године на раскрсници
улица Милоша Обреновића
и Кнеза Михајла Обренови-
ћа. 064/885-30-20, Драган.
(302692)

УСЛУГЕ
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Обавештавамо родбину и пријатеље да се 29. марта 2021. упокојио у господу

прота МОМИР РАНКОВИЋ
1937–2021.

Никада нећемо заборавити твоју племенитост и љубав коју си нам пружао.

(64/302630)
                                                                            Син САВА, снаја НАДА и унука ИСИДОРА

26. марта 2021, у 73. години, преминуо је наш супруг, отац и деда

ЧЕДОМИР КОСТИЋ
1948–2021.

Сахрана је обављена 29. марта 2021, у 13 сати, на Новом гробљу у

Панчеву.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруга НАДА, синови ДРАГАН и НЕБОЈША, унучад ДУШАН,

ДУЊА и ЛУКА и снаје АЛЕКСАНДРА и АНКИЦА

(13/302546)

26. марта 2021. године преминуо је наш

брат

ЧЕДОМИР КОСТИЋ
1948–2021.

Почивај у миру драги брате.

Последњи поздрав од сестре СЛАВИЦЕ,

МИРЈАНЕ и ЉУБИНКЕ са породицама

(47/302602)

Последњи поздрав нашој племенитој и драгој

ОЛГИ НИКОЛИЋ

У нашим сећањима неговаћемо успомену на њену изузетну личност, по-

свећеност другима и искрено пријатељство.

СЛАЂА, СТЕВО, ЧОЛА и МИЛАНА

(1/302527)

Последњи поздрав нашој најбољој пријате-

љици

сестри ОЛГИ

ДАНИЦА и ВАСА МАРКОВИЋ

(145/302762)

Последњи поздрав поштованој колегиници

ОЛГА НИКОЛИЋ РАПАЈИЋ
медицинска сестра у пензији

КОЛЕКТИВ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО

(149/Ф)

24. марта преминуо је наш драги и вољени

СВЕТОМИР ПЕШИЋ
1933–2021.

Остаће успомена и траг човека који је обележио наше животе.

Хвала ти за сву брижност и топлину.

Остајеш заувек у срцима твојих најмилијих.

Ожалошћени: син БАТА и кћи ДРАГАНА са породицама

(36/302578)

Тужна срца вас обавештавамо да је 30. марта

2021. године преминула

ЈЕЛЕНА ЖЕРАВЉЕВ
1948–2021.

Сахрана ће се обавити 1. априла 2021, у 12 сати,

на Новом гробљу.

Ожалошћени: син ЈОНИКЕ, снаја ИВАНА

и унуке ЛАРА и МИЛА

(138/302748)

Последњи поздрав нашој драгој прији

ЈЕЛЕНИ
Почивај у миру.

Од породице ЛЕУ
(146/302763)

Последњи поздрав

брату

ЖИВКУ

КАЧАНИКЛИЋУ

Почивај у миру.

Сестра ДАНИЦА

са породицом
(26/302571)

Последњи поздрав

брату

ЖИВКУ

КАЧАНИКЛИЋУ

Почивај у миру.

Сестра БРАНКА

са породицом
(27/302571)

Последњи поздрав нашој драгој

РАДМИЛИ ЈОВИЋ

Заувек ћеш бити са нама.

Твоји: син ЂУРА, снаја ЗОРИЦА, унуци

АЛЕКСАНДАР и СЛОБОДАН, снаје БОБАНА

и НАТАША и праунуци ЈАКОВ и МИЛУТИН

(114/302713)

Последњи поздрав

прији

РАДМИЛИ

ЈОВИЋ

од породице

РАДОСАВЉЕВИЋ

(115/302713)

Последњи поздрав

драгој мами и баби

РАДМИЛИ

ЈОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји: ЈАСМИНА,

СТЕВАН и ЗОРАН
(143/302760)

Последњи поздрав тетки

ВЕРИ СТАНИСАВЉЕВИЋ
1935–2021.

Сестрић ДРАГАН са породицом

(89/302666)

Кума

СМИЉИ

последњи поздрав од

породице БЈЕЛЕТИЋ

(140/302753)

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

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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28. марта 2021. годи-

не напустила нас је

наша драга

ДРАГИЦА

ПАВЛОВИЋ
1949–2021.

Ожалошћени: супруг

СТЕВАН, синови

ЖЕЉКО и ВЛАДАН

са породицама

(28/302572)

Последњи поздрав

драгој

ДРАГИЦИ

ПАВЛОВИЋ

од породице

ЖИВКОВ

(29/302572)

Драгице, била си са нама и остаћеш са нама зау-

век.

Почивај у миру.
Породица КРИВОКУЋА

(77/302613)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ ПАВЛОВИЋ

од станара у Карађорђевој 31-а

(79/3026479

Мила наша кумо

ДРАГИЦЕ

Остајемо у непреболу за оданим пријатељем.

Молимо се Господу да те прими у царство небе-

ско.

СВЕТЛАНА и БОЖА са МАЈОМ и ВАЊОМ

(95/302671)

Последњи поздрав драгој

ДРАГИЦИ ПАВЛОВИЋ

Чуваћемо заувек најлепша сећања на сваки тре-

нутак лепог дружења са Тобом.

Са великим поштовањем и љубављу испраћамо

њену дивну душу пут вечности.

Породица РАДОБОЉА

(97/302680)

Последњи поздрав драгој комшиници

ДРАГИЦИ ПАВЛОВИЋ

од комшија из Песка: 

породица ПРШИЋ и породица НАОД

(120/302719)

Последњи поздрав

комшиници

ДРАГИЦИ

ПАВЛОВИЋ

Породица ШТЕТИН

(113/302710)

Нашој драгој куми

ДРАГИЦИ

ПАВЛОВИЋ

Хвала за прелепо

дружење. 

Кумови ЂУКИЋИ:

ВЕРИЦА и ВАСА

са децом
(117/302715)

ДРАГИЦА ПАВЛОВИЋ

Драга тетка,

Тешко је опраштати се од тебе.

Хвала ти пуно за сву љубав и пажњу. Нећемо

престати да те волимо и носимо у срцу.

Почивај у миру са анђелима.

Твоје МИЛЕНА и СЕНКА
(133/302742)

Последњи поздрав драгој

ДРАГИЦА

ПАВЛОВИЋ
Породице ПУТНИК

(148/ф)
и МИЛУТИНОВИЋ

Мицо моја

СЛАВИЦА ПЕТРОВ БАБИН
14. VI II 1950 – 29. III 2021.

Никад нећеш престати да нам недостајеш.

Твоји: ћерка СВЕТЛАНА и унук АЛЕКСЕЈ

(94/302670)

Последњи поздрав нашој

СЛАВКИ
1950–2021.

Брат РАДА са породицом
(93/302670)

Последњи поздрав нашој

кума СЛАВКИ
1950–2021.

Њени КОВЈАНИЋИ
(91/302670)

Последњи поздрав нашој

СЛАВКИ
1950–2021.

ИВАНА са породицом
(92/302670)

СЛАВИЦА

БАБИН

Увек ће те се радо

сећати

Породица ЛАКИЋ

(121/302723)

Последњи поздрав драгој колегиници

СЛАВИЦИ ПЕТРОВ БАБИН

Колектив Лабораторије Опште болнице Панчево

(141/302758)

Заувек у нашим срцима

Последњи поздрав

МИРКОВИЋ ДАРКУ ЂУРИ

Ожалошћени: супруга ДОБРИЛА, син КОСТА, 

ћерка БИЉАНА, брат МАРИЈАН са породицом

и остала родбина и пријатељи

(90/302667)

ДАРКО

МИРКОВИЋ

ЂУРА

Недостајаће ми ком-

шија Дарко чашица

ракије и наше прија-

тељство.

РУЖА и ДРАШКО
(99/302683)

Последњи поздрав

куму

ДАРКУ

од БЛАЖЕ

са породицом

(105/302695)

МИЛОШ ДРАГОВИЋ

Последњи поздрав од комшија из зграде

Кикиндска 9, Панчево
(30/302571)

Последњи поздрав

МИЛОШУ

ДРАГОВИЋУ

од колега из ХИП

„Петрохемије”, 

фабрика VCM

(72/302637)

БЛАГАЈНА

013/300-830

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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ПЕТРОВ

ЛАЗАР

Последњи поздрав

зету Лази од КЕКЕ,

ДУШКА и ВЕРЕ

са породицом

(42/302591)

Последњи поздрав куму

ЛАЗИ

од породице КУЗМАНОВИЋ

(54/302611)

Последњи поздрав

ЛАЗИ

ПЕТРОВУ

Лазо, почивај у миру,

а ми ћемо чувати од

заборава наша дивна

дружења и летовања.

Породица УРС

(58/302619)

Последњи поздрав

ЛАЗИ

од комшија у Жарка Зрењанина 18-ц

(63/302627)

Почивај у миру драги куме

ЛАЗО

Кума СЛАВИЦА са породицом

(65/302631)

Последњи поздрав

ЛАЗИ

од колега из Дома омладине Панчево

(76/302642)

Теча

ЛАЗО

Мирно плови кроз

небеско царство.

Твоја мала МОДА,

ДАРКО и НИКОЛА

(104/302694)

Последњи поздрав вољеном мужу, оцу и деди

ЛАЗАР ПЕТРОВ ФИРКА
који нас је изненада напустио 29. марта 2021. године.

Неутешни: супруга ВИОЛЕТА, ћерка БИЉАНА, син ЖЕЉКО, 

унук МИЛИЈА, зет МИЉАН и снаја МАРИЈА
(122/302725)

Драги наш

ЛАЗО

Остаћеш заувек у на-

шим срцима. Никада

те нећемо заборави-

ти.

Породице СРЕЋКОВ

и МИЛАДИНОВИЋ
(127/302734)

Драги наш

ЛАЗО

Оставио си нас без

речи.

Никад те нећемо за-

боравити.

МИКА, САЊА

и МАРКО
(128/302734)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЛАЗИ

Породица МУНИЋ

(130/302739)

Последњи поздрав другу, пријатељу и комшији

КИМ СТЕВАНУ

Почивај у миру а ми ћемо твоје велико срце и

добру душу чувати од заборава.

Од МАЛИШЕ, ЗОРИЦЕ, ДЕЈАНА и ДАРКА

(66/302632)

24. марта 2021. престало је да куца велико и пле-

менито срце нашег драгог колеге

КИМ СТЕВАНА
1958–2021.

Твој ведри лик остаће нам у вечном сећању.

Од колега из радионице Машинске школе

(67/302632)

Тужна срца јављамо

да је 24. марта 2021, у

63. години преминуо

наш драги

СТЕВАН

КИМ

Сахрана се обавила

26. марта 2021. године.

Ожалошћена супруга

КАТАРИНА, 

ћерке МАРИЈАНА

и МАРИНА са својим

породицама

(7/302536)

СТЕВАН

КИМ
1958–2021.

Захвалне смо и поно-

сне што смо те има-

ле. Хвала ти за све.

Ћерке МАРИЈАНА

и МАРИНА
(8/302536)

СТЕВАН

КИМ
1958–2021.

Неочекивана смрт

ми те је отела заувек.

Постоје ране које

време не лечи...

Твоја КАТИЦА
(9/302536)

СТЕВАН

КИМ

Заувек ћемо вас пам-

тити.

Породице

НИКОЛИЋ и ЛАКИЋ
(10/302536)

СТЕВАН КИМ

Последњи поздрав драгом колеги.

Колектив Машинске школе Панчево

(57/302618)

Последњи поздрав

МИЛУНКИ СТЕФАНОВ

од комшија у Војвођанском булевару 46
(82/302650)

Последњи поздрав поштованој колегиници

МИЛУНКИ СТЕФАНОВ
инструментарка у пензији

Општински савез здравствених

радника Панчево

(150/ф)

Са великом тугом и болом обавештавамо сву родбину

и пријатеље да је 29. марта 2021. годину, изненада пре-

минула наша драга

ВЕЛИНКА СВИЛАР

у својој 80. години. Сахрана је обављена 31. марта

2021. године.

Ожалошћени: синови ВАСИЛИЈЕ и АНЂЕЛКО, снаје

КЛАРА и СНЕЖАНА, унуци НИКОЛА, НЕМАЊА, 

ЈОВАНА и ЈОВАН, као и остала родбина и пријатељи
(88/302665)

Последњи поздрав нашем дугогодишњем члану

МИЛАНУ МИНДУЛИЋУ ГЕНЕРАЛУ
1949–2021.

од чланова УСРМ Херој „Марко Кулић” Панчево
(37/302581)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је

24. марта 2021. преминуо наш драги

НЕНАД КРУНИЋ
7. X  1955 – 24. III 2021.

Ожалошћена породица: супруга МИРА

и ћерке МАРИЈА и ДРАГАНА

(4/302530)

Последњи поздрав

НЕНАДУ КРУНИЋУ
1955–2021.

Од брата МИЛОРАДА КРУНИЋА са породицом
(2/302529)

Последњи поздрав драгом стрицу

НЕНАДУ КРУНИЋУ

од ЈЕЛЕНЕ са породицом

(3/302529)

3
24. марта 2021. упокојио се наш

ДОБРОСАВ ПАВЛОВИЋ
4. VII 1953 – 24. III 2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Воле те и тугују за тобом: супруга МИЛИЦА, ћерка МИРЈАНА,

унуци НИНА, ЛАЗАР, КСЕНИЈА, ВАРВАРА и АНЂЕЛИЈА

(6/302533)

Драгом куму

ДОБРОСАВУ

ПАВЛОВИЋУ
1953–2021.

Бићеш вечно у на-

шим срцима.

ИВАНОВИЋИ

(5/302532)

Последњи поздрав

НЕНАДУ

КРУНИЋУ

од РАЈКОВ САВЕ

(11/302541)

НЕНАД КРУНИЋ

Последњи поздрав од комшија из зграде, 

Кикиндска 9, Панчево
(31/302574)

РОСА ЦРНОБРЊА

Последњи поздрав од комшија из зграде, 

Кикиндска 9, Панчево
(32/302574)

Последњи поздрав

бака РОСИ

од колектива ДМ „Далме”

(33/302574)

ДОБРОСАВ ПАВЛОВИЋ

С поштовањем, његове комшије

у Милутина Бојића 5, Панчево

(39/302585)

Последњи поздрав

РОСИ ЦРНОБРЊА
16. II 1934 – 28. III 2021.

од сина МОМИРА, снаје, унучади и праунучади
(51/302609)

28. марта 2021. престало је да куца срце моје мајке

РОСЕ ЦРНОБРЊА
1934–2021.

С великим болом и тешка срца се опраштам од тебе

мајко, али с поносом ћу чувати успомене на тебе.

Хвала ти мајко за све што си ми пружила у животу.

Твоја кћерка МИЛЕНА ДОБРОТА
(53/302609)

28. марта 2021. пре-

минула је моја мајка,

бака и прабака

РОСА

ЦРНОБРЊА

Мама, опраштам се

од тебе заједно са

својом породицом.

Почивај у миру.

Твоја кћерка

ДУШАНКА МРКЕЛА

са породицом

(52/302609)

30. марта 2021. године, у 80. години, преминуо је наш драги супруг,

отац и деда

КРСТО БАЈЧЕТИЋ
1941–2021.

Сахрана је обављена 1. априла 2021. године.

Хвала ти на неизмерној љубави и доброти коју си нам пружио.

Супруга ВУКИЦА и ћерке АЛЕСАНДРА и РАДИНКА

са породицама

(126/302733)

30. марта 2021. отишао је на вечни починак наш

драги

БОЖО БАЛЧАКОВИЋ

Оставио нас је добар човек, широке душе и ве-

ликог срца у којем је било места за све људе овог

света.

Супруга МИЛАНА, ћерке БОЈАНА и БРАНКА

и син ДЕСИМИР са породицама
(137/302743)

30. марта 2021. напустио нас је мој

БОЖО

Нека ти је вечна слава! Хвала.
МИЛАНА

(136/302743)

30. марта 2021. напустио нас је наш драги тата

БОЖО БАЛЧАКОВИЋ

Видећемо се опет! Волимо те. 

(135/302743)
                           ДЕСИМИР, БОЈАНА и БРАНКА

30. марта 2021. напу-

стио нас је наш драги

БОЖО

БАЛЧАКОВИЋ

Ожалошћени: 

супруга МИЛАНА,

син ДЕСИМИР, 

ћерке БОЈАНА

и БРАНКА и унуци,

сестре ЉИЉА

и ВЕРА као и

многобројна

родбина и пријатељи

(134/302743)

Последњи поздрав

драгом куму

МИОДРАГУ

ГОЛУБОВИЋУ

Породица СИМИЋ

(116/302714)

БЛАГИЦА

ДЕЈАНОВИЋ

Драга наша мајка и

бака заувек ће бити у

нашим срцима.

Син ДЕЈАН

са породицом, 

ћерка ДРАГАНА

са породицом, 

ћерка АНКИЦА

и остала родбина

и пријатељи.

(139/302750)
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НАДА ГАВРИЛОВИЋ

Почивај у миру сестро.

ДРАГАН и БИЉАНА ТРАИЛОВ

(20/302560)

27. марта након дуге и тешке болести склопила је заувек сво-

је уморне очи наша Нада

НАДА ГАВРИЛОВИЋ
рођ. Траилов

1956–2021.

Сахрана је обављена 1. априла 2021, у 14 сати, у породичној

гробници на Старом православном гробљу.

Тугују за њом и воле је заувек: мајка РАДОВАНКА, син

УРОШ, супруг ВЛАДА, брат САВА, братаница МАЈА, снаје

ТАМАРА и МИЛАНА и остала родбина, кумови и пријатељи

(68/302633)

Вољена наша

НАДО

Нека Бог подари вечни мир у својим рајским вртовима тво-

јој тешко напаћеној души, ти си то заслужила.

Увек у нашим мислима. Заувек у нашим срцима.

Воле те бескрајно УРОШ, ВЛАДА и МИЛАНА

(69/302634)

Последњи поздрав

НАДА ГАВРИЛОВИЋ
1956-2021.

Једина наша непрежаљена Надо почивај у миру.

Мајка РАДОВАНКА, брат САВА и братаница МАЈА и снаја ТАМАРА

(70/302635)

Последњи поздрав

НАДИ

Никада те нећемо заборавити.

Почивај у миру.

Твоји: НАДА и СЛАВКО

(71/302636)

3. априла 2021. дајемо
годишњи помен нашем
драгом

МИРОСЛАВУ

ПОПОВУ
Заувек у срцима њего-
вих најмилијих.

Супруга БРАНКА
са децом
(110/302707)

Драга сестро

НАДА

ГАВРИЛОВИЋ

нека те анђели чува-

ју.

МИРА са породицом

(119/302716)

Последњи поздрав нашој

НАДИ

Тетка МИЛЕНА
са породицом

(118/302716)

Последњи поздрав Урошевој мајци и комшиници

НАДА ГАВРИЛОВИЋ

од породице ВИДА

(111/302708)

Последњи поздрав

тета НАДИ

ЈОВАНА, ДАВИД, КСЕНИЈА, ДУШАН,

САШКА, ДАЧА, ДУЊА и БОБА

(129/302737)

Последњи поздрав драгој

НАДИ ГАВРИЛОВИЋ

Почивај у миру.

Саучешће породици

ЗОРАН, ЈЕЛИЦА и МАРКО ВУКМИРОВИЋ

(125/302729)

Последњи поздрав драгој куми

НАДИ ГАВРИЛОВИЋ

од породице ГЛАВОНИЋ

(144/302761)

Последњи поздрав

ЈАНИ

од комшија у Војвођанском булевару бр. 40

(46/302600)

Последњи поздрав мами, ташти, баки и прабаки

ЈАНИ ИВАНОВСКИ
рођ. Грман

1932–2021.

Ожалошћени: ћерке ЗОРИЦА и СНЕЖАНА, 

зет ДУШАН, унуци ДРАГАНА и ДРАГАН

са породицом

(96/302674)

ЈОВАНКА ЈАНИЋ
1937–2021.

Наша вољена мајка је преминула 27. марта

2021.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син СЛАВИША, ћерке

СЛАЂАНА и СЛАВИЦА са породицама

(100/302687)

Последњи поздрав

ПОЗНАН ЛАЗАРУ
1948–2021.

У тишини вечног мира нека те чува наша љубав.

Супруга ТЕРЕЗА, ћерка АЛЕКСАНДРА, 

син ЂУРИЦА, зет СЛАВИША, снаја ЈАСМИНКА

и твоји МИЛАН, МИМА и МИХАЈЛО

(86/302659)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га 

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

по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

У суботу, 3. априла 2021. године, у 11.30, дајемо годину дана нашем драгом су-
пругу, оцу и деди

МИЛАНУ КНЕЖЕВИЋУ
16. XII 1952 – 7. IV 2020.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи. Твојим одласком
смо изгубили велики ослонац, сигурност и неизмерну љубав, доброту и топли-
ну. Са поносом те помињемо и чувамо од заборава.

(112/302709)
                                                                                                                                                        Твоји најмилији

Пет година је прошло откада нас је напустио

наш вољени

ЂОКА СТОЈИЋ
1926–2016.

архитекта из Панчева

Године пролазе, туга и сећање остају.

Његови најмилији: АЛЕКСАНДАР, 

ОЛИВЕРА, ЈАКОВ и СОФИА
(49/302606)

СЕЋАЊЕ

КОРНЕЛИА

МЕЂЕШИ

НЕЛИКА
1951–2019.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.

Супруг АНТАЛ и син
АНТУШКА са породицом

(55/302613)

Прошла је тужна година од смрти наше драге

маме и бабе

ЛЕОПОЛД МАРЕ
баба Марице

9. XII 1946 – 29. III 2020.

Још увек нам недостајеш.

Њени: БАТА, НИНА, ЛЕЛА, ЛИДИЈА и ЖЕЉКО

(78/302644)

Навршава се четрдесет дана откада није са нама

наш

СПАСОЈЕ ЈОВАНОВИЋ
1940–2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

петак, 9. априла 2021, у 11 сати, одржати помен

на Новом гробљу.

Твоји: супруга ЉУБИЦА, ћерка НАТАША

и син НЕНАД са породицом
(85/302657)

СЕЋАЊЕ

САВЕТА САВА

ТРПКОВ ТАЧКОВИЋ
2. VI 1949 – 25. III 2006. 5. V 1947 – 29. III 2013.

Нећу вас заборавити.

Ваш брат са породицом

(124/302727)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА

КЕПИЋ

Заувек у нашим ср-

цима.

Чика, нина, дада

и МИЛАНА

(50/302607)

Прошло је годину дана откада није са нама наш вољени

СЛОБОДАН РАДИЋ БОБА
1951–2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима. Воле те и тугују за тобом.

Твоји: супруга АНА, синови ДРАГАН и СРЂАН, 

снаја ЈЕЛЕНА, унука АЛЕКСИЈА и унук БОГДАН
(131/302741)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СЛОБОДАНУ

РАДИЋУ

БОБИ
1951–2020.

Успомену на тебе, чу-

вамо у нашим срцима.

Твоја браћа: ЗОРАН

и ДРАГАН

ПАНКЕРИЧАН

са породицама

из Канаде

(132/302741)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

Прошло је двадесет две године од трагичне погибије наших коле-

га. Помен ће се одржати 4. априла 2021. године

МИРКО ДУШКО ДЕЈАН

ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ

Изгубили су живот на својим радним местима у Енергани, током

НАТО агресије на Рафинерију нафте Панчево, 4. априла 1999.

године

Синдикална организација Рафинерије нафте Панчево

(151/ф)

Прошло је тужних годину дана откако није са нама наша вољена

ВЕРА ЂУРИЋ
20. I 1962 – 8. IV 2020.

Дани пролазе а ми живимо у неверици да си нас заувек напустила.

Твојим одласком изгубили смо велики ослонац, сигурност и неиз-

мерну доброту и топлину. 

С поносом те помињемо и чувамо од заборава.

Недостајеш нам. Волимо те.
Твоја породица

(147/302764)

5. априла 2021. године навршавају се три године откако није са нама наш

драги

МИРКО ОЛА КОРКАНОВ
из Сефкерина

5. X 1939 – 5. IV 2018 – 5. IV 2021.

Дани пролазе, али ни један без сећања и туге за тобом.

Много је лепих успомена да те памтимо, да о теби с поносом причамо и да

те никад не заборавимо.

С љубављу и поштовањем: супруга ВУКА, ћерке СЛАВИЦА, ВЕСНА и ЈАСНА,

зетови МИРИЦА и ЗЛАТОЈЕ и унуци ДЕЈАН и АЛЕКСАНДАР са породицама

(153/и)

3. априла 2021, у 9 сати, на Старом православ-

ном гробљу, даваћемо једногодишњи помен на-

шој вољеној тети и баки

МИРОСЛАВИ МАЈИЋ
1956-2020.

Увек ћемо те волети и сећати се са поносом и ди-

вљењем.

Сестричина ТАТЈАНА, зет ИВАН и унука АЛИСА
(152/и)

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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РАДОСЛАВ

ЗОРИЋ
Прошло је тридесет го-
дина откако си нас на-
пустио али си још увек
у срцима нашим. Неће-
мо те никад заборавити.

Твоја мама КАЈКА и
МИРКО и ћерка САЊА

(15/302556)

Навршава се пола годи-
не од твог одласка, во-
љени мој

ЈОЖЕФ

УРКОМ
У суботу, 3. априла 2021,
у 11.30, ће се одржати
помен на Католичком
гробљу. Недостајеш...

Твоја СУНЧИЦА
(24/302564)

Четрдесет дана није са нама наша драга мама

ДАРА ПАУНОВИЋ

Твоји: ВЕРА и МИЋА са породицама
(25/302569)

Драги наш

БОШКО

Ево прође пола годи-

не откада нас заувек

напусти, али наше

заједничко дружење

са Тобом, твоје дру-

гаре никада неће на-

пустити.

ЏИМИ и СТАНКО

(40/302586)

У суботу, 3. априла 2021, у 10.30, ћемо

обележити пола године откако нас је на-

пустио наш драги супруг, отац и деда

БОГИЋ РАЈОВИЋ

С поносом те помињемо, с љубављу и ту-

гом чувамо од заборава.

Породица

(43/302597)

ПОМЕН

МИЛИНКО ЈОВАНОВИЋ
1952–2011–2021.

… е моја љубави
за цео живот доста је
то мало ничега
кад си ми највише рекао.

Твоји: супруга СЛОБОДАНКА, ћерка ЈЕЛЕНА

и син ДУШАН са ОГИЈЕМ и ТЕОМ
(44/302598)

Прошло је дванаест тужних година откада није

са нама наша вољена

КАТИЦА ЋИРИЋ

У нашим срцима заувек.

Недостајеш нам.

Ожалошћени: супруг БОГДАН, син ЂУРИЦА

и ћерке БИЉАНА и ЗЛАТА са породицама

(45/302599)

ПОМЕН

ПАУНА

БУГАРИНОВ

Хвала за дугогоди-

шње и искрено при-

јатељство.

Почивај у миру.

РУЖИЦА
(48/302603)

У суботу, 3. априла, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо

шестомесечни помен нашем драгом и вољеном

БОШКУ БАЈОВИЋУ

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији
(60/302621)

Четрдесет тужних дана

ПАУНА БУГАРИНОВ

Поносни смо што смо Вас имали за при-

јатеља и комшију.

Хвала што сте били део нашег живота.

ЗОРИЦА, НИКОЛА, МИТА и БОБА

(75/302640)

2. априла 2021. навр-

шава се двадесет пр-

ва годишњица од

смрти нашег оца

БРАНКА

НИКОЛИЋА

Од МИЛАНА и МИЋЕ

(80/302649)

7. априла 2021. навр-

шава се девета годи-

шњица од смрти на-

ше мајке

ЈЕЛЕНЕ

НИКОЛИЋ

од МИЛАНА и МИЋЕ

(81/302649)

10. априла 2021. навршава се година од смрти

СЛОБОДАНА ВОЈВОДИЋА

Заувек у нашим срцима и мислима.

Твоји пилићи: СНЕЖАНА, НАТАША, 

ВЛАДИМИР, ВЛАДИСЛАВА, МИХАЈЛО, 

снаје, зетови, унуци и праунуци

(83/302653)

10. априла је пуних

пет година откада

ниси са нама

ДЕНИСЕ

али твоји најмилији

те никад неће забо-

равити.

Твоја мама и тата у

старе дане тугују и

болују за тобом.

(87/302633)

СТОЈЧЕ СТОИЛКОВСКИ

Прошло је десет година и још увек нам недоста-

јеш.
Твоји најдражи

(98/302682)

Четрдесетодневни помен

ВЕРИЦА ПОВИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 3. априла 2021. обеле-

жити четрдесет тужних дана откако је престало да куца срце нај-

драже мајке и баке.

Помен ћемо давати на Старом православном гробљу у 11.30 сати.

Време пролази, али туга не јењава.

Ожалошћени: син ГОРАН, унук ЛАВ

као и многобројна породица и пријатељи.
(101/302689)

7. априла 2021. навршава се четрдесет тужних

дана откако није са нама наша

ПАУНА БУГАРИНОВ

Све више нам недостајеш.

Успомену на тебе чувају: твој супруг ЂУРА, 

ћерке ВЕРИЦА и СОФИЈА, зетови ДУШКО

и СЛАВКО, родбина и пријатељи
(106/302706)

Драгој мами

ПАУНИ

БУГАРИНОВ

Бол и туга никад не-

ће престати. Заувек

ћеш остати у срцу.

Твоја ћерка ВЕРИЦА

и зет ДУШКО

са децом

(107/302706)

Драга мама

ПАУНА

БУГАРИНОВ

С љубављу, поносом

и поштовањем што

сам те имала чувам

успомену на тебе.

Знала си колико те

волим, али никад не-

ћеш знати колико ми

недостајеш.

Твоја СОФИЈА

(108/302706)

Драга бако

ПАУНА

БУГАРИНОВ

Заувек ћеш бити у

мом срцу.

С поносом и љубављу

чуваћу успомену на

тебе.

Твој ФИЋА

(109/302706)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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СЕЋАЊЕ

ДАНИЈЕЛА СТАНИСАВЉЕВ
2016–2021.

Успомене на тебе чувамо од заборава. Поносни што
смо те имали.
(12/302545)

                                                                             Твоји најмилији

3. априла навршава се десет година откако

није са нама наш

МИЛЕНКО БЕЖУЉ

Успомену на оца чувају: ЈОЦА, ЗОКА, ДРАГАН

и МАЛЕНА са породицама

(14/302549)

31. марта навршавају се двадесет две године од

трагичне погибије жртве НАТО агресије

ЉУБОМИРА ТОМИЋА
пуковника ВЈ

Само је време прошло, али понос, туга и бол за

тобом остају заувек, недостајеш нам све више...

Твоји: ЦАНА, ТАЊА и МИЋА

(17/302558)

2. априла 2021.  су две тужне године откада

нема наше

СЛАЂАНЕ ЈОКИЋ

Време пролази душо, а бол и туга никако и ни-

када неће.

Твоји: ФЕНСИ, тата, мама, сестра и сестрићи

(16/302557)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ће се у
суботу, 3. априла, у
10.30, давати годишњи
помен нашем

МИХАЈЛУ

ТОШКОВИЋУ

Породица

(18/302559)

МИХАЈЛО

ТОШКОВИЋ
6. IV 2020 – 6. IV 2021.

Тата, недостајеш...

Ћерка РАДОЈКА

и унуке САРА

и МАРТИНА

(19/302559)

У суботу, 3. априла,

даваћемо четрдесет

дана мојој мајци

ЈОВАНКА

ТРАТНИК

Мајко моја, ране су

дубоке и много ми

фалиш.

Твоја ћерка ЈЕЛИЦА,

унук ДРАГАН

и зет ВЛАСТА

(21/302502)

Драга моја сестро

ЈОВАНКА

ТРАТНИК

Прошло је четрдесет

дана откако ниси са

нама.

Твоја сестра ОЛГА

са децом
(22/302562)

Четрдесетодневни

помен

ЈОВАНКА

ТРАТНИК

Никада те заборавити

неће снаја ТИНА

(23/302563)

Прође и друга година а туга и бол не пролазе

СЛАЂАНА ЈОКИЋ
2. IV 2019 – 2. IV 2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруг БРАНИСЛАВ, свекар СЛОБОДАН, 

свекрва ЈЕЛЕНА и девер ВЛАДИМИР

са породицом
(34/302575)

МАРКО ПЕКОВИЋ
2016–2021.

Ти се зовеш љубав и ти си вечан а ми те

само волимо.

Мама и тата

(35/302576)

У суботу, 3. априла даваћемо годишњи помен

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВ
1937–2020.

Чувамо успомену на тебе мајко!
Твоји најмилији

(38/302583)

8. априла навршава се годину дана откад

није са нама наш драги

БОГДАН КОЛАРОВ

Заувек чувамо успомену на тебе.

Твоји: ћерка БРАНКА, син МИОДРАГ,

снаја МИРЈАНА, унуке МИЉА

и МИЛИЦА са својим породицама

(41/302588)

ЈЕЛЕНА МИХАИЛОВИЋ
1972–2020.

Смрт детета је најстрашнија туга и бол која може задесити

родитеља, понекад се чини неподношљиво а не можете је

ублажити.

Годишњи помен мојој вољеној кћерки даваће се 3. априла, у

11 сати, на Новом гробљу.

Заувек ожалошћена мајка

(56/302616)

Сећање на нашег драгог

ЕВАЛДА ТАУБЕРТА
2011–2021.

С љубављу ИГОР и ДАНИЈЕЛА
(59/302620

)

3. априла 2021. навршава се једанаест година од смрти моје драге супруге и

тридесет девет година од трагичне смрти моје ћерке јединице

КАРБУНАР

ОЛГИЦЕ БРАНКЕ
1958–1982. 1939–2010.

Пролази само време, празнина и туга остају.

Увек у мислима, никад незаборављене и вечно вољене.

(62/302626)
                                                                                                                                     Отац и супруг МИЛАН

СЕЋАЊЕ

на комшиницу

ЈОВАНКУ

ТРАТНИК

Породица КОРАЋ

(102/302690)

Прошла је година откада је заувек отишла наша

ВЕРА ЂУРИЋ
рођ. Радовановић

Мајка ПЕТРИЈА и брат ПЕРИЦА са породицом
(103/302693)

СЕЋАЊЕ
на године прошле и године будуће

КРАЧУН

ИВАН ДЕСАНКА

(123/302726)                                              Ћерка ИВАНКА из Загајице
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Мило ван Мики Ћиров ски
рођен је 1953. годи не у Кача -
ре ву. Фото гра фи јом је почео
да се бави седам де се тих годи -
на. Прву новин ску фото гра фи -
ју обја вио је у недељ ни ку „Пан -
че вац” 1975. годи не. Чети ри
годи не касни је дипло ми рао је
фото гра фи ју на фран цу ској
Наци о нал ној шко ли за филм,
тон и фото гра фи ју „Луј Лими -
јер”. Прву аген циј ску фото гра -
фи ју у новин ској аген ци ји „Тан -
југ” обја вио је 1980. годи не.
Као фото-репор тер за ову кућу
радио је шесна ест годи на. У
том пери о ду фото гра фи је
Мики ја Ћиров ског пре у зи ма -
ле су нај ве ће свет ске аген ци је
(АФП, „Рој терс”, АП, ТАСС…),
а од њих – нај по зна ти ји днев -
ни ци и недељ ни ци широм све -
та. У Фран цу ску се одсе лио
1991, где је наста вио да се про -
фе си о нал но уса вр ша ва. Прво
је дипло ми рао на Факул те ту
за инфор ми са ње и кому ни ка -
ци је на Уни вер зи те ту Париз, а
затим је завр шио и
постдипломcке сту ди је из
хипер ме ди ја.

Док је радио као допи сник
из Пари за за више меди ја, њего -
ве фото-репор та же и фото-вести
из Пари за и Фран цу ске доспе -
ва ле су на стра ни це мно гих
днев них и недељ них листо ва у
Срби ји и ино стран ству.

До сада је имао пре ко сто
груп них и два де се так само стал -
них изло жби. Добит ник је мно -
го број них награ да и при зна ња,
од којих посеб но тре ба поме -
ну ти награ ду новин ске аген ци -
је „Тан југ” за нај бо љу новин -
ску фото гра фи ју за 1985. годи -
ну, као и почаст коју му је 1986.
годи не ука зао спе ци ја ли зо ва -
ни фран цу ски фото-часо пис
„Фото-мага зин”, обја вив ши
порт фо лио њего вих фото гра -
фи ја из сери је „Спа ва чи”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Када је и како
фото гра фи ја ушла у ваш живот?

МИЛО ВАН ЋИРОВ СКИ:
Годи не 1968. у јед ном даху
сре ћем се с Пари зом, пра вим
улич ним демон стра ци ја ма и
фото-репор те ри ма с вели ким
апа ра ти ма, а у нови на ма
видим њихо ве фото гра фи је

дога ђа ја које голим оком
нисам видео. Од тада сам
почео озбиљ но да читам фото-
-часо пи се и књи ге, да оби ла -
зим изло жбе и суд бин ски се
везу јем за фото гра фи ју.

l Прву новин ску фото гра -
фи ју обја ви ли сте у листу
„Панче вац”.

– Да, вео ма сам поно сан на
то што сам је обја вио баш у
„Пан чев цу”, 1976. (пре четр -
де сет пет годи на), пово дом
госто ва ња пан че вач ких писа -
ца у Кача ре ву, и тако осе тио
тај спе ци фич ни репор тер ски
занос.

l Како се одви јао ваш ака -
дем ски пут?

– Ја сам маги стар хипер ме -
ди ја (инте гра ци ја и кон цеп -
ци ја фото гра фи ја у инфор ма -
тив ним под ло га ма), али је за
мене било пре суд но то што су
ме у дру гом поку ша ју при ми -
ли у пре сти жну шко лу за
филм, тон и фото гра фи ју „Луј
Лими јер”, коју сам 1979. годи -
не и завр шио. Али за добру
фото гра фи ју су нео п ход ни
првен стве но тале нат, вели ки
рад и иску ство, осе ћај тре нут -
ка… Али и све то без мно го
љуба ви пада у воду, као и ака -
дем ско зва ње.

l Ради ли сте као фото-репор -
тер у „Тан ју гу”. Коли ко је спе -
ци фи чан рад у аген ци ји?

– Прву аген циј ску фото гра -
фи ју сам обја вио 1980. годи не

у „Тан ју гу” и од тада почео да
уса вр ша вам сасвим дру га чи ју
фото гра фи ју. „Тан ју го ва” шко -
ла фото гра фи је била је заи ста
нај ја ча и ту сам могао да нау -
чим мно ге ства ри које нисам
нала зио ниг де дру где. Имао
сам сре ћу да радим с врхун -
ским репор те ри ма, добрим
људи ма, који су ми несе бич но
пре но си ли сво је зна ње, с који -
ма сам редов но раз ме њи вао
иску ства, пого то во она која су
нај те жа и врло стре сна. То је
рад спе ци фи чан по брзи ни, тач -
но сти и пре по зна тљи вом ква -
ли те ту, у поне кад екс трем ним

усло ви ма. И данас сара ђу јем с
мно гим аген ци ја ма, то ми је
оста ло у вена ма.

l Посто ји јед на лепа при ча
о изло жби фото гра фи ја на који -
ма су људи из воза којим су
ишли на посао. То су сли ке
успа ва них пут ни ка.

– Сери ја фото гра фи ја под
нази вом „Спа ва чи” наста ла је
из потре бе да се побег не од
сва ко днев не стре сне фото гра -
фи је и суво пар не сва ко дне ви -
це. Ства ра на је у возу у којем
сам волео и сам да сањам. Опре -
де лио сам се за „Спа ва че”. Кре -
нуо сам тако што сам се, да
бих добио пра ви ефе кат спа ва -
ња, без наме шта ња, прво упо -
знао с пут ни ци ма, раз го ва рао,
сти цао пове ре ње... И тако сти -
зао до „Дунав ста ни це” у Бео -
гра ду, крај њег одре ди шта мојих
пут ни ка. На Дан желе зни ча ра
изло жио сам ове лир ске радо -
ве и све их покло нио мојим
дра гим спа ва чи ма, који су већ
били обја вље ни у фран цу ском
спе ци ја ли зо ва ном часо пи су
„Фото”, што је за мене била
вели ка награ да и истин ско при -
зна ње као првом југо сло вен -
ском фото гра фу да се у тако
рено ми ра ном часо пи су обја ви
порт фо лио.

l Шта нај ви ше воли те у вези
с фото гра фи јом?

– Стал ни иза зов, често
неизве сност, ства ра лач ки адре -
на лин, кон цеп ци ју којом волим
да се играм и раду јем се као
дете.

l Када сте оти шли у
Француску?

– Већ поме ну те 1968. годи -
не, а прве дуго роч ни је кора ке
сам напра вио 1975. на Мон -
мар тру, који сам одмах заво -
лео и та љубав на обо стра но
задо вољ ство тра је и данас. У
међу вре ме ну сам про гла шен
за поча сног гра ђа ни на Репу -
бли ке Мон мар тр, што је само
потвр ди ло мој осе ћај при -
падни штва јед ном духу. То је
нешто што ме испу ња ва
поносом.

l Ради ли сте и у Срп ском
кул тур ном и инфор ма тив ном
цен тру у Пари зу.

– Да, у пери о ду од 2010. до
2018. у Амба са ди Репу бли ке
Срби је у Пари зу радио сам на
месту коор ди на то ра за кул -
тур не актив но сти и завр шио
као тех нич ки дирек тор у Кул -
тур но-инфор ма тив ном цен тру
Срби је. Вели ки је иза зов и
тежак зада так бави ти се кул -
ту ром и про мо ци јом срп ске
кул ту ре у Фран цу ској, али

исто вре ме но то је и патри от -
ски чин у којем сам осам годи -
на про фе си о нал но и одго во р -
но радио.

l Често се поми ње јед на ваша
зани мљи ва изло жба, „Лицем у
лице”.

– То је изло жба фото гра фи -
ја несва ки да шњих пор тре та
наших нај по зна ти јих сли ка ра
у Фран цу ској. То су интер ак -
тив ни пор тре ти рађе ни у дого -
во ру са сва ким сли ка ром: да
он с јед не стра не ства ра на
анти ре флек сном ста клу сво је
дело, а ја насу прот њему сво -
јим дели ћем секун де ства рам
сво је… Зато су ови пор тре ти
спе ци фич ни и по мно гим оце -
на ма анто ло гиј ске вред но сти.

l Ка чему је данас нај че шће
окре нут објек тив вашег фото-
-апа ра та?

– Мој објек тив је увек окре -
нут ка лепо ти, која једи на може
да побе ди зло.

l Коли ко је под не бље на ком
сте одра ста ли ути ца ло на ваш
умет нич ки раз вој?

– Банат, у којем сам рођен,
ути цао је мно го на мој мир ни
кадар, на моје стр пље ње, сту -
ди о зност, толе ран ци ју и нарав -
но на мој респект пре ма оно ме
што фото гра фи шем.

l Чега се одав де нај че шће
сети те и шта нај ви ше воли те у
Пан че ву?

– Врло сам везан за Пан че -
во, а након отва ра ња лега та
Бате Миха и ло ви ћа још више.
Радио сам у Кул тур ном цен -
тру Пан че ва, уче ство вао у мно -
гим град ским мани фе ста ци ја -
ма, од којих бих посеб но издво -
јио изло жбу ПИЈС и нарав но
рад с Буки јем Првач ким и
леген дар ним Ђоле том Ђур ђе -
вом. За Пан че во ме везу ју див -
ни при ја те љи.

l Ви сте, тако ђе, били један
од осни ва ча мани фе ста ци је
„Сла ни ни ја да”. Та иде ја већ
годи на ма успе шно тра је. Да ли
је тако дело ва ло на почет ку?

– Као идеј ни тво рац и покре -
тач „Сла ни ни ја де”, коју сам у
почет ку зами слио као тури -
стич ко-гастро ном ску кул тур ну
мани фе ста ци ју, са акцен том на
ства ра ла штву (и дан-данас се
пам ти скулп ту ра Рат ка Вула -
но ви ћа од сла ни не, а не коли -
ко је тона сла ни не про да то),
кон ста ту јем да данас „Сла ни -
ни ја да” није ни налик на то.
Нажа лост, мани фе ста ци ја се
све више про фи ли са ла као сео -
ски вашар где се, искљу чи во
ради про фи та, могу про да ва ти
и доњи веш и над гроб ни спо -
ме ни ци, што је дија ме трал но
супрот но од моје ини ци јал не
иде је.

l Шта је то што сте доби ли
из фран цу ске кул ту ре, а да вам
је баш дра го це но?

– Изве стан осе ћај за еле ган -
ци ју, од самог изра жа ва ња до
начи на при пре ме хра не, одно -
са пре ма гости ма. Кул ту ра вина
и обра ћа ња, дру штве ни риту а -
ли који су нама из соци ја ли -
стич ких зема ља дело ва ли као
јав но позо ри ште и испра зни
хедо ни зам. Губи се то и овде,
али сре ћом још има оних који
су чува ри и пре но си о ци тог
насле ђа.

l На шта сте нај ви ше поно -
сни до сада?

– Има толи ко тога, али прво
ми пада на памет да сам након
пожа ра у Хилан да ру, 2005.
годи не, повео акци ју саку пља -
ња сли ка (педе сет пет сли ка -
ра) и про да јом, на аук ци ји,
саку пи ли смо пре ко тридeсет
хиља да евра помо ћи. И тако -
ђе, захва љу ју ћи мојим при ја -
те љи ма, успео сам да дели мич -
но рено ви рам Кул тур ни цен -
тар Срби је у Пари зу, напра вим
нову библи о те ку, нашим патри -
от ским гестом, помог не мо
држа ви и реа ли зу је мо радо ве
у вред но сти пре ко сто хиља да
евра. Мало ли је?

Мир ја на Марић

Ули ца Јеле не Анжуј ске при -
па да тери то ри ји Месне зајед -
ни це Мла дост. Под овим нази -
вом посто ји од 2019. годи не,
а пре тога се зва ла Бава ни -
штан ски пут. Про сти ре се од
Ружи ча стих дим ња ка до Сте -
ва на Мило са вље ви ћа.

Јеле на Анжуј ска, рође на око
1236. годи не, била је рођа ка
Кар ла I Анжуј ског, кра ља
Сици ли је и Напу ља. Са четр -
на ест годи на уда ла се за срп -
ског кра ља Уро ша и роди ла
му два сина, Дра гу ти на и
Милу ти на, који ће касни је
поста ти кра ље ви. Леген да
каже да је Урош наре дио да
се дуж пута којим је Јеле на
дошла у Срби ју, уз Ибар од
Кра ље ва до Рашке, заса ди јор -
го ван како би при пи то мио и
улеп шао суре лити це доли не
и буду ћу кра љи цу под се тио
на Про ван су.

После смр ти мужа 1276.
годи не, у пери о ду када је
држа ва била поде ље на на три
дела, Јеле на је крат ко вре ме
вла да ла обла сти ма изме ђу
Дубров ни ка и Ска дра, а оста -
лим обла сти ма су вла да ли
Милу тин и Дра гу тин.

По угле ду на срп ске вла да -
ре, и кра љи ца Јеле на је зида -
ла мана сти ре: нај по зна ти ја
њена заду жби на је Гра дац, као
и Црква Све тог Нико ле у Ска -
дру, у којој се замо на ши ла.

Гра дац је сме штен на уздиг -
ну тој зарав ни изнад Гра дач -
ке реке, на обо ду шумо ви тих
пади на Голи је. Уда љен је 21
км севе ро за пад но од Рашке и
12,5 км запад но од Брве ни ка
и Ибар ског пута.

Нема писа них пода та ка о
вре ме ну град ње мана сти ра,
али се веру је да је завр ше на
до 1276. годи не. Осно ван је
као вели ки мушки мана стир.
Кти тор ка га је бога то опре -
ми ла и о њему се посеб но ста -
ра ла. Био је зашти ћен масив -
ним зидом и имао два ула за.
У мана стир ском ком плек су
нала зи ле су се гра ђе ви не:
вели ка Бого ро ди чи на црква
и мањи Храм Св. Нико ле
Чудо твор ца Мир ли киј ског на
сте ни, изнад ула за у мана -
стир. Од прве трпе за ри је,
кона ка и зиди на које су опа -
си ва ле мана стир ски ком плекс
сачу ва ни су теме љи.

Јеле на Анжуј ска је обна -
вља ла мно ге све ти ње, а међу
њима и Мана стир све тих Сер -
ги ја и Ваха на оба ла ма реке
Боја не код Ска дра. Пома га ла
је знат ним сума ма и като лич -
ке цркве.

Њен дво рац се нала зио на
самом рубу дана шњег Косо ва
и Мето хи је, на изво ру Ибра у
месту Брњак. Ту је осно ва ла
шко лу за сиро ма шну жен ску
децу и сиро ти ште. Била је у
добрим одно си ма с Дубров -
ни ком. Осим двор ца у Брња -
ку, Јеле на Анжуј ска је има ла
и град Јелач на Рого зни.

Пред смрт, већ у добо кој
ста ро сти, Јеле на се замо наши -
ла у Цркви Све тог Нико ле у
Ска дру и узе ла име Јели савета.
Умр ла је 1324. годи не у Брња -
ку, а сахра ње на је у Градцу.

Сахра ни су при су ство ва ли
њен син краљ Милу тин,
архиепи скоп Сава II, два епи -
ско па, иза сла ник дру гог сина
кра ља Дра гу ти на и мно го број -
на сиро ти ња о којој се Јеле на
бри ну ла.

Доц ни је су у Гра дац сти -
гли син краљ Дра гу тин и обе
сна хе, Кате ли на и Симо ни да,

које су њен гроб укра си ле пре -
кри ва чи ма изве зе ним злат -
ним нити ма.

Три годи не од сво је смр ти
јави ла се у сну јед ном мона -
ху, па је епи скоп Павле, у
при су ству цркве них вели ко -
до стој ни ка, после цело ноћ не
моли тве отво рио њен гроб.
Тело покој ни це у њему нађе -
но је цело и очу ва но „као у
роси”. Про гла ше на је за све -
ти тељ ку, а мошти су затим
поло же не у ћивот и ста вље не
испред Хри сто ве ико не у
мана стир ској цркви.

Њен лик, као кти то ра, нала -
зи се у Град цу изнад места
где је била њена гроб ни ца.
Јед на ико на на којој је пред -
ста вље на с Дра гу ти ном и
Милу ти ном чува се у Цркви
Све тог Нико ле у Бари ју, а дру -
га у Цркви Све тог Петра у
Риму. Као пра во слав на мона -
хи ња насли ка на је на фре ска -
ма у Ђур ђе вим сту по ви ма, у
Ари љу, Сопо ћа ни ма, Гра ча -
ни ци и у мана сти ру Гра ди -
ште у Паштро ви ћи ма.

СПЦ про сла вља сећа ње на
њу 12. новем бра. Р. П.

УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: ЈЕЛЕ НЕ АНЖУЈ СКЕ

Наша Фран цу ски ња
НАШ ГОСТ: МИЛО ВАН ЋИРОВ СКИ, МАГИ СТАР ХИПЕР МЕ ДИ ЈА

МОЈ ОБЈЕК ТИВ ЈЕ УВЕК ОКРЕ НУТ КА ЛЕПО ТИ

Милован Ћировски

Ф
О

Т
О
: 

В
И

К
И

П
Е
Д

И
ЈА

Ф
О

Т
О
: 

З
. 
ЈО

В
А

Н
О

В
И

Ћ
М

А
Ч

А
К



десе ти не кило гра ма беле рибе
за само један дан, људи и даље
воле да дођу, јер је, без обзи ра
на све, речи ма тешко опи са ти
какав је осе ћај када се нађе те у
сре ди шту ове лепо те.

– Иако сам резиг ни ран и
тужан што све то пред мојим
очи ма неста је из дана у дан,
дола зи ћу ова мо докле год сам
жив, јер не могу да кажем да
Зимов ник још увек, упр кос све -
му и за див но чудо, не изгле да
вео ма лепо. С дру ге стра не, иако
нема више оних екс кур зи ја
пеца ро ша и пуних ауто бу са с
реги стра ци ја ма разних уда ље -
них места, могу ће је ту и тамо
зака чи ти на уди цу поне ко
шаран че. Као, ево, коле га и ја
прет ход них дана. И то док није
кре ну ло лепо вре ме, а с њим и
наје зда сва ко ја ког све та. Све у
све му, ја ћу се и даље тру ди ти
да оне које овде затек нем намо -
лим да учи не све што је у њихо -
вој моћи како бисмо зајед но
сачу ва ли ову диво ту. За поче -
так, макар да поку пе за собом
сме ће, које мал те не сва ко дневно
чистим – каже овај при род њак.

Не сеци мо зеле ну гра ну...

Па, ако и нема рибе као некад,
још увек је ово пра ви елдо ра до

за пти це, тако да су овде свој
дом нашле број не чапље, кор -
мо ра ни, пат ке и дру га воде на
пер на та ство ре ња. Мно ги орни -
то ло зи и дру ги љуби те љи живо -
ти ња дола зе ту како би се диви -
ли том све ту и слу ша ли песму
тих бар ских „опер ских дива”.
Или да испра те узле та ње кор -
мо ра на док хва та залет кле пе -
ћу ћи кри ли ма по повр ши ни
воде како би кре нуо у лов и
изне на дио рибе које повре ме -
но иска чу пра ве ћи гра ци о зне
„пиру е те”.

Ништа мање пое тич на није
ни џун гла која се шири
унаоколо, без обзи ра на то да
ли је реч о гигант ским
стаблима топо ла, хра сто ва и
другог воде ног дрве ћа или о
раз у зда ном шипраж ју које га
окру жу је и пру жа могућ ност
мањим живуљ ка ма да се у њега
сакри ју и сачу ва ју живу 
главу.

А хоће ли бити сачу ва на ова
оаза пре ле пе при ро де, у овом
тре нут ку нај ви ше зави си од нас
људи и од тога да ли ћемо схва -
ти ти да „захва љу ју ћи” сво јој све
нео б у зда ни јој грам зи во сти и
баха то сти сече мо и (зеле ну)
гра ну на којој толи ко воли мо
да седи мо...
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Јед на од нај ин спи ра тив ни јих
лока ци ја када је реч о рас ко -
шно сти при ро де сасвим сигур -
но је ива но вач ки Зимов ник.

Реч је о јед ном од нај леп -
ших рука ва ца Дуна ва, који не
само да пле ни сво јим изгле -
дом, пре све га као једин стве -
но место где се укр шта ју и пре -
пли ћу врца ви водо то ци, већ
сво јим искон ским зеле ни лом
нео до љи во под се ћа на буј не
кон го ан ске или ама зон ске
прашу ме.

Међу тим, у послед ње вре ме
нешто реме ти тај склад уни -
вер зум ске ентро пи је, а то нешто
у дана шње вре ме гото во да једи -
но може иза зва ти људ ска рука...

Сва ко ко живи на овим про -
сто ри ма и воли при ро ду мно -
го је про пу стио ако макар
један пут није свра тио да бар
накрат ко ужи ва у непа тво ре -
но сти рет ко виђе не оазе надо -
мак Ива но ва.

За оног ко већ на осно ву крат -
ког уво да није пого дио, у пита -
њу је пра ва џун гла на Ива но -
вач кој ади (и око ње), а у овом
кон крет ном слу ча ју ради се о
делу те рас ко шне еку ме не –
дунав ском рукав цу под нази -
вом Зимов ник.

Некад била зим ска лука...

А до њега се крај ње јед но став -
но дола зи. Реци мо, из гра да
тако што се вози глав ним путем
пре ко јужне зоне, Стар че ва и
Омо љи це, где се неко ли ко сто -
ти на мета ра после цен тра скре -
не уде сно. Потом се про ђе део -
ни ца у којој се нала зи Парк
при ро де Поња ви ца, као и обли -
жње викенд-насе ље, после којег
се дола зи до речи це Наде ла
(може и Надел, како га сви
зову) и моста, пре којег се скре -
не лево, како би се наста ви ло

беде мом још неко ли ко сто ти -
на мета ра до места где се поме -
ну ти тро ми банат ски водо ток
ули ва у Зимов ник.

И онда кре ће пра ва при род -
њач ка аван ту ра и све јед но је
да ли ће се неко про ше та ти уз
оба лу кроз (про ход но) расти -
ње или ће пло ви ти чам цем
посред кори та, када ће у сва -
ком момен ту иска ка ти кор мо -
ра ни, чапље и дру ге воде не
птице.

Ина че, сам назив овог дунав -
ског рукав ца дати ра из пери о -
да до Дру гог свет ског рата, када
је овде прак тич но посто јао
зимов ник, то јест  нека врста
луке за бро до ве с веле леп не
реке која тече од Швар цвал да
до Црног мора. Како су хлад -
ни пери о ди некад били куди -
ка мо суро ви ји, па је чак дола -
зи ло до дого трај ни јег замр за -
ва ња и већих воде них повр ши -
на, матро зи су били при ну ђе -
ни да скла ња ју сво ја пло ви ла,

све док зима не осла би и не
дозво ли повра так на воду.

Бро до ве заме ни ли „дивљи”
спла во ви

Но одав но више нема бро до ва
у Зимов ни ку, али на њихо ва
места су, миц по миц, поче ли
да при ста ју неу по ре ди во мањи
објек ти. И, како дођу, више се
не поме ра ју одан де.

Реч је о спла во ви ма, који
сада већ све инва зив ни је поро -
бља ва ју и мно ге дру ге слич не
лока ци је. Они тако зау зи ма ју
сва ки педаљ леве оба ле, којој
је могу ће при ћи коп не ним
путем. (За раз ли ку од супрот -
не, острв ске, на коју се може
једи но чам цем.) Пре ци зни је

рече но, те гра ђе ви не које
плута ју повр ши ном овог
рукавца прак тич но узур пи ра -
ју ту пре ле пу дивљи ну, јер не
постоји ника ква закон ска
регулатива на осно ву које се
они поста вља ју. Запра во,
можда и посто ји, али нико то
не кон тро ли ше.

А тих кући ца на води, које
су никле на повр ши ни воде као
локва њи или, боље рећи, као
жабо кре чи на, има разних обли -
ка и ква ли те та град ње – од
угла ђе них, по нај но ви јој моди,
до оних у фази рас па да ња. Али
ту су и нико их не санк ци о ни -
ше. Поврх све га, на самом ушћу
Наде ла у Зимов ник неко је
сагра дио пра во-прав ца то бро -
до гра ди ли ште, и то баш на
месту где је мај ка при ро да била
нај и зда шни ја и скро ји ла пре -
ди ван кутак којем је тешко одо -
ле ти.

Нела гал не и мре же

Пре ма речи ма јед ног од ста -
ри јих кон зу ме на та ових лепота

(желео је да оста не ано ни ман),
тих и таквих спла во ва је више
од шезде сет, али овај број има
тен ден ци ју даљег раста.

– Све већа гужва вео ма нега -
тив но ути че и на живи свет.
Зимов ник је нека да био пра ва
мека за пеца ро ше, пре све га
ако се зна да је то и при род но

мре сти ли ште шара на, а директ -
на пове за ност с Дуна вом омо -
гу ћа ва ла је и лак ши при ступ
капи тал них при ме ра ка дру гих

врста. Поред све га оста лог, овде
има и оних који се баве неле -
гал ним изло вом рибе тако што
поста вља ју мре же и дру ге неле -
гал не ала те, а овде је сва ки
облик при вред ног рибо ло ва
стро го забра њен. Међу тим, нико
то не кон тро ли ше, па ни они
који су над ле жни за ове воде,
не рачу на ју ћи једи но то што
на почет ку сезо не про ве ра ва ју
да ли смо ми, спорт ски рибо -
лов ци, купи ли годи шње дозво -
ле. Пре и након тога гото во и
да нико не зави ру је овде. Но,
шта је – ту је, можда је боље да
ти мом ци неза ко ни то лове рибу
него да кра ду и оти ма ју – каже
овај заљу бље ник у пеца ње и
ива но вач ке рукав це.

Иако су дефи ни тив но про -
ху ја ла та вре ме на када је овде
посто ја ло поме ну то вели ко при -
род но мре сти ли ште шара на,
нити је више, као што је било
не тако дав но, могу ће напецати

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
    Но ви вла сни ци су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Јаза ви чар ко
Муж јак расе јаза ви чар,
стар око три годи не, тра -
жи нове вла сни ке и сигу -
ран дом.

Пас је сада кастри ран,
микро чи по ван и вак ци -
ни сан, а има пре ле пу дла -
ку, сјај ну и него ва ну, и
нави као је на пово дац.

Нала зи се у град ском при хва ти ли шту (кон такт-теле фон
352-148), где га може те упо зна ти и удо ми ти.

Мими шка
Жен ки ца, ста ра око чети ри месе -
ца, актив на је, весе ла и раз дра -
гана. Љуби тељ ка је тени са и све -
га што се може изгриц ка ти и
појури ти.

Ако има те дво ри ште, кућу или
стан који бисте поде ли ли са чупа -
вим чудом, биће вам веран при -
ја тељ и друг до кра ја живо та.

Све инфор ма ци је се могу доби -
ти на теле фон 061/175-96-92.

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

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене,
ра сног или ме шан ца, или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло би

да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

ПИТА ЊЕ ДАНА ДО КАДА ЋЕ ИВА НО ВАЧ КИ ЗИМОВ НИК ПЛЕ НИ ТИ СВО ЈИМ ИЗГЛЕ ДОМ

ЈЕДИН СТВЕ НА ОАЗА ПРИ РО ДЕ КОЈУ ЛАГА НО ДАВИ МО

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Бројне скаламерије онемогућавају приступ води и спортским риболовцима

Много тога ружи иначе предиван поглед на Зимовник

И где сада паркирати чамац?!

Све више разних гвожђурија на овом прелепом
рукавцу Дунава, а све мање мира за живи свет...



Тамиш у сре ду
гостовао у Пиро ту

У субо ту дола зе
Крагу јев ча ни

Првен стве на трка за бодо ве у
Кошар ка шкој лиги Срби је пола -
ко се при бли жа ва свом кра ју.
Врло чуд на сезо на, утак ми це
без публи ке, одло же не утакмице,
па њихо во надок на ђи ва ње, а све
услед пан де ми је коро на ви ру са,
обе леж ја су овог шам пи о на та.

Кошар ка ши Тами ша про -
шлог викен да нису има ли так -
ми чар ска иску ше ња, али су зато
били актив ни у две про те кле
сре де. У Хали спор то ва на Стре -
ли шту 24. мар та госто ва ла је
Вој во ди на, а послед њег дана
мар та, када је овај број „Пан -
чев ца” већ био закљу чен,
Тамиш је госто вао у Пиро ту,
где је одме рио сна ге са исто и -
ме ним дома ћим тимом.

Када је резул тат ски учи нак у
пита њу, оно што је у овој сезо -
ни било нај ва жни је Тамиш је
већ ура дио. Обез бе дио је опста -
нак у Кошар ка шкој лиги Срби -
је, па мир но може да ишче ку је
крај првен стве не трке за бодове.

У дуе лу с лиде ром на табе -
ли, ново сад ском Вој во ди ном,
није се дого ди ло изне на ђе ње.
Гости су оправ да ли уло гу фаво -
ри та, иско ри стив ши све гре -
шке дома ћег тима: Тами ш–Вој -
во ди на 83:94, по четвр ти на ма
15:22, 18:26, 21:26 и 29:20. Тим
из нашег гра да после ове рун -
де шам пи о на та има скор од 13
побе да и исто толи ко пора за,
док је Вој во ди ни то био 24.
три јумф у првен ству, уз само
три пора за.

Гости су од самог почет ка
утак ми це пока за ли да су у Пан -
че во дошли по побе ду. Одлич -
но су „отво ри ли” меч, а цен -
трал на фигу ра на тере ну био је
нека да шњи играч Тами ша Сте -
фан Савић. Већ у првој четвр -
ти ни пости гао је 11 пое на и
пока зао да је један од нај бо љих
игра ча Вој во ди не. Ново са ђа ни

су игра ли агре сив но у одбра -
ни, кошар ка ше из нашег гра да
није баш слу жио ни шут, па је
после првих десет мину та утак -
ми це Вој во ди на има ла седам
пое на „вишка”.

Дру га четвр ти на је поче ла
„трој ком” Бре ви на Приц ла,
Пан чев ци су сма њи ли на 18:22,
али фаво рит није дозво лио пре -
о крет. Ново са ђа ни су дода ли
гас, па су до одла ска на одмор
удво стру чи ли пред ност у одно -
су на прву четвр ти ну – 33:48.

У дру гом полу вре ме ну дома -
ћи тим је заи грао боље. Нико -
ла Вујо вић и Мар ко Пави ће -
вић били су нај за па же ни ји у
еки пи Тами ша, а сери ја пого -
да ка дома ћи на и сма ње ње пред -
но сти на 44:54 нате ра ли су тре -
не ра Вој во ди не Миро сла ва
Нико ли ћа да затра жи тајм-аут.
Гости су успе ли да одбра не
напа де Пан че ва ца, који су про -
ма ши ва ли отво ре не шуто ве и
зице ре и нису реа ли зо ва ли кон -
тра на па де. Вој во ди на је узвра -
ти ла убо ји то, начи ни ла сери ју
од 5:16 и тако прак тич но реши -
ла пита ње побед ни ка.

У послед њој део ни ци Пан -
чев ци нису има ли сна ге да се
вра те у утак ми цу, па су гости
мир но, без трза ви ца, утак ми цу
при ве ли кра ју.

Нај бо љи у побед нич кој еки -
пи био је Душан Беслаћ, са 22
пое на и осам ско ко ва, а пратили

су га Сте фан Савић и Нико ла
Гаће ша, са по 19 пое на. У дома -
ћем тиму нај бо љи је био Мар -
ко Пави ће вић, са 28 пое на и
шест ско ко ва. Нико ла Вујо вић
је уба цио 16, а Џона тан Џордан

и Бре вин Прицл пости гли су
по 10 пое на.

– Игра ли смо, по мом мишље -
њу, про тив нај бо ље еки пе у лиги.
Суви ше мека но смо ушли у дуел.
Посто ја ла је жеља код мојих
игра ча, али посто ја ла је и очи -
глед на бло ка да. Овај сусрет смо
евен ту ал но могли да доби је мо
само из брзих кон тра на па да и
пре ци зним шуто ви ма, али овог
пута је то изо ста ло. Про тив ова -
кве Вој во ди не, када се про ма -
ши толи ко отво ре них шуто ва,
ривал нема шта да тра жи. Иде -
мо даље, изгу би ли смо од бољег
про тив ни ка. При пре ма мо се за
утак ми це које сле де – рекао је
после меча тре нер Тами ша
Небој ша Видић.

Тим из нашег гра да је у сре -
ду, 31. мар та, госто вао у Пиро -
ту, а у субо ту, 3. апри ла, у Хали
спор то ва на Стре ли шту доче -
ку је Рад нич ки из Кра гу јев ца.

СПОРТ
Петак, 2. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Фан та сти чан низ од десет уза -
стоп них побе да је пре ки нут. У
17. колу Дру ге лиге гру па
„Север”, које је било на про -
гра му про те клог викен да,
Одбој ка 013 из нашег гра да
пре тр пе ла је четвр ти пораз.

Дер би сусрет у коме су се
саста ле две прво пла си ра не еки -
пе оди гран је у сали ОШ „Јован
Јова но вић Змај”. Била је то вео -
ма добра одбој ка шка пред ста -
ва, у којој кона чан резул тат не
одсли ка ва пра ви однос деша -
ва ња на тере ну. Сето ви су били
неиз ве сни до самог кра ја, одлу -
чи ва ле су нијан се... На кра ју,
више сре ће имао је госту ју ћи
тим: Одбој ка 013 – НС волеј
тим 0:3, по сето ви ма 20:25,
23:25 и 22:25.

Отка ко је почео меч, било је
јасно да ће се води ти вели ка
бор ба за сва ки поен. Тре ба ло
је сма њи ти соп стве не гре шке
на мини мум, чека ти погре шан
потез рива ла... Први сет је про -
те као у игри поен за поен, све
до њего вог фини ша, до резул -
та та 20:20, а онда су Ново са -
ђан ке иско ри сти ле пад кон цен -
тра ци је код дома ћих одбој ка -
ши ца и пове ле с 0:1.

Још неиз ве сни ји је био дру -
ги сет. Ас-сер ви си ма Дра га не
Мар ко вић и Бјан ке Пет ко вић
Одбој ка 013 је пове ла са 19:16,
а одлич не су у тим тре ну ци ма
биле и Мили ца Кужић, Алек -
сан дра Гаће ша, Тео до ра Минић,
Софи ја Аша нин и Јеле на
Петров. И када се учи ни ло да
је изјед на че ње надо мак руке,
да ће Пан чев ке у истом рит му
наста ви ти до кра ја сета, гошће

су изјед на чи ле на 19:19. Тре -
нер Вла ди мир Јован чић реа го -
вао је тајм-аутом, што је био
одли чан потез. Његов тим је
повео са 21:19 и опет је био
тако бли зу циља, али упор не
Ново са ђан ке нису оду ста ја ле.
Увек су про на ла зи ле поне ку
сла бу тач ку у редо ви ма дома ће
еки пе, пре о кре ну ле резул тат и
дошле до вели ке пред но сти.

Ни тада није био крај. Бори -
ле су се Дра га на Мар ко вић и
њене саи гра чи це, нису оду ста -
ја ле. Почет ком тре ћег сета има -
ле су два пое на „вишка” (5:3),
али као по неком непи са ном
пра ви лу, када је тре ба ло да
зада ју кона чан уда рац и да се
„одле пе”, пра ви ле су гре шке,
које су их кошта ле бодо ва.

Ново са ђан ке су сва ки погре -
шан потез уме ле да иско ри сте
и пре тво ре у поен.

– Заслу же на побе да про тив -
ни ка, нема шта. Гошће су има -
ле више кон цен тра ци је у одлу -
чу ју ћим момен ти ма и то је
дове ло до њихо ве побе де. У сва -
ком сету се води ла изјед на че -
на бор ба, нијан се су одлу чи ва -
ле. Шта је – ту је. Наста вља мо
да ради мо даље. Окре ће мо се
новим иза зо ви ма и новим про -
тив ни ци ма. Ново са ђан ка ма
чести та мо на побе ди – рекао
је тре нер Одбој ке 013 Вла ди -
мир Јован чић.

Тим из нашег гра да је и даље
на дру гом месту на првен стве -
ној табе ли. Наред ног викен да
девој ке путу ју у Зре ња нин, где
ће одме ри ти сна ге са еки пом
Багљаш 023.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ВЕЛИ КИ ДЕР БИ ПРИ ПАО НОВО СА ЂАН КА МА

Нај бо љи мла ди рва чи у нашој
покра ји ни оку пи ли су се про -
шлог викен да у Субо ти ци, где
је одр жа но Првен ство Вој во -
ди не за пио ни ре и јуни о ре. Кон -
ку рен ци ја на овом пре сти жном
так ми че њу била је изу зет на, јер
су се над ме та ли так ми ча ри из
чак 30 клу бо ва, али то мла дим
рва чи ма из нашег гра да није
сме та ло да оства ре фан та сти -
чан успех.

Јуна ки ња дана била је сјај на
Јова на Ради во је вић, која је осво -
ји ла шам пи он ску титу лу у гру -
пи јуни ор ки до 57 кг. Поред
злат ног одлич ја, Јова на је награ -
ђе на и пози вом у репре зен та -
ци ју Срби је која ће уче ство ва -
ти на при пре ма ма и тур ни ру у
Хрват ској. Иако нису осво ји ли
тро фе је, одлич ни су били и
оста ли Дина мо ви јуни о ри:
Миха ји ло и Вељ ко Вуј но вић
зау зе ли су пета места у сво јим
кате го ри ја ма и тако ђе су се
пла си ра ли на Првен ство Срби -
је. Нема ња Тишма је био шести,
док се Лука Ката нов пла си рао
на сед мо место.

Изван ре дан успех су пости -
гли и пио ни ри из нашег гра да.

Лена Ећи мо вић је три јум фо -
ва ла у кате го ри ји до 50 кг, а
бри љи ра ла су и бра ћа Тодо си -
је вић. Огњен је у кате го ри ји до
62 кг у фина лу савла дао држав -
ног репре зен та тив ца из Сен те,
док је Сте фан у гру пи рва ча до
75 кг имао чети ри бор бе и оства -
рио све чети ри побе де тех нич -
ким тушем, па му је заслу же но
при па ло нај сјај ни је одлич је.
Јак ша Ећи мо вић је зара дио сре -
бро у кате го ри ји до 44 кг, а

Ната ли ја Обра ди нов је осво ји -
ла брон зу у над ме та њу девој -
чи ца до 50 кг. Запа же ни су били
и Лазар Павло вић и Вук Цицуљ,
који су се као пети пла си ра ли
на држав ни шам пи о нат, а боје
клу ба бра ни ли су и: Милош
Јова но вић, Дани ло Бошко вић
и Мили ца Секу ловић.

Тре нер ски тим Рвач ког клу -
ба Дина мо чини ли су: Дра га на
Јан ков, Мили во је Тодо си је вић,

Вујо Шајић и пред сед ник клу -
ба Ива Крстић.

У екип ном над ме та њу клуб
из нашег гра да тако ђе је оства -
рио сја јан успех. У кон ку рен -
ци ји 30 клу бо ва Дина мо је зау -
зео тре ће место у Вој во ди ни у
над ме та њу пио ни ра, што је још
један пока за тељ како се ради у
овом спорт ском колек ти ву.

Мла дим рва чи ма сада пред -
сто је при пре ме за држав ни
шам пи о нат, као и ква ли фи ка -
ци о ни тур нир за Школ ску
олим пи ја ду.

НАД МЕ ТА ЊЕ У НАЈ СТА РИ ЈЕМ 

ОЛИМ ПИЈ СКОМ СПОР ТУ

РВА ЧИ ДИНА МА МЕЂУ 
НАЈ БО ЉИ МА У ВОЈ ВО ДИ НИ

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

ФИНИШ ПРВЕН СТВЕ НЕ ТРКЕ ЗА БОДО ВЕ

ШАМПИОНСКА ТИТУЛА ЗА КРИС-КРОС

Кошаркаши панчевачког

Крис-кроса су у суботу, 27.

марта, у новосадском „Спен-

су” савладали домаћу Војво-

дину са 65:43 и тако без

пораза, коло пре краја, осво-

јили Првенство Војводине за

пионире (дечаци до петнаест

година).

Тако се Крис-крос пласи-

рао и на Првенство Србије,

чији ће полуфинални турнир

бити одржан у Панчеву од

23. до 25. априла.

Предвођени тренером Вла-

димиром Илићем, велики успех

уз импресиван скор од 15 побе-

да (без пораза) остварили су:

Сава Илић, Александар Бихлер,

Вук Микић, Јосиф Елкхедр,

Виктор Милановић, Стефан

Дозет, Владимир Ћирић, Алек-

са Шпанић, Ђорђе Кладарин

и Филип Ристовић.

ПРВА ПОБЕ ДА ПИО НИ РА БОР ЦА

Пио нир ска еки па Одбој ка -

шког клу ба Борац, која је

оформ ље на пре око годи ну

дана, оства ри ла је прву

побе ду у свом над ме та њу.

Тим који пред во де тре не -

ри Вла ди мир Кова че вић и

Рат ко Танев савла дао је

рива ла из Кле ка с 3:0.

Стар че во, нада ле ко позна -

то по игри пре -

ко мре же, у

овим деча ци ма

има све тлу

будућ ност. С

обзи ром на

тале нат који

има ју, од ових

малих одбој ка -

ша добре резул -

та те тек тре ба

оче ки ва ти.

Срећ но!

Стране припремио

Александар
Живковић

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ОРИ ЈЕН ТИ РИН ГУ

ДОБАР ПОЧЕ ТАК СЕЗО НЕ
На отва ра њу нове сезо не у ори -
јен ти рин гу пан че вач ке „Осе” су
осво ји ле две злат не и брон за ну
меда љу. Отво ре но првен ство
Бео гра да оку пи ло је 150 одлич -
них так ми ча ра из два на ест клу -
бо ва, а наши сугра ђа ни су опет
били међу нај у спе шни ји ма.

Стра хи ња Видо вић је убе -
дљи во три јум фо вао у сени ор -
ској кон ку рен ци ји, у отво ре ној
кате го ри ји нај бо љи је био вете -
ран Мио драг Видо вић, а брон -
зом се оки тио Дра ган Весе ли -
но вић. Дра ган Вор ка пић се пла -
си рао на четвр то место.



Нај зна чај ни је дома ће так ми -
че ње у кара теу, Првен ство
Срби је за сени о ре, одр жа но је
про шлог викен да у Чач ку, а КК
Дина мо је и овог пута био један
од успе шни јих клу бо ва. Њего -
ви чла но ви су осво ји ли злат ну
и три брон за не меда ље.

Кон ку рен ци ја је била вео ма
јака, а мно ги мла ди так ми ча -
ри су се тру ди ли да буду достој -
ни рива ли иску сним бор ци ма.

Злат ну меда љу је осво јио
нај бо љи кара ти ста Срби је Сло -
бо дан Бите вић, и то у кате го -
ри ји пре ко 84 кг. То је њего ва
два на е ста шам пи он ска титу -
ла и још увек нема мла ђих
так ми ча ра који могу рав но -
прав но да му се супрот ста ве.
Брон за на одлич ја су заслу жи -
ли мла ди репре зен та тив ци
Дина ма Дар ко Спа сков ски у
гру пи бора ца до 61 кг, Урош

Петро вач ки у кате го ри ји до 67
кг и Тама ра Живић у кате го -
ри ји до 61 кг.

Иску сни Алек сан дар Анђел -
ко вић одлич но се борио, али
је, нажа лост, пора жен у бор би

за брон за ну меда љу у кате-
горији до 84 кг. Мари на Ради -
че вић, нај бо ља так ми чар ка
Срби је у овој кате го ри ји, услед
повре де од прет ход ног дана
насту пи ла је под вели ким боло -
ви ма и бло ка дом, па упр кос
вели кој жељи није успе ла да
се домог не тро фе ја. У свом дру -
гом насту пу у сени ор ској кон -
ку рен ци ји без меда ље су оста -
ли и мла ди бор ци Алек сан дар
Зде шић, Јана Који чић и Нико -
ла Ива но вић. Сви су изгу би ли
од иску сни јих так ми ча ра у сво -
јим кате го ри ја ма.

Шеф струч ног шта ба Дина -
ма Пре драг Сто ја ди нов задо -
во љан је насту пом сво јих так -
ми ча ра. Сени о ри ма сада пред -
сто је дво ме сеч не при пре ме за
Европ ско првен ство, које ће
бити одр жа но кра јем маја у
Поре чу.

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У КАРА ТЕУ

ДВА НА Е СТА ТИТУ ЛА БОБЕ БИТЕ ВИ ЋА

СПОРТ
Петак, 2. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
недеља, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА
субота, 17 сати
Јабука: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВАЦ
недеља, 19 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: БУДУЋНОСТ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–РАДНИЧКИ
субота, 18 сати

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
М. Митровица: ПОДРИЊЕ–ДИНАМО

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Добановци: БУДУЋНОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЈАГОДИНА
среда, 7. април, 16 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–БАНАТ
недеља, 16 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–РАДНИЧКИ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА
Дебељача: СПАРТАК 1911 – С. ТАМИШ
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
Уздин: УНИРЕА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Панчево: МУНДИJАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–МЛАДОСТ
Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Зрењанин: БАГЉАШ 023 – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Лесковац: ДУБОЧИЦА 54 – ДИНАМО 30:24

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЈУНИОР 31:26

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Сомбор: СОМБОРЕЛЕКТРО–ЈАБУКА 18:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЖСК 1955 25:34

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТРАЈАЛ 1:2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – ДИНАМО 1945 0:4
Панчево: ДИНАМО 1945 – С. ГРАД 1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ 3:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈУГОСЛАВИЈА 1:1
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ 1:1
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПАРТИЗАН (Г) 3:1
Иваново: СТРЕЛА–ХАЈДУЧИЦА 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–МУНДИJАЛ 0:1
Глогоњ: ГЛОГОЊ – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 2:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ 2:0
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО 3:4

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ИКТП 68:70

Девој ке из ЖРК-а
Пан че во побе ђу ју

На реду су нови
дерби мече ви

Руко ме та ши ма Дина ма баш не
иде у плеј-офу Супер ли ге. Про -
шлог викен да су оди гра не утак -
ми це шестог кола, а пан че вач -
ки „жуто-црни” пре тр пе ли су
још један пораз. Овог пута
оруж је су поло жи ли у Лесков -
цу: Дубо чи ца 54 – Дина мо 30:24
(16:11).

Мом ци које пред во ди тре -
нер Аким Ком не нић и у овом
мечу били су лише ни помо ћи
Мило ша Коста ди но ви ћа, али и
поред тога игра ли су вео ма сла -
бо. Руко ме та ши Дубо чи це су
има ли већу жељу за побе дом,
били су бор бе ни ји и агре сив -
ни ји, па су на кра ју више него
заслу же но дошли до побе де и
вред них бодо ва.

Дома ћин је гото во током
целог сусре та дик ти рао тем по
и све кон це игре држао у сво -
јим рука ма. Лесков ча ни су већ
на полу вре ме ну има ли осет ну

резул тат ску пред ност од пет
голо ва (16:11), па су тада већ
наја ви ли три јумф.

Дина мо је заи грао нешто боље
у дру гом полу вре ме ну и у јед -
ном тре нут ку при шао на само
гол зао стат ка, али за пре о крет
није било ни сна ге ни воље.

– Чести там мом ци ма из
Дубо чи це на заслу же ној побе -
ди. Има ли су огро ман мотив,
вели ку жељу, пока за ли су како
се бори за свој клуб. С дру ге
стра не, ово је наша нај го ра
утак ми ца у сезо ни. Јако сам
раз о ча ран, јер смо мора ли мно -
го боље. Успе ли смо у јед ном
момен ту да се при бли жи мо
дома ћи ну, а онда нам се игра
пот пу но рас па ла. Заме рам и
себи и игра чи ма. Мора ће мо да

ура ди мо подроб ну ана ли зу, да
сед не мо и види мо који је то
толи ко вели ки про блем у нашој
еки пи. Мора мо да се издиг не -
мо из ове ситу а ци је јер нас

већ у наред ном колу оче ку је
још један тежак меч – рекао је
тре нер „жуто-црних” Аким
Ком не нић на кон фе рен ци ји 
за нови на ре после меча у
Лесковцу.

Дина мо је играо у саста ву:
Иван че вић, У. Павло вић (чети -
ри гола), Буњев че вић (два),
Бошко вић, Кова че вић, Ста нић
(један), Осто јић, Л. Павло вић
(чети ри), Дис тол (два), Урта,
Голу бо вић, Радо вић (шест),
Вуч ко вић, Радо ва но вић и
Митро вић (два гола).

У неде љу, 4. апри ла, у Халу
спор то ва на Стре ли шту дола зи
захук та ли Желе зни чар из
Ниша. Биће то још јед но тешко
иску ше ње за руко ме та ше из
нашег гра да. Утак ми ца почиње

у 18 сати, а обез бе ђен је и
дирек тан теле ви зиј ски пре нос.

Љуби те ље руко ме та у нашем
гра ду обра до ва ле су девој ке
из ЖРК Пан че ва. Оне су успе -

шно наста ви ле трку за бодо ве
у Супер Б лиги, јер су у 14.
колу, на свом тере ну, савла -
да ле бео град ски Јуни ор с 31:26
(17:13).

Још јед ном је гру па дево ја ка
коју успе шно пред во де Мар ко
Крстић и Све тла на Ничев ски
пока за ла да је пра ва. Алек сан -
дра Васић и њене дру га ри це
игра ле су с мно го жеље, биле
су бор бе не  и вла да ле ситу а ци -
јом на тере ну. Исти на, било је
и гре ша ка, али не толи ко да би
се угро зи ла још јед на побе да.

Тим тре не ра Крсти ћа је од
самог почет ка утак ми це био
доми нант ни ји и оправ дао улогу
фаво ри та у овом дуе лу. Бео гра -
ђан ке нијед ном нису угро зи ле
сигур ну пред ност дома ће екипе,
у којој су шан су да игра ју доби -
ле и девој ке које су током шам -
пи о на та има ле мању мину та жу.

ЖРК Пан че во је играо у
саста ву: Мили ца Илић, Ана ста -
си ја Гргов ски, Боја на Бала бан,
Тија на Симић (пет голо ва), Тео -
до ра Ста но је вић, Мари ја
Митрић (пет), Хеле на Инђић
(три), Ана ста зи ја Јам бру шић
(пет), Дарин ка Петро ни је вић
(два), Дија на Бала бан, Ана Лон -
чар (један), Иво на Пешић, Алек -
сан дра Васић (два) и Вален ти -
на Божи но вић (осам голо ва).

Тим из нашег гра да је након
новог три јум фа задр жао место
у гор њем делу табе ле, а иду ћег
викен да му пред сто ји госто ва -
ње Петро ва ра ди ну.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

„ЖУТО-ЦРНИ” НИЖУ ПОРА ЗЕМЕДА ЉЕ ЗА
ВИК ТО РА 

И ЗАН ДИ ЈА
У неде љу, 28. мар та, у Срем -
ској Митро ви ци је одр жан
„Зим ски куп Срби је” у бацач -
ким дисци пли на ма. Атлет ски
клуб Пано ни ја пред ста вио се с
три так ми ча ра, који су осво ји -
ли две меда ље.

У над ме та њу ста ри јих јуни -
ор ки, иако мла ђа од ривал ки,
запа жен наступ има ла је Лај -
чи Штр каљ, која је добро запо -
че ла сезо ну. У кон ку рен ци ји с
годи ну дана ста ри јим так ми -
ча ри ма Зан ди Штр каљ је у
баца њу диска зау зео деве то
место, али је у баца њу кла ди -
ва осво јио брон за ну меда љу,
бацив ши кла ди во од чети ри
кило гра ма на даљи ну од 18,36
мета ра. Вик тор Пешић је зау -
зео два на е сто место у баца њу
диска, док је у баца њу кла ди -
ва тежи не пет кило гра ма осво -
јио сре бр ну меда љу, с хицем
од 20,20 мета ра.

Тре нер бацач ке сек ци је у 
АК-у Пано ни ја Иван Мишке -
љин тако је покре нуо гру пу
атле ти ча ра који ће у наред ном
пери о ду ради ти искљу чи во
бацач ким спра ва ма, укљу чу ју -
ћи и куглу и копље.

Поред свих актив но сти, АК
Пано ни ја ће 8. маја на Дево -
јач ком буна ру орга ни зо ва ти и
треjл трку за рекре а тив це и све
љуби те ље трча ња у при ро ди.
При ја ве за уче шће могу се извр -
ши ти на сај ту trka.rs.

ШАХ КАО НАЧИН
РАЗ МИ ШЉА ЊА

У про сто ри ја ма ШК-а „Аље -
хин” из нашег гра да недав но је
одр жа но зани мљи во пре да ва -
ње под нази вом „Шах као начин
раз ми шља ња”.

С број ним заин те ре со ва ним
клин ци ма и клин це за ма, ина -
че успе шним так ми ча ри ма у
игри на 64 црно-бела поља,
дру жио се интер на ци о нал ни
мај стор Мла ден Милен ко вић.

Мла ден је овим пре да ва њем
при бли жио шах како деци, тако
и њихо вим роди те љи ма, који
су тако ђе при су ство ва ли пре -
да ва њу. Ово дру же ње је тра ја -
ло чак пет сати, а били су при -
сут ни и гости из Бео гра да и
Вршца. На кра ју пре да ва ња
мла ди чла но ви ШК-а „Аље хин”
има ли су при ли ку да са интер -
на ци о нал ним мај сто ром ана -
ли зи ра ју сво је пар ти је.

– Част нам је што је наш
клуб био први на спи ску клу -
бо ва које је посе тио и које ће
тек посе ти ти Мла ден Милен -
ко вић. Тако нам је одао при -
зна ње и потвр дио да је наш
клуб један од пер спек тив ни јих
кадет ских клу бо ва у држа ви. С
Мла де ном смо дого во ри ли даљу
сарад њу, а све с циљем напрет -
ка мла дих чла но ва нашег клу -
ба – рекао је први човек ШК-а
„Аље хин” Пре драг Томин.

Шахов ски дани теку...
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Пресушен
Кад пресуши извор, све оде дођавола.

    Не постоји особа која може да живи без срца.

    Срца које пумпа крв, не срца као душе.

    Нико није члан потрошачког друштва без новца.

    Мораш да имаш бар за основно, да преживиш.

    Немогуће је стварати без идеја.

    Остварене идеје су управо то – стваралаштво.

    Стварајмо, из срца као душе.

Натоварен
Гранчицу може да поломи и мачка.

    Од тако танког je материјала.

    За рушење стабла неопходан је дрвосеча.

    У друштву тестере.

    Јер, дрво је натоварено годинама и не да се.

    Кад је неко препун искустава, теже га је сломити.

    Гура по своме.

    Уз понеки компромис – то је то.

Кров над главом
Не допада ти се оно што видиш на улици.

    Можеш да фурнеш кући.

    Да се забијеш између четири зида.

    Или да останеш напољу.

    Да процениш одакле ветар дува.

    И да му онда не окренеш леђа.

    Већ прса. И слободно му викни нешто.

    Тако твој кров над главом ојачава темеље.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Кру ше вља ни до побе де из
непо сто је ћег једа на е стер ца

По „брејк” у Доба нов це

Утак ми це 24. кола Прве лиге Срби је
оди гра не су у при лич но „нефуд бал ском”
тер ми ну – у поне де љак, 29. мар та. Поред
тога, у спорт ским кру го ви ма нашег гра -
да, па и целе земље, још дуго ће се пре -
при ча ва ти утак ми ца изме ђу Желе зни -
ча ра и кру ше вач ког Тра ја ла, која је оди -
гра на на СЦ-у „Мла дост”.

Био је то један од дер би ја ове рун де
шам пи о на та, јер су се саста ли кон ку -
рен ти у бор би за опста нак у прво ли га -
шком дру штву, па су бодо ви били пре -
ко потреб ни и јед ном и дру гом тиму.
На жалост нај ва жни је спо ред не ства ри
на све ту, у тако важном мечу у цен тру
пажње нису били непо сред ни акте ри –
фуд ба ле ри, већ интер на ци о нал ни суди -
ја Новак Симо вић, који је директ но ути -
цао на кона чан исход.

Била је то врло добра фуд бал ска пред -
ста ва, с мно го трча ња, мно го дуе ла.
Води ла се жесто ка бит ка на тере ну, а на
кра ју су, по про це ни гото во свих при -
сут них, неза слу же но бодо ви оти шли у
Кру ше вац: Желе зни чар –Тра јал 1:2 (0:1).

Први део сусре та је про те као углав -
ном у игри на сре ди ни тере на, али више
при ли ка има ли су дома ћи фуд ба ле ри,
а нај бо љу је про пу стио Милош Сава но -
вић већ у десе том мину ту. Поку ша вао
је и мла ди Петар Ста нић да савла да
гол ма на Кру ше вља на, али је лоп та после
њего вих шуто ва одла зи ла углав ном пре -
ко гола. И када се оче ки ва ло да ће суди -
ја озна чи ти крај првог полу вре ме на,
гости су из прве при ли ке пости гли пого -
дак. Иско ри сти ли су нео пре зност у
одбра ни дома ћег тима, па су ни кри ви
ни дужни сти гли до пред но сти.

После одмо ра фуд ба ле ри Желе зни -
ча ра кре ну ли су на све или ништа.

Ређа ли су напад за напа дом, из сва ког
се све више сте зао обруч око гол ма на
Тра ја ла, а до циља се сти гло у 69. мину -
ту. Иску сни Пре драг Сики мић на нај -
бо љи начин је иско ри стио сја јан цен -
тар шут Луке Петро ви ћа и трза јем гла -
вом послао лоп ту на пра во место – у
мре жу, иза леђа гол ма на кру ше вач ког
тима.

Потом је попу лар на пан че вач ка
„дизел ка” кре ну ла у тотал ну офан зи ву,
ређа ле су се при ли ке пред голом гости -
ју, али лоп та као да није хте ла у гол. И
онда, у јеку офан зи ве дома ћег тима,
када то гото во нико није оче ки вао (или
ско ро нико), на сце ну је сту пио суди ја
Новак Симо вић. Као да је чекао при ли -
ку да досу ди пенал за госте... Доче као
ју је у 80. мину ту, када је један играч
Тра ја ла симу ли рао пре кр шај (све се
види на ТВ сним ку) у шесна е стер цу
Желе зни ча ра. Дели лац фуд бал ске
(не)прав де досу дио је једа на е сте рац у
корист гости ју, што је, касни је ће се
испо ста ви ти, одлу чи ло побед ни ка.

Још јаче је „Жеља” напа дао у послед -
њим мину ти ма, гол гости ју висио је у
вазду ху, а када је играч Тра ја ла Бори -
слав Тер зић играо руком у свом шесна -
е стер цу (после утак ми це и при знао да
је непро пи сно зау ста вио лоп ту), судиј -
ска пиштаљ ка се није огла си ла...

Тако је пан че вач ка „дизел ка” зау ста -
вље на у свом похо ду ка опстан ку у лиги.
Неза слу же но, на неспорт ски начин. Али
и то је срп ски фуд бал. До кра ја првенства
има још да се игра. Ништа није гото во.
Сада тре ба изву ћи поу ке из све га, тре ни -
ра ти још јаче и већ на сле де ћој утак ми -
ци поку ша ти да се надок на ди изгу бље но.

– Одлич на утак ми ца, с мно го рит ма,
мно го шан си. У дру гом полу вре ме ну смо
извр ши ли при ти сак, али тешко је игра -
ти када је ривал број ча но над моћ ни ји.
Овим не желим да ума њим побе ду Тра -
ја ла, али гости су има ли помоћ која је
пре су ди ла. Мојим мом ци ма сва ка част.
Иде мо даље, ако наста ви мо ова ко да
игра мо, доћи ће и побе де, сигур но. Нисмо
пра ви ли еуфо ри ју када смо осва ја ли
бодо ве, неће мо ни сада да пото не мо.
Биће мо још јачи у наред ним мече ви ма
– рекао је после утак ми це шеф струч ног
шта ба Желе зни ча ра Дра ган Ани чић.

Тим из нашег гра да играо је у саста -
ву: Дамјан Кне же вић, Мар ко Кона тар,
Душан Плав шић, Дани ло Кова че вић,
Сте фан Радо ји чић, Милош Михај лов,
Јор дан Јова но вић, Пре драг Ста ни ми ро -
вић, Петар Ста нић, Дими три је Томо -
вић и Милош Сава но вић, а при ли ку су
доби ли и: Лука Петро вић, Пре драг Сики -
мић, Лука Сто ја но вић и Милан Зори ца.

Наред но иску ше ње је већ у субо ту, 3.
апри ла, када ће „дизел ка” отпу то ва ти у
Доба нов це, где ће се саста ти с дома ћом
еки пом Будућ но сти. Трка за бодо ве
наста вља се већ у сре ду, 7. апри ла. Тог
дана ће у нашем гра ду госто ва ти Јаго -
ди на, још један од „Жељи них” кон ку ре -
на та у бор би за опста нак...

А. Жив ко вић

ПРВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПАНО РА МА

„ДИЗЕЛ КА” ЗАУ СТА ВЉЕ НА 
НА НЕСПОРТ СКИ НАЧИН

Фина ле Купа Срби је за мла ђе кате го -
ри је по Б раз вој ном про гра му у гађа њу
из вазду шног оруж ја одр жа но је про те -
клог викен да у Сме де ре ву. Стре љач ка
дру жи на „Пан че во 1813” има ла је чети -
ри фина ли ста у седам кате го ри ја, а осво -
је на су и чети ри нова тро фе ја.

Истин ски под виг је оства рио Мар ко
Нин ко вић, који се над ме тао у гађа њу из

вазду шног пишто ља. Иако нај мла ђи, успео
је да осво ји чак три меда ље. Нај пре је са
187 кру го ва убе дљи во три јум фо вао у гру -
пи пио ни ра, потом је у над ме та њу каде -
та пого дио 545 кру го ва и оки тио се сре -
бр ним одлич јем, а меда љу истог сја ја
заслу жио је у и кон ку рен ци ји с мла ђим
јуни о ри ма. Одлич но је из пишто ља гађао
и Вели мир Нин ко вић. Пого дио је 531
круг, али му је недо ста јао само један круг
за финал ни меч, који је изгу био послед -
њим, лоши је испа ље ним хицем.

Ива Рако њац је обо ри ла свој лич ни
рекорд у гађа њу из сериј ске вазду шне
пушке и са 190 кру го ва убе дљи во осво -
ји ла злат ну меда љу у кон ку рен ци ји пио -
нир ки. У над ме та њу кадет ки ња пла си -
ра ла се на пето место. Алек са Рако њац
је зау зео четвр то место у кон ку рен ци ји
мла ђих јуни о ра.

Тако ђе у Сме де ре ву одр жа но је и тре -
ће, одло же но коло Купа Срби је, а чла -
но ви СД-а „Пан че во 1813” још јед ном
су били успе шни.

Пуца ју ћи из пишто ља, Мар ко Нин ко -
вић је са 180 кру го ва зара дио брон зу у
над ме та њу пио ни ра, с 543 кру га осво јио
је сре бро у гру пи каде та, док је у кон ку -
рен ци ји мла ђих јуни о ра био четврти, а

његов брат Вели мир Нин ко вић шести.
Пуца ли су и: Асја Бог да но вић, Мари на
Мија то вић, Сте фан Кешиш јан, Огњен
Бун чић и Нема ња Ђор ђе вић.

Алек са Рако њац је с 593 кру га осво -
јио злат ну меда љу у кате го ри ји мла -
ђих јуни о ра у гађа њу из вазду шне
пушке, а Ива Рако њац је са 185 кру го -
ва три јум фо ва ла у над ме та њу пио нир -
ки. Боје клу ба је бра ни ла и Тео до ра
Кон дић. А. Ж.

НОВО СТИ С ВАТРЕ НЕ ЛИНИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” У ПУНОМ ГАСУ


