
ТЕМА БРОЈА

И страх од вакцине ће
једном бити смешан

Град
Бурна 

расправа 

на седници

Скупштине

» странa 4

цена 40 динара

Здравље
Који суплементи

помажу у борби 

против короне

» страна 6

Записи

Ивана Јовановић:

Најмоћнија жена

српског спорта

» страна 12

Фото-репортажа

Живи, живи... ФК

„Југославија” из Јабуке

» страна 13

Кошарка

„Тамиш” јачи 

и од „Дунава”

» страна 30
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Број 4894, година CLII

ЧОПОРЧОПОР

Кад би људи били свесни тежине болести, 
сви би носили маске и држали дистанцу

страна 7

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

ПРОФИТ ВАЖНИЈИ ОД ЗДРАВЉА

ЕУ НАМ ПРОДАЈЕ ПЕСТИЦИДЕ
ЧИЈУ ЈЕ УПОТРЕБУ ЗАБРАНИЛА

ЧУВАЈТЕ СЕ ВИРУСА, ЗНАМ О ЧЕМУ ГОВОРИМ:
ПРОШЛА САМ КРОЗ ПАКАО КОВИД АМБУЛАНТЕ!

страна 3

страна 5

Током зиме грађани спале
сваки пети контејнер

» страна 2

Ко мора да запосли
особе са инвалидитетом

» страна 8

НАШИ СУГРАЂАНИ

Иза филмског екрана
страна 11



за вр ши ла се по след њег да на тог ме -
се ца, рад ни ци ЈКП-а „Хи ги је на” са -
ку пи ли су с пан че вач ких ули ца и из
Стар че ва и До ло ва и од ве зли на де -
по ни ју бли зу 700 куб них ме та ра ка -
ба стог от па да. Нај ви ше је би ло ба -
штен ског от па да, па за тим на ме шта -
ја. Нај ма ње је би ло бе ле тех ни ке, ве -
ро ват но због то га што је све ви ше са -
ку пља ча ових се кун дар них си ро ви на.
Већ пе ту го ди ну за ре дом мно го бо љи
од зив бе ле жи мо у До ло ву и Стар че ву
не го у гра ду. Тре ба по хва ли ти ве ли ки
број гра ђа на ко ји су се при др жа ва ли
утвр ђе ног рас по ре да за из но ше ње ка -
ба стог от па да и та ко нам олак ша ли
да ак ци ју успе шно спро ве де мо. Нај -
ви ше по сла је би ло ка да се ра ди ла
ре ви зи ја те ре на – пет ком; у пи та њу је
дан ка да они су гра ђа ни ко ји су би ли
спре че ни да от пад из не су у од ре ђе -
ном тер ми ну учи не то. Чи ње ни ца је
да то ком је се њег „ве ли ког спре ма ња
гра да” ни су тр пе ли ре дов ни по сло ви,
што све до чи да је ак ци ја би ла до бро
ис пла ни ра на и ор га ни зо ва на.

l Зи ми на ста ју про бле ми с ба ца -
њем вру ћег пе пе ла из кућ них ло жи -
шта у кон теј не ре...

– С по чет ком греј не се зо не, на жа -
лост, по чи њу и стан дард ни, ви ше го -
ди шњи про бле ми са уни шта ва њем
кон теј не ра, јер по је ди ни не са ве сни
гра ђа ни врео пе пео и жар ба ца ју у по -
су де за сме ће. Про те клих да на по је -
ди ни жи те љи Ми се, Стре ли шта, Те -
сле и оста лих на се ља где је ин ди ви -
ду ал но ста но ва ње за сту пље ни је ба ца -
ли су врео пе пео у ме тал не кон теј не -
ре, про у зро ко ва ли по жа ре и оште ће -
ња по су да за сме ће. Слу жба за га ше -
ње по жа ра „Хи ги је не” у зим ским да -
ни ма је у ста њу при прав но сти, та ко
да од мах по при ја ви го ре ња по су да за
сме ће успе ва бр зо да ре а гу је. На жа -
лост, у ве ли ком бро ју слу ча је ва на
ли цу ме ста за тек ну са мо го ми лу

исто пље не пла сти ке. Де ли мич но
оште ће ни ме тал ни кон теј не ри се кр -
пе и та ко им се про ду жа ва век тра ја -
ња. И по ред свих апе ла да се врео пе -
пео ни ка ко не ба ца у кон теј не ре, већ
да се оста ви по ред њих, у џа ко ви ма
или не ким дру гим по су да ма, ка ко би
га рад ни ци на шег јав ног пред у зе ћа
од не ли спе ци јал ним во зи ли ма, сва ке
зи ме има мо исту сли ку: по ра жа ва
ста ти сти ка да то ком јед не греј не се -
зо не из го ри сва ки пе ти кон теј нер. За
на бав ку но вих кон теј не ра ЈКП „Хи -
ги је на” и Град сва ке го ди не из дво је
ми ли он ске из но се. Још јед ном апе -
лу је мо на гра ђа не да бу ду од го вор ни,
да нам по мог ну да одр жи мо ко му -
нал ну хи ги је ну гра да, јер са мо та -
квим по на ша њем мо же мо спре чи ти
уни шта ва ње кон теј не ра.

l На ко ји кон кре тан на чин да по -
ка жу од го вор ност?

– По треб но је са мо да се при др жа -
ва ју на чи на на ко ји тре ба да тре ти ра -
ју ко му нал ни от пад, де фи ни са ног
град ском од лу ком о од но ше њу сме -
ћа. То зна чи да гра ђа ни ко ји жи ве у
објек ти ма за ко лек тив но ста но ва ње,
у згра да ма, ко ри сте кон теј не ре, а су -
гра ђа ни ко ји жи ве у ин ди ви ду ал ним
до ма ћин стви ма да ко му нал ни от пад
од ла жу у сво је кан те и из но се га пре -
ма ва же ћем рас по ре ду од но ше ња.

l Че сто се гра ђа ни жа ле да не ма
до вољ но кон теј не ра у град ским на се -
љи ма. Има те ли но ви план рас по ре -
ђи ва ња ме ста за кон теј не ре?

– Са гле да ва њем ста ња на те ре ну
по ну ди ће се и кон крет на ре ше ња за
уре ђе ње ста ја ли шта за кон теј не ре,
њи хо во из ме шта ње или отва ра ње но -
вих, као и по тре бан број и тип кон теј -
не ра за на бав ку. Тре нут но је у то ку
из град ња но вих и уре ђе ње ста рих
ста ја ли шта и за ме на оште ће них кон -
теј не ра. Та ко зва на зе ле на остр ва и
ста ја ли шта за кон теј не ре су се у

прак си по ка за ла као до бра ре ше ња за
јав ну хи ги је ну. Из тог раз ло га ће мо и
убу ду ће ићи у сме ру, с мо жда мо ди -
фи ко ва ним ди мен зи ја ма, да уре ди мо
сва са бир на ме ста за ко му нал ни от -
пад у гра ду.

l Шта се из ме ни ло у ра ду ЈКП-а
„Хи ги је на” у вре ме ко ро на ви ру са?

– Уз оба вља ње ре дов них по сло ва,
уз по моћ оста лих јав них ко му нал них
пред у зе ћа, вр ши мо дез ин фек ци ју
про сто ра ис пред Оп ште бол ни це, До -
ма здра вља, ко вид ам бу лан те и Хит -
не по мо ћи на три јум-хи по хло ри том.

l Да ли сте спрем ни за зим ско одр -
жа ва ње ули ца?

– Је смо. До бром ор га ни за ци јом,
од но сно по по тре би и пре ра спо де лом
људ ства из свих по го на, за по сле ни у
„Хи ги је ни” спрем ни су да пе шач ке
пре ла зе и ста зе, ау то бу ска ста ја ли -
шта, при ла зе уста но ва ма, бол ни ци,
до мо ви ма здра вља, вр ти ћи ма и шко -
ла ма учи не про ход ним и та ко до при -
не су нор мал ном функ ци о ни са њу
гра да у слу ча ју сне жних па да ви на. И,
ни јед ног мо мен та не ће до ћи до за -
сто ја у ра ду по го на „Из но ше ње сме -
ћа”. Уз чи шће ње гра да ре дов но ће се
одр жа ва ти про ход ност при ступ ном
пу ту до но ве де по ни је, као и пу те ва
на те лу ста ре де по ни је.

С. Трај ко вић

Од го вор на пи та ње ко ће во ди ти ЈКП
„Хи ги је ну”, по што је Алек сан дар Сте -
ва но вић име но ван за гра до на чел ни ка
Пан че ва, сти гао је бр зо: но ви ди рек -
тор овог јав ног пред у зе ћа је Ми шо
Мар ко вић, ди пло ми ра ни ин же њер
ор га ни за ци о них на у ка, ко ји је био
члан Град ског ве ћа за ду жен за стам -
бе но-ко му нал ну де лат ност и са о бра -
ћај. Раз го ва ра ли смо с њим о ак ту ел -
но сти ма из до ме на ра да „Хи ги је не”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ли ки је обим по сла
за по сле них у ЈКП-у „Хи ги је на”?

МИ ШО МАР КО ВИЋ: ЈКП „Хи ги је -
на” од но си сме ће са 460 ло ка ци ја у
гра ду и из До ло ва и Стар че ва. О оби -
му по сла ко ји је пред рад ни ци ма нај -
бо ље све до чи по да так да се из 30.000
до ма ћин ста ва, као и од при вред них
су бје ка та, днев но са ку пи и од ве зе око
150 то на ко му нал ног от па да. Овом
оби му по сла тре ба до да ти и днев ни
про сек од 20 то на ка ба стог от па да ко -
ји се по ку пи с ди вљих де по ни ја, око
кон теј не ра за ко му нал ни от пад, као и
кон теј не ра од пет ку би ка ко ји су по -
ста вље ни на јав ним по вр ши на ма.

l Че сто се пре ко ме ди ја огла ша ва -
те мо ле ћи су гра ђа не да не ба ца ју
каба сти от пад по ред кон теј не ра...

– Да. Упр кос на шим апе ли ма да се
ста ри на ме штај, ка де, про зо ри и шут
не ба ца ју у кон теј не ре пред ви ђе не за
ко му нал ни от пад или по ред њих,
сли ка на град ским ули ца ма, на жа -
лост, го во ри да се мно ги на ши су гра -
ђа ни оглу шу ју о мол бе „Хи ги је не”.
Ди вље де по ни је на ста ју баш на ме -
сти ма где су по ста вље ни кон теј не ри
и чи не ви ше стру ку ште ту. Пр во, за
њи хо во укла ња ње је по треб но ан га -
жо ва ти до дат ни број рад ни ка и рад -
них ма ши на. Дру го, ба че ни шут
оште ћу је кон теј не ре, па та ко до во ди
до то га да сва ки че твр ти кон теј нер на
кра ју го ди не мо ра би ти от пи сан. По -
је ди ни су гра ђа ни и фир ме ова квим
по на ша њем ства ра ју ру жну сли ку у
гра ду и обез вре ђу ју труд и за ла га ње
рад ни ка овог ко му нал ног пред у зе ћа,
ко ји по ред оба вља ња ре дов них по -
сло ва на при ку пља њу и од во же њу ко -
му нал ног от па да сти жу да с број них
ло ка ци ја и ви ше пу та не дељ но укло -
не на де се ти не то на шу та.

l Шта тре ба ра ди ти с ка ба стим
от па дом? Шта све спа да у ту ка те -
гори ју?

– Два пут го ди шње ор га ни зу је мо
ак ци је са ку пља ња и укла ња ња ка ба -
стог от па да: у про ле ће и на је сен. Је -
се ња ак ци ја је тра ја ла то ком це лог
ок то бра. У ка ба сти от пад спа да ју ста -
ри на ме штај, бе ла тех ни ка, ам ба ла -
жа, ау то-ли ма ри ја, гу ме, ба штен ско
сме ће и сав дру ги от пад из у зев гра ђе -
вин ског шу та. Мо ли мо на ше су гра ђа -
не да, ка да адап ти ра ју по сто је ће или
гра де но ве објек те, сав свој гра ђе вин -
ски от пад и шут од не су бес плат но на
ста ру де по ни ју, што се мо же учи ни ти
сва ки дан.

l Ка ко је про шла ок то бар ска
акција?

– У је се њој ак ци ји „Ок то бар – ме -
сец чи сто ће”, ко ја је по че ла пр вог и
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Ел Ди ос!
Спорт ски свет пла че! У бе -
смрт ност се пре се лио ле ген -
дар ни Ди је го Ар ман до Ма ра -
до на, нај ве ћи фуд ба лер свих
вре ме на. Или бар је дан од
најве ћих...

Ста ло је ср це оно га ко га су
за љу бље ни ци у нај ва жни ју
спо ред ну ствар на све ту зва ли
Ел Ди ос (бог). За На по ли тан -
це и Ар ген тин це Ма ра до на је
фуд бал ски бог лич но, а ве ћи -
на љу би те ља фуд ба ла пам ти -
ће веч но гол Ен гле зи ма, „бож -
ју ру ку”, лоб на „Ма ра ка ни”,
ти ту лу с „На по ли јем”, за гре -
ва ње у Мин хе ну...

Не пам ти се ка да је свет та -
ко ту го вао као у да ну ка да се
опра штао с ле ген дар ним Ар -
ген тин цем. Фуд бал је, ма кар
на тре ну так, ода ју ћи по след -
њу по част чу ве ном Ел Пи беу,
пот пу но стао. Све фуд бал ске
утак ми це на све ту, на свим
кон ти нен ти ма, у нај ма њим
ли га ма, по чи ња ле су ми ну том
ћу та ња... Ле ген да о Ма ра до ни
жи ве ће веч но.

Ди је гу је фуд бал био све,
лоп та је во ле ла ње га, али и он
је во лео лоп ту. Имао је не ве -
ро ват ну ха ри зму, пле нио је
где год би се по ја вио. Он се
јед но став но играо на фуд бал -
ском те ре ну. Пле сао је, као
ар ген тин ски тан го... Ма ра до -
на је био лич ност и де ло. Ау -
тен ти чан хе рој, от пад ник, ау -
то ри тет ко јем ФИ ФА и сви
дру ги моћ ни ци ни су мо гли
ни шта. Уса мљен, про тив сва -
ке вр сте си сте ма, са мо је са -
мом се би мо гао да на шко ди.
Та ко је на кра ју и би ло...

Од ла зак Ма ра до не, јед ног
од по след њих фуд бал ских
умет ни ка и бо ра ца за људ ска
пра ва, чо ве ка ко ји ни је ми -
слио на ак ту ел не про бле ме,
већ мно го ши ре, ту га је за све
вер ни ке фуд ба ла. Или бар за
нас ко ји смо има ли ту сре ћу
да га гле да мо.

„Ако умрем, во лео бих опет
да се ро дим као фуд ба лер и да
опет бу дем Ди је го Ар ман до
Ма ра до на. Да до но сим ра дост
љу ди ма. То ми је до вољ но”,
го во рио је сво је вре ме но ле -
ген дар ни Ар ген ти нац.

Мла ђи би мо ра ли да на у че,
ако им већ оче ви ни су ис при -
ча ли, ко је био чу ве ни Ел
Пибе.

Бо же, хва ла ти на фуд ба лу,
на Ма ра до ни. Хва ла ти и на
овим су за ма.

Ди је го Ар ман до Ма ра до на.
По чи вај у ми ру!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Де вој чи ца бо лу је од
спинал не ми шић не
атро фи је и хит но 
јој је по тре бан но вац
за ле че ње

У ор га ни за ци ји пе то ро Пан -
чев ки и Пан че ва ца – Дра га не
Бу јо ше вић, Ма ри не Пе тро -
вић, Дра га не Ми лу ти но вић,
Гој ка Оки ље ви ћа и Жељ ка
Зељ ко ви ћа, у не де љу 13. де -
цем бра, у че ти ри са та ују тро,
кре ну ће ху ма ни тар но тр ча ње
од Пан че ва до Кра гу јев ца за
ма лу Ми њу Ма тић. Ова јед -
но го ди шња де вој чи ца бо лу је
од спи нал не ми шић не атро -
фи је ти па 1, што је нај те жи
об лик атро фи је ми ши ћа, и
хит но јој је по тре бан но вац за
ле че ње.

По ме ну та пе тор ка ће шта фет но
ис тр ча ти 140 ки ло ме та ра, а иде ја је

да сва ки пре ђе ни ки ло ме тар про да -
ју ху ма ним љу ди ма ко ји има ју нов -

ца. Це на јед ног ки ло ме тра је
1.000 ди на ра, а упла те тре ба
да иду на ди нар ски ра чун Ми -
ње Ма тић у Бан ци „Ин те за”:
160-6000000732401-90. Дру ги
на чин да се по мог не ма лој
Ми њи је сте да се на број 3030
по ша ље СМС по ру ка с бро јем
845 у њој.

Две Дра га не, Ма ри на, Гој -
ко и Жељ ко, ко ји ће пре тр ча ти
140 ки ло ме та ра до 20 са ти,
по зи ва ју љу де ве ли ког ср ца
ко ји то мо гу да ку пе сва ки
пре ђе ни ки ло ме тар до Кра гу -
јев ца и ти ме по мог ну Ми њи
Ма тић да до би је бит ку за жи -
вот. „Пан че вац” им се при дру -
жу је у по зи ву: по мо зи мо ма лој
Ми њи!

С. Т.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МИ ШО МАР КО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ЈКП-а „ХИ ГИ ЈЕ НА”

Место за одмор.

Улица Марка Кулића, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Сва ке зи ме има мо исту
сли ку: по ра жа ва 
ста ти сти ка да то ком 
јед не греј не се зо не 
из го ри сва ки 
пе ти кон теј нер.

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА ПЕ ТО РО ПАН ЧЕ ВА ЦА

Тр ча ње до Кра гу јев ца за ма лу Ми њу

УЛИ ЦЕ ЋЕ БИ ТИ ЧИ СТИ ЈЕ УЗ ПО МОЋ ГРА ЂА НА
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Пан чев ка Бо ја на С. (36) у уто -
рак, 1. де цем бра, у ве чер њим
са ти ма, би ла је у ко вид ам бу -
лан ти у Пан че ву због симп то -
ма за ра зе ко ро на ви ру сом. Ево
ње ног ис ку ства.

– Сти гла сам у ам бу лан ту у
Змај Јо ви ној ули ци око 21 сат.
Ис пред је би ло три де се так љу -
ди, док су у че ка о ни ци би ли
па ци јен ти ко ји ма је би ло баш
ло ше. Они су би ли на ки се о -
ни ку. Ра ди ла су три док то ра,
без ста ја ња, а у то вре ме су
про зи ва ли љу де ко ји су има ли
за ка за но у 16 са ти. То је због
то га што до ла зе љу ди ко ји не -
ма ју за ка за но, па они про зи -
ва ју јед ног за ка за ног, па јед -
ног не за ка за ног. Ни ко га не вра -
ћа ју и сва ка им част на то ме.
Тру де се да од ра де нај бо ље што
мо гу у овој си ту а ци ји и сви су
љу ба зни иа ко су очи глед но у
ха о су. Ни је тач но да су нео -
раг ни зо ва ни, као што се при -
ча, већ јед но став но има ја ко
мно го па ци је на та на све га три
ле ка ра. Сте кла сам ути сак да
гу жве на ста ју због оних гра ђа -
на ко ји, без кон сул та ци је с ле -
ка ром, на сво ју ру ку од ла зе у
ко вид ам бу лан ту – ис при ча ла
је Бо ја на.

Она нам је усту пи ла и фо то -
гра фи ју ко ју је сни ми ла ис пред
ко вид ам бу лан те док је че ка ла
на пре глед. Ис та кла је да се на
њој ви ди тек де лић љу ди ко ји
су у том тре нут ку де ли ли ње ну
суд би ну. За ни ма ло нас је и ко -
ји су је симп то ми „од ве ли” у
Змај Јо ви ну и да ли се не ко ме
ја ви ла пре од ла ска та мо.

– Бо ло ви у ми ши ћи ма, тем -
пе ра ту ра 37,2, гла во бо ља, ма -
лак са лост, бр зо ума ра ње. Пр -
во сам се кон сул то ва ла са иза -
бра ним ле ка ром. Она ме је
упу ти ла да ва дим крв и сни -
мим плу ћа. По до би ја њу ре -
зул та та укљу чи ла ми је те ра -
пи ју – „хе мо ми цин” и ви та -
ми не. Ура ђен ми је бр зи тест,
ко ји је био не га ти ван. На кон

то га, због по гор ша ња симп то -
ма, за ка зан ми је пре глед у
ко вид ам бу лан ти – об ја шња ва
на ша са го вор ни ца.

Ка да је до шла на ред у уто -
рак уве че, сум ње на то да је
ипак за ра же на ко ро на ви ру сом
су се по ја ча ле.

– Кон ста то ва не су про ме не
на де сном плућ ном кри лу, па
ми је укљу чен још је дан ан ти -
би о тик и за ка за ни су ми за
пе так кон трол ни РТГ и пре -
глед у ко вид ам бу лан ти.
Уради ли су ми и ПЦР тест, а

ре зул та те че кам. Не знам ка -
ко сам се за ра зи ла, али по -

што сва ко днев но од ла зим на
по сао, то се мо гло де си ти било
где. Чи ње ни ца је да има баш
мно го за ра же них, а про блем
је што су сви за ра зни два-три
да на пре не го што се ја ве симп -
то ми, што уве ћа ва ри зик од
ши ре ња ви ру са – ис та кла је
Бо ја на.

Ре зул та ти ње ног те ста сти ћи
ће ка да овај број „Пан чев ца”
већ бу де у штам пи. На осно ву
ње ног ис ку ства, ја сно је као дан
да је си ту а ци ја у гра ду ван ред -
на, с да љом тен ден ци јом по -
гор ша ња. Упра во то је оце на

Ин сти ту та за јав но здра вље Вој -
во ди не, ка ко за Пан че во, та ко
и за це лу Вој во ди ну. У из ве -
шта ју од сре де, 2. де цем бра,
Ин сти тут на во ди да се у свим
вој во ђан ским оп шти на ма и да -
ље ре ги стру ју ви со ки ни вои
обо ле ва ња.

„Си ту а ци ја је кри тич на у
Но вом Са ду, Пан че ву, Зре ња -
ни ну, Kикинди, Сом бо ру, Су -
бо ти ци и Срем ској Ми тро ви -
ци. У овом тре нут ку број ре -
ги стро ва них ак тив них слу ча -
је ва у АП Вој во ди ни је 28.559,
а про це њу је се да је тај број
да ле ко ве ћи. Нај ви ше ак тив -
них слу ча је ва је у Но вом Са -
ду (9.203), а сле де Пан че во с
ви ше од 2.800, Зре ња нин са
пре ко 1.700 и Kикинда и Су -
бо ти ца с ви ше од хи ља ду ак -
тив них слу ча је ва. Здрав стве -
ни си стем је у из у зет но те -
шкој, го то во кри тич ној си ту -
а ци ји”, на во ди се у из ве шта ју
Ин сти ту та.

Вла да Вој во ди не до не ла је
од лу ку о обра зо ва њу По кра јин -
ског шта ба за ван ред не си ту а -
ци је, на чи јем че лу је пред сед -
ник По кра јин ске вла де Игор
Ми ро вић.

У ко вид бол ни ци у Пан че ву
у сре ду, 2. де цем бра, би ло је
сме ште но 246 па ци је на та: 212
из ју жног Ба на та, 30 из Бе о -
гра да и че тво ро из оста лих
ме ста у Ср би ји. У бол ни ци та -
ко ђе на во де да је си ту а ци ја
из у зет но те шка и да за бри ња -
ва то што је све ви ше за ра же -
них ме ђу ле ка ри ма и ме ди -

цин ским се стра ма. За сад се
осо бље пре ба цу је на ис по моћ
из та ко зва не зе ле не зо не, од -
но сно хи рур шког бло ка, па па -
ци јен ти ко ји се ле че од ко ви -
да 19 не тр пе.

И ле ка ри и обо ле ли у овом
тре нут ку има ју са мо је дан са -
вет за све оне ко ји су још увек
здра ви: не из ла зи те без пре ке
по тре бе, по штуј те све ме ре, ја -
чај те иму ни тет и чу вај те се.
Из ове при че се ви ди да се са -
да за и ста не ис пла ти раз бо ле -
ти се.

Д. Ко жан

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ПАН ЧЕ ВУ ГО ТО ВО КРИ ТИЧ НА

ИС КУ СТВО НА ШЕ СУ ГРА ЂАН КЕ 
ИЗ КОВИД АМ БУ ЛАН ТЕ 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

НЕ ПРИ ЈАТ НО
ИЗНЕНА ЂЕ ЊЕ

По ску пљу је претплата
за РТС и РТВ

Пред ло гом из ме на За ко на о
при вре ме ном уре ђи ва њу на -
чи на на пла те так се за јав ни
ме диј ски сер вис, ко ји је ушао
у скуп штин ску про це ду ру,
про пи са но је да ће прет пла -
та за РТС и РТВ од 1. ја ну а -
ра 2021. го ди не са до са да -
шњих 255 ди на ра по ску пе -
ти на 299 ди на ра.

Истим за кон ским пред ло -
гом пред ви ђе но је да се до
31. де цем бра на ред не го ди -
не РТС и РТВ де ли мич но
фи нан си ра ју пре ко прет пла -
те, а де ли мич но из бу џе та
др жа ве. Так са ће се и да ље
на пла ћи ва ти кроз об је ди ње -
ни ра чун за стру ју. Пред лог
за ко на о из ме на ма За ко на о
при вре ме ном уре ђи ва њу на -
чи на на пла те так се за јав ни
ме диј ски сер вис ушао је у
скуп штин ску про це ду ру 27.
но вем бра. Д. К.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ПРЕД У ЗЕ ЋА
„ЕКО САН ПЛУС”

Од по не дељ ка 
уништавање ко ма ра ца
Дру штво за дез ин фек ци ју,
дезин сек ци ју и де ра ти за ци ју
„Еко сан плус” д. о. о. на ја ви ло
је да ће сле де ће не де ље за по -
че ти трет ман су зби ја ња кућ -
них фор ми ко ма ра ца.

Тре ти ра ње ће се оба вља ти у
ула зи ма и по друм ским про сто -
ри ја ма стам бе них згра да, под -
ста ни ца ма да љин ског гре ја ња
и дру гим објек ти ма по год ним
за раз вој и пре зи мља ва ње ове
вр сте ко ма ра ца.

У по ме ну том дру штву на во -
де да ће трет ман за по че ти у
по не де љак, 7. де цем бра.

Д. К.

ПРЕ КО БО ГО СЛО ВИ ЈЕ 
ДО ПАН ЧЕ ВА

Нов ре жим саобраћаја
Во за чи ко ји у Бе о гра ду из Ули -
це Дра го сла ва Сре јо ви ћа по ку -
ша ва ју да се укљу че ле во ка
Пан че вач ком мо сту са да на и -
ла зе на знак за бра не. Пре ма ре -
чи ма над ле жних бе о град ских
слу жби, реч је о но вом и трај -
ном ре жи му са о бра ћа ја у тој зо -
ни. За пут ка мо сту из тог сме -
ра во за чи ће мо ра ти да на ста ве
пра во, за тим да про ђу кроз кру -
жни ток по ред Бо го сло ви је и
вра те се на пут ка мо сту.

Због ове из ме не до шло је и
до ко рек ци је ра да све тло сне
сиг на ли за ци је на по ме ну тој рас -
кр сни ци и пре ра спо де ле зе ле -
ног вре ме на у ко рист са о бра -
ћај них то ко ва ко ји до ла зе с
Пан че вач ког мо ста.

Пре по ру ка во за чи ма је да,
услед ус по ста вље ног но вог ре -
жи ма са о бра ћа ја, за укљу че ње
на Пан че вач ки мост ко ри сте
кру жни ток код Бо го сло ви је
или пе тљу из Бу ле ва ра де спо -
та Сте фа на. З. С.

„ХИ ГИ ЈЕ НА” МЕ ЊА
ЦЕ НОВ НИК

Ви ша це на
одношења сме ћа

Јав но ко му нал но пред у зе ће
„Хи ги је на” до не ло је од лу ку
да це ну са ку пља ња и од но -
ше ња сме ћа по ве ћа за пет
од сто.

Та ко ће ова услу га за стам -
бе ни про стор по сле по ску -
пље ња ко шта ти 5,61 ди нар
по ме тру ква драт ном са ура -
чу на тим ПДВ-ом. Бан ке и
оси гу ра ва ју ћа дру штва пла -
ћа ће 40,19 ди на ра по ме тру
ква драт ном.

У „Хи ги је ни” оче ку ју да
би им ово по ску пље ње мо -
гло до не ти 393,2 ми ли о на
ди на ра на го ди шњем ни воу.
Це на са ку пља ња и од но ше -
ња сме ћа по след њи пут је
ко ри го ва на пре го ди ну да на
– у де цем бру 2019. го ди не,
ка да је та ко ђе по ви ше на за
пет од сто. Очекује се да ово
поскупљење неће пред став -
љати знатан удар на буџет
грађана. Д. К.

НО ВЕ МЕ РЕ ОД ПЕТ КА

Кри зни штаб је од лу чио, а

Вла да по твр ди ла, да од пет -

ка, 4. де цем бра, на сна гу

ступа ју но ве епи де ми о лошк е

ме ре.

Уго сти тељ ски објек ти и

објек ти услу жних де лат но сти

од сад ће ра ди ти са мо до 17

са ти рад ним да ни ма, док ће

ви кен дом би ти за тво ре ни. Про -

дав ни це пре храм бе не ро бе ра -

ди ће сва ког да на и ви кен дом

до 21 сат. Апо те ке, бен зин ске

пум пе и до ста ва хра не пу тем

ку ри ра мо гу да ра де нео гра -

ни че но. По зо ри шта и би о ско -

пи ра ди ће сва ког да на до 17

са ти. Пи ја це ће рад ним да ни -

ма ра ди ти ре гу лар но, а ви -

кен дом од 6 до 15 са ти.

ПО СТА ВЉЕ НИ ША ТО РИ ЗА ПА ЦИ ЈЕН ТЕ

Тем пе ра ту ре у гра ду ових

да на су ни ске, а за че твр -

так и пе так су на ја вље ни и

олуј ни уда ри ко ша ве у ју -

жном Банату.

Да би се па ци јен ти ко ли -

ко-то ли ко угре ја ли, ис пред

ко вид ам бу лан те, као и

испред ла бо ра то ри је До ма

здра вља у Ули ци Ми ло ша

Обре но ви ћа и Спе ци ја -

листич ког цен тра Оп ште

бол ни це по ста вље ни су

шато ри.

У АМ БУ ЛАН ТУ И НО ЋУ

Ко вид ам бу лан та у Змај Јо -

ви ној 10 ра ди нон-стоп. Те -

ле фо ни су: 062/807-31-10,

062/807-31-09 и 062/807-

31-47.

Ипак, ако има те те го бе,

тре ба нај пре да по зо ве те ам -

бу лан ту у ко јој се ле чи те

(бро је ви се мо гу на ћи на сај -

ту До ма здра вља). Иза бра -

ни ле кар ће на осно ву ва ших

симп то ма од ре ди ти да љи ток

ле че ња и на ја ви ти вас ко вид

ам бу лан ти уко ли ко, на кон

ана ли за, про це ни да за то

има по тре бе.

Ред испред ковид амбуланте дужи је него што се види



Ка та ри на Ба њаи, чла ни ца Град -
ског ве ћа за ду же на за за шти ту
жи вот не сре ди не и одр жи ви
раз вој, по во дом си сте мат ске
де ра ти за ци је по се ти ла је до -
ма ћин ство Ра ди во ја Ни ко ли ћа
у До ло ву. За наш лист је у ве зи
с овим ре кла:

– Си сте мат ска де ра ти за ци ја
пред ста вља јед ну од основ них
пре вен тив них ме ра за очу ва ње
здра вља љу ди, од но сно за пре -
вен ци ју пре но са за ра зних бо -
ле сти од стра не ми шо ли ких
гло да ра. Град Пан че во је спро -
во ди сва ког про ле ћа и је се ни.
Го ди шње се у бу џе ту Гра да за
ту свр ху оста вља око 10 ми ли -
о на ди на ра, та ко да је она бе -
сплат на за на ше су гра ђа не. Ак -
ци ја су зби ја ња је от по че ла кра -

јем ок то бра и ура ђе на је нај -
пре у Гло го њу, Ја бу ци, Ка ча ре -
ву и Ба нат ском Но вом Се лу. У
но вем бру се ра ди ла у До ло ву,

а до кра ја про шлог ме се ца спро -
ве де на је у свим на се ље ним
ме сти ма, али и у гра ду. Ина че,
си сте мат ском де ра ти за ци јом

об у хва ће но је око 1.300 стам -
бе них згра да и око 30.000 ин -
ди ви ду ал них до ма ћин ста ва, а
ра ђе на је и у не хи ги јен ским
на се љи ма, на ди вљим де по ни -
ја ма, не у ре ђе ним зе ле ним по -
вр ши на ма и на при о ба љу.

Ра ди во је Ни ко лић је за хва -
лио Гра ду Пан че ву на „ху ма -
ном и па мет ном ге сту” и до дао
да „на се лу има мно го хра не и
сто ке, та ко да има до ста и гло -
да ра”, па је за то „за до ма ћи не
ово ве ли ка по моћ”.

Од бор ник СРС-а Мрђен
и гра до на челник
Стева но вић има ли
ора тор ски двобој

У град ском бу џе ту
може се ви де ти ко ли ко
сред ста ва Град издваја
за Дом здравља иа ко
ни је његов осни вач,
ка же гра до на чел ник

На днев ном ре ду ше сте сед ни -
це Скуп шти не гра да Пан че ва,
27. но вем бра, би ло је че тр де -
сет та ча ка, а ве ћи на њих се од -
но си ла на из ме не и до пу не
про гра ма по сло ва ња јав них ко -
му нал них пред у зе ћа. Ипак, је -
ди ни „го вор нич ки клинч” из -
ме ђу пред став ни ка вла сти и
ра ди ка ла до го дио се то ком ра -
спра ве о пр вој те ми – ре ба лансу
бу џе та Гра да за те ку ћу годи ну.

За то ће мо се то ме нај ви ше
по све ти ти.

На пад ра ди ка ла

За ме ни ца гра до на чел ни ка Дра -
га на Ку пре ша нин ка за ла је да
је по сле ко рек ци ја при хо да и
при ма ња од ја ну а ра до ок то -
бра 2020, те рас хо да и из да та -
ка у том пе ри о ду, уку пан бу -
џет Гра да пла ни ран у из но су
од 5,78 ми ли јар ди ди на ра. Она
је обра зло жи ла да град ски бу -
џет има пад оства ре них при -
хо да (нај ви ше код по ре за на
за ра де) због се та ме ра Вла де
Ср би је за убла жа ва ње по сле -
ди ца ко ро на ви ру са – при вред -
ни ци има ју мо гућ ност да пла -
те по рез за април, мај и јун ове
го ди не од ло же но, до ја ну а ра
2021.

Дра га на Ку пре ша нин је под -
ву кла да је обез бе ђе но нор мал -
но функ ци о ни са ње шко ла, вр -
ти ћа и јав них ко му нал них пред -
у зе ћа, као и да се ре дов но
испла ћу ју суб вен ци је и сва дру -
га да ва ња.

О пред ло гу из ме на од лу ке
о бу џе ту ду жи го вор одр жао
је од бор ник СРС-а Сло бо дан
Мр ђен. Он је за пра во с па пи -
ра про чи тао спре мљен текст
о из град њи ло кал не пут не ин -
фра струк ту ре, од но сно ас фал -
ти ра њу ули ца у се ли ма око
гра да.

– Ка да је реч о из во ђе њу ра -
до ва на уре ђе њу и ас фал ти ра -
њу ули ца у Ба нат ском Но вом
Се лу и у дру гим на се ље ним ме -
сти ма, при мет не су ве ли ке не -
пра вил но сти и од сту па ња у ре -
а ли за ци ји пред ви ђе них про је -
ка та, а ти ме је по сле дич но до -
ве ден у пи та ње пра ви лан и рав -
но ме ран утро шак бу џет ских
сред ста ва пред ви ђен за ову на -
ме ну. За што је у кон курс ној
до ку мен та ци ји из ме ње на

првобит на ши ри на пу та с пет
ме та ра на 4,2 ме тра и ти ме ни -
је ис по што ва на про јект на до -
ку мен та ци ја МЗ БНС за пет ас -
фал ти ра них ули ца – ас фал ти -
ра них, а не ре ха би ли то ва них,
ка ко се во ди у до ку мен та ци ји?
– пи тао је с го вор ни це Мр ђен.

До дао је да су ста нов ни ци
овог ме ста тра жи ли да им се
до ста ви про јект на до ку мен та -
ци ја за ас фал ти ра ње ули ца, као
и ин фор ма ци ја о са ста ву ма -
те ри ја ла ко ји је упо тре бљен за
ас фал ти ра ње, али да од го вор
ни су до би ли, па ће гра ђа ни
иско ри сти ти сво је за кон ско пра -
во жал бе ка ко би до би ли од го -
во ре од над ле жних град ских
ор га на. Од бор ник ра ди ка ла
имао је при мед бе и на ас фал -
ти ра ње у Гло го њу и у Ба нат -
ском Бре стов цу.

– Од сту па њем од про јек та
за ас фал ти ра ње ули ца, за шта
су сред ства из бу џе та већ би ла
обез бе ђе на, а по што ин ве сти -
тор и из во ђа чи ра до ва ни су
ума њи ли це не тро шко ва – неко
је у џеп ста вио па ре по ре ских
об ве зни ка. Због то га вас оба -
ве шта ва мо да ће мо про тив од -
го вор них под не ти кри вич не
при ја ве над ле жном јав ном ту -
жи о цу у Пан че ву с пред ло гом
да се из вр ше све ре ви зи је и
утвр ди чи ње нич но ста ње пу -
тем ве шта че ња ас фал ти ра ња
ули ца у гра ду и на се ље ним ме -
сти ма од 2004. го ди не до са -
да, а по себ но ће мо ука за ти на
то да се ов де ра ди о јед ној ве -
ли кој пљач ки по ре ских об ве -
зника – на гла сио је Мр ђен, уз
за кљу чак да од бор ни ци Срп -
ске ра ди кал не стран ке не ће
по др жа ти пред лог ре ба лан са
бу џе та.

Од го вор гра до на чел ни ка

Гра до на чел ник Алек сан дар Сте -
ва но вић нај пре је на вео свој
став да је Мр ђен про чи тао је -
дан ду га чак и кон фу зан са став
и да му ни је ја сно шта је њи ме
хтео да ка же. На ста вио је:

– Не знам о ко јој про јект -
но-тех нич кој до ку мен та ци ји
се при ча, али знам да ра ди мо

по За ко ну о пу те ви ма и да је
ре ха би ли та ци ја не што што је
тим за ко ном пред ви ђе но као
тип ре дов ног одр жа ва ња пут -
не ин фра струк ту ре. Ве о ма се
ра ду јем чи ње ни ци да ће се вр -
ши ти не ка ква ис тра га, да ће
се ис пи та ти ства ри и ре ал но
се ра ду јем то ме што ће та
истра га да по ка же да је све
што је ура ђе но, ура ђе но по за -
ко ну. А ма лој гру пи љу ди ко ја
по ку ша ва – ево са да и са ове
го вор ни це има мо при ли ку да
ви ди мо да је то сад не ки за ка -
сне ли по пу ли зам и де ма го ги -
ја – да зло у по тре би све ово
што ра ди мо, њи ма по ру чу је -
мо да смо ми ја ко за до вољ ни
ти ме што је ура ђе но, јер смо
љу ди ма ко ји жи ве у тим ули -
ца ма обез бе ди ли жи вот до сто -
јан 21. ве ка. Ти љу ди су пре -
срећ ни. Кал др ма ко ју смо ас -
фал ти ра ли би ла је ши ро ка три
или три и по ме тра или че ти -
ри ме тра, а ми смо ра ди ли
тамо где је то би ло мо гу ће и
пре ко пет ме та ра.

Он да је Мр ђен крат ко ре -
пли ци рао ре чи ма да ни је си -
гу ран ко ли ко су гра ђа ни за до -
вољ ни ура ђе ним, па је из нео
пред лог ра ди ка ла град ској вла -
сти да се по хит ном по ступ ку
до не се при вре ме на ме ра и из
те ку ће бу џет ске ре зер ве до дат -
но из дво је сред ства за Дом здра -
вља, Хит ну по моћ и ам бу лан те
у гра ду.

– Ово тим пре што је у овом
ко вид ре жи му ра да ор га ни -

заци ја по сла око збри ња ва ња
па ци је на та оте жа на због мањ -
ка ме ди цин ског осо бља, по чев
од ле ка ра, во за ча у Хит ној по -
мо ћи, ла бо ра на та, се ста ра, као
и по моћ ног осо бља, а да не
по ми ње мо ме ди цин ска сред -
ства и за штит ну опре му, ко ја
је у вид ном не до стат ку.
Пацијенти  с те шким симп то -
ми ма у ковид амбуланти че -
ка ју и ви ше од 12 са ти на пре -
глед. По себ но ука зу је мо на ве -
ли ке про бле ме у на шем здрав -
ству, где ко ро нар ни, он ко ло -
шки и плућ ни бо ле сни ци, као
и ди ја бе ти ча ри и па ци јен ти са
обич ним симп то ми ма гри па
има ју по те шко ће да до ђу до
иза бра ног ле ка ра и из вр ше сво -
је пре гле де. Хит на по моћ тре -
нут но има не до ста так во зач -
ког ка дра, а упра во од возача
у нај ве ћој ме ри за ви се жи во -
ти наших гра ђа на – ми шље ње
је пред став ни ка гра ђа на из ре -
до ва СРС-а.

Пр ви чо век гра да Сте ва но -
вић из нео је чи ње ни цу да се у
град ском бу џе ту мо же ви де ти
ко ли ко сред ста ва Град из два ја
за Дом здра вља, иа ко ни је ње -
гов осни вач.

– Тра же ње из два ја ња не ких
до дат них сред ста ва је сте опет
по ку шај по пу ли зма у овој ја -
ко те шкој си ту а ци ји за др жа -
ву и гра ђа не. Ми ће мо сва ка -
ко из дво ји ти све оно што је
по треб но ка ко би смо за здрав -
стве ни си стем учи ни ли све
што је у на шој мо ћи. Уко ли ко
До му здра вља, Оп штој бол ни -
ци и За во ду за јав но здра вље
бу де по треб но не што ви ше од
оно га што смо из дво ји ли, ми
ће мо им ап со лут но иза ћи у
су срет и обез бе ди ти све оно

што је нео п ход но. И, по сто је
гу жве у ам бу лан ти, али ни ко
не че ка 12 са ти, убу ду ће 
из но си те пре ци зни је ин фор -
ма ци је. Ка да се обра ћа те са
ове го вор ни це, не обра ћа те се 
само љу ди ма у овој са ли, не го
чи та вом на шем гра ду –
одговорио је гра до на чел ник
Сте ва но вић.

Сви пред ло зи од лу ка, па и
ре ба ланс бу џе та, усво је ни су
ве ћи ном гла со ва од бор ни ка.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 4. децембар 2020.
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ГРАД ЗА ВР ШИО СИ СТЕ МАТ СКУ ДЕ РА ТИ ЗА ЦИ ЈУ

Об у хва ће но 30.000 до ма ћин ста ва

На дру штве ним мре жа ма су сви сре ђе ни 24 ча са днев но
и то ства ра при ти сак, по го то во јер се са мо по у зда ње гра -
ди на по гре шан на чин од ма ле на. Де вој чи ца ма се, на
при мер, увек го во ри ка ко су ле пе, ка ко су нај леп ше,
прин це зе, уме сто да се уче да бу ду па мет не, мо рал не,
спрет не, кул тур не, обра зо ва не. Про блем је јер де ци мо -
де ли ни су у ку ћи, већ на екра ну, а ту је опет све оно што
по тро шач ко дру штво сер ви ра, али ро ди те љи мо ра ју то
да из ба лан си ра ју, ис кон тро ли шу и не ма ди за ња ру ку…
Ро ди те љи ко ји не ма ју свест о ло шим стра на ма ин тер не -
та де цу од ма ле на на во де да бу ду за ви сни ци од ди ги тал -
ног са др жа ја, али их прет ход но не упо зна ју с пра вил ним
на чи ни ма ко ри шће ња. Пу тем тих ша ре них сли ка ко је се
сме њу ју на екра ну де ца уче оне основ не ства ри – љу бав,
ту гу, мр жњу, бес. Ро ди те љи се не ба ве сво јом де цом, већ
ку пу ју свој со ци јал ни мир та ко што им да ју те ле фо не, а
то уоп ште ни је бе за зле но.

(Еду ка тор ка На ци о нал ног кон такт-цен тра за без бед -
ност де це на ин тер не ту Еми на Бе ко вић, „Да нас”, 1.
децембар)

* * *
Већ ових се дам го ди на, ко ли ко по сто ји на ша еми си ја, ја
схва там да су на ше те ме увек исте, а то су уо ча ва ње ла -
жи, фо ли ра ња, де ма го ги је, спи но ва ња, раз от кри ва ње ме -
диј ске ма ни пу ла ци је, ука зи ва ње на тех ни ке ко ји ма се
спро во ди лаж пу тем ме ди ја. Ми се све вре ме ба ви мо ти -
ме, а ни ка ко да пре ста не да нам сти же ма те ри јал. То је
про блем. Да кле, ми се увек ба ви мо истим ства ри ма, са -
мо на раз ли чи те на чи не. Та ко да тих на ших те ма има,
хва ла бо гу, за нас као са ти ри ча ре кон стант но. То је ло ше
за нас као гра ђа не. Ми си ја на ше еми си је је не ми ре ње.

(Но ви нар и са ти ри чар Зо ран Ке сић, Ра дио „Сло бод на
Евро па”, 28. но вем бар)

* * *
У сва кој на ци ји, др жа ви, у сва ком дру штву, по сто је ме -
ди о кри те ти и по сто је сло бо до ум ни, та лен то ва ни и из у -
зет ни љу ди. Др жа ве се раз ли ку ју, из ме ђу оста лог, и у
афир ма ци ји јед них у од но су на дру ге. Уре ђе не и срећ не
др жа ве не гу ју и чу ва ју сво је вред не и из у зет не љу де, као
сво је вр сни пу то каз на прет ку сво је за јед ни це.

(Глу мац и ре ди тељ Дра ган Бје ло гр лић, „Да нас”, 1.
децем бар)

* * *

* * *
Сви хо ће мо људ ски ка пи тал, али ни смо спрем ни ни шта
да пла ти мо, па ни да пла ти мо да има мо ал го ри там ко ји
ће да по тре фи у ко га тре ба да се ула же. Ми ра си па мо оно
што је нај дра го це ни је, а то је људ ски та ле нат. Оно што
јед но му дро дру штво тре ба да има је сте то да не ко ка же:
„Љу ди, по треб ни су нам док то ри”. Се ти ли смо их се сад
кад смо их про те ра ли. А та ко ће нам би ти по треб ни елек -
три ча ри или не ка дру га про фе си ја. Ва жна је ин ди ви дуа,
ње на пра ва, сло бо да, и ва жно је да по сто ји кон кре ти за ци -
ја зна ња. На жа лост, ми смо сер ви сна еко но ми ја ко ја има
сво је ли ми те и ко ја тр пи уда ре гло бал них по ре ме ћа ја.
Све се то вра ћа на струк ту ру тро шко ва и при хо да. Др жа -
ва мо ра да има рав но те жу. Јад на је др жа ва у ко јој про фе -
сор ма те ма ти ке не мо же да за ра ди ко ли ко и пе ди кер. Та
др жа ва за вр ша ва са гљи ви ца ма ис под нок ти ју.

(Про фе сор еко но ми је у пен зи ји Ми о драг Зец, пор тал
„Бу ка”, 1. де цем бар)

* * *
Рас ту жи ло ме је ово. За та кав жи вот би ла су по треб на
два ср ца и због то га је ово је ди но ко је је имао пре ста ло
да ку ца. За та кву емо ци ју и за та ква оду ше вље ња ко ја је
про из во дио, за та кву љу бав ко ју је иза зи вао код на ви ја ча,
ни је мо гло то јед но да на ку ца ко ли ко је тре ба ло. Ду го ће
чо ве чан ство и на ви ја чи че ка ти не ког као Ма ра до на. Не -
ког ко је био не са мо фуд ба лер не го и чо век ко ји је ста јао
иза ар ми је обес пра вље них, ко је успи је вао да нас по бу ди,
не са мо на те ре ну не го и из ван ње га. Бра нио је ма ле, не -
ја ке, про ти вио се хе ге мо ни ма, за шти тио Ка стра, до лу -
ди ла до во дио сво је не при ја те ље и на кра ју оти шао као је -
дан од рет ких фуд ба ле ра ко ји су ис по ља ва ли свој од нос
пре ма по ли ти ци, исто ри ји и све му што је сви ма на ма
про из во ди ло за јед нич ке не во ље. Че сто сам ми слио да је
би ла пра ва ште та што је ика да на пу штао фуд бал ски ста -
ди он, али, ето, са да ви ше не ће мо мо ћи да га ви ди мо ни у
жи во ту, ни на сце ни на ко јој се осе ћао нај бо ље. Чо век,
фуд ба лер, за мно ге бог фуд бал ске игре. Пре о ста је ми да
га се се ћам и да увек пред очи ма имам чо ве ка за ко га је
фуд бал био плес.

(Ре ди тељ Емир Ку сту ри ца, пор тал „Но ва.рс ”, 25. но -
вем бар – In memoriam Ди је го Ар ман до Ма ра до на)

КОНЦЕПТ ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

О СЕ О СКИМ ПУ ТЕ ВИ МА 
И ЗДРАВ СТВУ У ГРА ДУ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НО ВИ-СТА РИ ДИ РЕК ТО РИ

Од бор ни ци су из гла са ли да

у не ко ли ко се о ских јав них

пред у зе ћа и уста но ва исти

ди рек то ри оста ну на по зи -

ци ји вр ши о ца ду жно сти ди -

рек то ра у на ред них го ди ну

да на. Ово се од но си на:

ЈКП „До ло ви” и Ми ља ну

Ца ран, ЈКП „Гло гоњ” и Љи -

ља ну Стан ко вић, ЈКП

„БНС” и Де ја на Гон ди ја,

Дом кул ту ре „Брат ство и

једин ство” у Ка ча ре ву и Ве -

ро ни ку Ке ре кеш Сте ва нов -

ски, Дом кул ту ре „Ко чо Ра -

цин” у Ја бу ци и Ма ри ја ну

За го рац, Дом кул ту ре „Жар -

ко Зре ња нин” у Ива но ву и

Мар ка Гу ра на, Дом кул ту ре

„3. ок то бар” у Ба нат ском

Но вом Се лу и Бо ја на Бо -

љан ца и на Дом кул ту ре

„25. мај” у До ло ву и Ми ро -

сла ва Пр ву ља.
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НИС ИС ПЛА ТИО 
ДИ ВИ ДЕН ДУ

Рас по де ла за ра ђе ног
Упр кос иза зов ним окол но сти ма
узро ко ва ним пан де ми јом ко ро на -
ви ру са, ком па ни ја НИС је 27. но -
вем бра на име ди ви ден де ак ци о -
на ри ма ис пла ти ла 4.425.459.256
ди на ра, што је 25 од сто про шло -
го ди шње не то до би ти, а ово је
осма го ди на за ре дом да НИС ис -
пла ћу је за ра ду ак ци о на ри ма. Пра -
во на ис пла ту има ли су сви ак ци -
о на ри ко ји су би ли упи са ни у Цен -
тралном ре ги стру, де поу и кли -
рин гу хар ти ја од вред но сти као
вла сници ак ци ја на дан 20. јун
2020. го ди не.

Да под се ти мо, ком па ни ја „Га -
спром њефт” вла сник је 56,15 од -
сто ак циј ског ка пи та ла НИС-а, док
29,87 од сто ак ци ја по се ду је Ре пу -
бли ка Ср би ја. Оста так при па да гра -
ђа ни ма, за по сле ни ма, бив шим за -
по сле ни ма и дру гим ма њин ским
ак ци о на ри ма – НИС има 2.071.734
ак ци о на ра. Ре пу бли ци Ср би ји ће
на име ди ви ден де из до би ти за
2019. го ди ну у бу џет би ти упла ће -
но 1.322.047.181,06 ди на ра.

Гра ђа ни ма Ср би је ко ји по се ду -
ју ак ци је НИС-а би ће ис пла ће но
23,07 ди на ра по ак ци ји, што је
износ ко ји се до би је ка да се од
бру то вред но сти ди ви ден де по ак -
ци ји (27,14 ди на ра) од би је по рез
од 15 од сто ко ји је НИС ду жан да
об ра чу на и упла ти за ове ак ци о -
на ре при ис пла ти ди ви ден ди.
Испла та ма њин ским ак ци о на ри -
ма оба вља се пре ко Цен трал ног
ре ги стра хар ти ја од вред но сти, на
ра чу не ко је ко ри сте за тр го ва ње
ак ци ја ма или на ра чу не ко је су
до ста ви ли при ли ком при ја вљи ва -
ња за бес плат не ак ције.

ПРИ ВРЕД НА КО МО РА
СРБИЈЕ ПО МА ЖЕ ФИР МА МА

Бес плат не кон сул та ци је
Цен тар за ди ги тал ну тран сфор ма -
ци ју При вред не ко мо ре Ср би је по -
звао је ми кро, ма ла и сред ња пред -
у зе ћа да се при ја ве за бес пла тан
кон сул тант ски про грам „Speed 2.0”
ко ји је на ме њен убла жа ва њу по -
сле ди ца иза зва них пан де ми јом
коро на ви ру са.

Ми кро, ма ла и сред ња пред у зе -
ћа ко ја има ју из ме ђу пет и 249
за по сле них и ре дов но из ми ру ју
оба ве зе др жа ви мо гу да се при ја -
ве за oвај про грам на сај ту Цен -
тра за ди ги тал ну тран сфор ма ци -
ју (ЦДТ). Фир ме ко је бу ду иза -
бра не има ће при ли ку да ис ко ри -
сте екс пер ти зу ис ку сног кон сул -
тан та ко ји ће он лајн ана ли зи ра ти
њи хо ве на чи не по сло ва ња и пре -
дло жи ти уна пре ђе ња.

Про грам „Speed 2.0” раз ви јен је
уз по др шку При вред не ко мо ре Ср -
би је и не мач ке раз вој не са рад ње
ко ју спро во ди ГИЗ.

ТРА ГОМ 
ЈЕД НЕ ВЕ СТИ

По рез и за гастарбаjтере
Пре ма ва же ћем За ко ну о по ре зу
на до хо дак гра ђа на, Ср би ја мо же
зах те ва ти по рез и до при но се за пен -
зиј ско и здрав стве но оси гу ра ње и
од др жа вља на ко ји ра де и жи ве у
ино стран ству. Пре ма чла ну 7. по -
ме ну тог за ко на, об ве зник по ре за на
до хо дак гра ђа на је ре зи дент Ре пу -
бли ке Ср би је, за до хо дак оства рен
ов де или у не кој дру гој др жа ви.

На при мер, гра ђа ни ко ји су се
пре се ли ли у Не мач ку пре де сет го -
ди на и та мо ра ди ли, али ни су од -
ја ви ли пре би ва ли ште у Ср би ји, мо -
ра ће да пла те. Исти је слу чај и са
они ма ко ји су од ла зи ли на при -
вре ме ни рад у не ку зе мљу Европ -
ске уни је на 90 да на, вра ћа ли се у
Ср би ју, а он да опет ишли на рад.
Без об зи ра на то што су пла ту за -
ра ди ли у ино стран ству, пре ма ва -
же ћем за ко ну, у оба ве зи су да пла -
те по рез и до при но се за ПИО и
здрав стве ни фонд.

У ЕУ про пи си о упо тре би
пе сти ци да нај стро жи на
све ту

У хра ни из уво за
пронађене за бра ње не
мате ри је

Не вла ди не ор га ни за ци је по зва ле су
Европ ску уни ју да за у ста ви про из вод -
њу и из воз за бра ње них пе сти ци да у
тре ће зе мље, од ко јих не ки, ка ко исти -
чу, мо гу да се от кри ју у хра ни ко ја се
про да је на тр жи шту Уни је.

Упр кос то ме што им је за бра ње но,
европ ске ком па ни је на ста вља ју да про -
из во де и про да ју пе сти ци де др жа ва -
ма ко је ни су чла ни це ЕУ и ко је има ју
ни же стан дар де у на ве де ној обла сти,
али и ма ње ри го ро зне про пи се ка да
је реч о за шти ти здра вља љу ди и жи -
вот не сре ди не.

Ис тра жи ва ње ор га ни за ци је ПАН
(Pesticide Action Network) от кри ло је
остат ке 74 за бра ње на пе сти ци да у
5.811 узо ра ка хра не у ЕУ, укљу чу ју ћи
ток сич ни кар бен да зим, ко ји је у тра -
го ви ма про на ђен у 1.596 узо ра ка. 
С тим у ве зи, Европ ска аген ци ја за
без бед ност хра не (EFSA) у ма ју је
алар ми ра ла зва нич ни ке ЕУ због то га
што је по ве ћа на сто па пре ко ра че ња
до зво ље них ко ли чи на оста та ка пе сти -
ци да у хра ни. Ме ђу тим, ка ко твр де,
те сти ра ни пре храм бе ни про из во ди
ни су ути ца ли на здра вље по тро ша ча
од но сно ко ли чи на отро ва у њи ма била
је за не мар љи ва.

При мер ЕУ

Од 91.015 узо ра ка хра не, 95,5 од сто
би ло је у окви ру за ко ном до зво ље -
ног ни воа кон цен тра ци је оста та ка

пе сти ци да у хра ни. У 4,5 од сто узо -
ра ка пре ко ра чен је мак си ма лан ни -
во оста та ка пе сти ци да (MRL). Из ве -
штај је за сно ван на ана ли зи по да та -
ка зва нич них на ци о нал них кон трол -
них ак тив но сти у др жа ва ма чла ни -
ца ма ЕУ, Ислан ду и Нор ве шкој.

У ма ло ви ше од по ло ви не ана ли зи -
ра не хра не (52,2 од сто) ни су де тек то -
ва ни оста ци пе сти ци да. У 47,8 од сто
узо ра ка на ђе ни су је дан или ви ше пе -
сти ци да, а у 29,1 од сто оста ци ви ше
пе сти ци да. Не ке вр сте во ћа и по вр ћа
са др жа ле су ви ше тра го ва пе сти ци да
од дру гих.

На при мер, ви ше од 75 од сто ри би -
зли и бо ров ни ца и ви ше од 65 од сто
гро жђа, ја го да, тре ша ња и кру ша ка
са др жа ло је остат ке два ју или ви ше

пе сти ци да, а у јед ном узор ку го џи бо -
би ца из Ки не на ђе ни су оста ци 29
раз ли чи тих пе сти ци да. Удео узо ра ка
у ко ји ма је пре ко ра чен MRL по ве ћан
је, на при мер, у ба на на ма, па при ци,
пла вом па тли џа ну и гро жђу, али је
опао у бро ко ли ју, де ви чан ском ма -
сли но вом уљу и ко кош јим ја ји ма.

Мре жа ога ни за ци ја за де ло ва ње
про тив пе сти ци да „ПАН Евро па” твр -
ди да је ста нов ни штво из ло же но де -
ло ва њу ме ша ви не пе сти ци да и да јед -
на тре ћи на хра не у Евро пи са др жи
остат ке два ју или ви ше пе сти ци да, те
је по зва ла европ ске вла сти да про це -
не ути цај тих ме ша ви на опа сних хе -
ми ка ли ја на здра вље љу ди. По себ но
их бри не то што су ис пи ти ва ња утвр -
ди ла при су ство не ко ли ко пе сти ци да
чи је ко ри шће ње ни је одо бре но у ЕУ,
а чи ји су оста ци ви ше пу та на ђе ни у
на су мич ним узор ци ма хра не про из -
ве де не у ЕУ, и то у ко ли чи ни ве ћој од
до зво ље не. Не ки од тих пе сти ци да су
оме то ат и хлор фе на пир. За ни мљи во
је и то да је EFSA та ко ђе пре по ру чи ла
чла ни ца ма ЕУ да ис тра же раз ло ге за
то и пре ду зму аде кват не ме ре.

Дво стру ки ар шин

Ка да у ЕУ има про бле ма с без бед но -
шћу хра не, шта тек ми све ста вља мо у
та њир и сва ко днев но уно си мо у себе!?

Је сте да ми пра ти мо ЕУ у све му, па
и у про пи си ма о за бра ни упо тре бе пе -
сти ци да, али те шко да се код нас ква -
ли тет и са др жај на мир ни ца про ве ра -
ва као на тлу Европ ске уни је, зар не!?

Е са да, оно што бо де очи у чи та вој
овој при чи је сте чи ње ни ца да европ -
ски про из во ђа чи сво је отро ве не сме -
та но про да ју дру гим зе мља ма – оно
што је не где за бра ње но, на дру гом ме -
сту се ма сов но ко ри сти. Тек ка да су
ти отро ви по но во до спе ли на тр пе зу
Евро пља на, ди гла се фр ка, а то што су
се гра ђа ни у Ср би ји мо жда тро ва ли,
то ни је про блем. Би ло ка ко би ло, ства -
ри ће се ме ња ти и про из во ђа чи пести -
ци да мо ра ће да по ве ду ра чу на о то ме
у ко је зе мље Тре ћег све та ће сме ти да
пла си ра ју сво је опа сне про из во де.

Све у све му, ово пи та ње ко је је не -
дав но по кре ну то у европ ској јав но сти
не ти че се са мо за шти те здра вља и
жи вот не сре ди не, већ и со ци јал них и
етич ких пра ва.

ЕВРОП СКЕ КОМ ПА НИ ЈЕ ПРО ДА ЈУ ОПА СНЕ ХЕ МИ КА ЛИ ЈЕ ШИ РОМ СВЕ ТА

КА ДА СЕ СА ЂА ВО ЛОМ ТИ КВЕ СА ДЕ…

МА, ВА ЖИ!

Ме ђу на род но тр го вин ско удру же -

ње агро хе миј ских ком па ни ја

„Кроп лајф” са оп шти ло је да здра -

вље по тро ша ча и ко ри сни ка пе -

сти ци да за њих оста је при о ри тет,

али ис ти чу да не ки пе сти ци ди ко -

ји су за бра ње ни у ЕУ има ју ва жну

упо тре бу у дру гим зе мља ма.

Ка ко ка жу, по љо при вре да,

ште то чи не и бо ле сти раз ли ку ју се

по ре ги о ни ма и др жа ва ма, a пе -

сти ци ди ни су ау то мат ски опа сни -

ји или ма ње по треб ни јер ни су

одо бре ни у Евро пи.

По сле се дам го ди на
поново ак ту ел на
кадровска по ли ти ка

Број но вих не сме да бу де
ве ћи од 10 од сто стал но
за по сле них

Плат ни раз ре ди се 
од ла жу до да љег

Пред ло гом за ко на о бу џет ском си сте -
му за 2021. го ди ну пред ви ђе но је по -
пу шта ње за бра не за по шља ва ња у јав -
ном сек то ру ко ја ва жи од 2013. го ди -
не. Од ја ну а ра на ред не го ди не бу џет -
ски ко ри сни ци ће мо ћи, без по себ ног
одо бре ња, да при ме др жав ног слу -
жбе ни ка на нео д ре ђе но вре ме, или
при прав ни ка на од ре ђе но, и то до 70
од сто од бро ја за по сле них ко ји ма је,
по би ло ком осно ву, пре стао рад на
од ре ђе но вре ме то ком прет ход не го -
ди не.

Да кле, по сле се дам го ди на др жа ва
ће по но во за по шља ва ти. Ме ђу тим, и
кра јем про шле го ди не за сле де ћу је
би ло на ја вље но уки да ње за бра не, па
ни је би ло ни шта од то га. Овог пу та

ства ри су кон крет ни је и чи ни се да ће
у јав ним пред у зе ћим, ло кал ним са -
мо у пра ва ма, шко ла ма ухле бље ње на -
ћи мно ги ко ји већ ду же вре ме че ка ју
по сао.

То за пра во зна чи да ће ко ри сни ци
јав них сред ста ва већ од ја ну а ра 2021.
го ди не, без тра же ња по себ ног одо бре -
ња, мо ћи да при ме, на нео д ре ђе но
вре ме или при прав ни ка на од ре ђе но,
до 70 од сто од бро ја ко ле га ко ји ма је
по би ло ком осно ву пре стао рад на
нео д ре ђе но то ком прет ход не го ди не.
Но ви на је и да убу ду ће број ан га жо -
ва них по ра зним фор ма ма ра да на
од ре ђе но вре ме, осим при прав ни ка,
не сме да пре ла зи де сет од сто ко лек -
ти ва стал но за по сле них.

Од ре ше не ру ке

Услов је да ин сти ту ци ја ко ја по ја ча ва
сво је ре до ве има до вољ но сред ста ва
за њи хо ве пла те, по ре зе и до при но се.
Уко ли ко же ле да за по сле ви ше од 70
од сто бро ја оних ко ји су оти шли, за то
мо ра ју да при ба ве одо бре ње. О то ме
од лу чу је те ло Вла де. Под но си о ци пред -
ло га за ко на ка жу да се но вим ре ше -
њем ди рек то ри ма ко ји упра вља ју јав -
ним сред стви ма да ју од ре ше не ру ке у
за по шља ва њу, с тим што се прет по -
ста вља да ће они тај про цес спро во ђе -
ња ка дров ске по ли ти ке ура ди ти од го -
вор но и ди сци пли но ва но. На по ми њу
да ће пред ло же но ре ше ње омо гу ћи ти
јед нак трет ман за све ко ри сни ке јав -
них сред ста ва у по гле ду до ступ но сти
по пу ња ва ња рад них ме ста, а све с ци -
љем не сме та ног функ ци о ни са ња и

обавља ња за ко ном утвр ђе них над ле -
жно сти тих ко ри сни ка. То је на ро чи то
зна чај но у по је ди ним сек то ри ма, по -
пут здрав ства, кул ту ре, со ци јал не за -
шти те. Ре лак са ци ја на ве де не ме ре под -
ра зу ме ва ће ја ча ње од го вор но сти ру -
ко во ди ла ца за по пу ња ва ње кључ них
рад них ме ста.

Утвр ђен и ли мит

Ка да је реч о но во о сно ва ној ин сти ту -
ци ји, ли мит за број за по сле них, на
од ре ђе но и нео д ре ђе но вре ме, у пр вој
го ди ни да ће те ло Вла де. Огра ни че ње
ра да на од ре ђе но не ва жи за оне ко ји
су упо сле ни ра ди за ме не од сут ног ко -
ле ге или оне ан га жо ва не по сред ством
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње

с ци љем спро во ђе ња ме ра ак тив не по -
ли ти ке за по шља ва ња. Не ра чу на ју се
ни сви ко ји ра де на про јек ти ма ЕУ
или дру гих до на то ра. Ко ри сник јав -
них сред ста ва ко ји има ма ње од 50
за по сле них на нео д ре ђе но вре ме може
да има нај ви ше до се дам за по сле них
од но сно ан га жо ва них на од ре ђено.

С дру ге стра не, на не дав но за вр ше -
ном Бе о град ском еко ном ском фо ру -
му би ло је ре чи о ре фор ми јав не упра -
ве и уво ђе њу плат них раз ре да. Упр -
кос ра ни јим на ја ва ма о уво ђе њу си -
сте ма плат них раз ре да од ја ну а ра
2020. го ди не, то је од ло же но за још
го ди ну да на. Но ви си стем од ре ђи ва -
ња пла та те шко да ће за жи ве ти у ско -
ри је вре ме.

У БУ ЏЕ ТУ ОДВО ЈЕН НО ВАЦ ЗА НО ВА РАД НА МЕ СТА У ЈАВ НОМ СЕК ТО РУ

Уки ну та од лу ка о за бра ни запошља ва ња!?

Страну припремиo 

Зоран
Станижан



Петак, 4. децембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Че му до да је те тежину?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, ве о ма че сто се
на ђе мо у при ли ци да све му
што нам је не ра зу мљи во, не -
ло гич но или ири тант но до -
да је мо епи тет „те шко”. Ко ли -
ко смо се са мо
пу та на шли у
дру штву „те -
шких” љу ди,
има ли „те шке”
раз го во ре, би ли
при ну ђе ни да
до но си мо „те -
шке” од лу ке,
по је ли „те шку”
хра ну, на шли се
у „те шкој” жи -
вот ној си ту а ци -
ји, све до чи ли
ка ко „те шка”
бо лест ме ња не -
ког на ма бли -
ског и та ко уне -
до глед.

Скло ни смо
да од ме ра ва мо и од ре ђу је мо
„те жи ну” сва кој си ту а ци ји, на -
ро чи то нео че ки ва ној, и да на
осно ву те лич не про це не до -
но си мо од лу ке и сми шља мо
пла но ве за да ље по сту па ње.
На тај на чин пра ви мо са ми
се би из го вор ко ји мо же мо по -
на вља ти све док се у пот пу -
но сти не убе ди мо у ис прав -
ност лич не про це не и не мо -
гућ ност дру га чи је ре ак ци је.

И ако не по сто је стан -
дардне ме ре и је ди ни це за

од ре ђи ва ње „те жи не” у соп -
стве ним жи во ти ма, ве о ма
рет ко при зна је мо да је су -
бјек тив на про це на не ре ал на
и углав ном непри хва тљи ва
за дру ге. Све што нам се до -
го ди у жи во ту, сва ка осо ба
ко ју упо зна мо, пут ко ји ода -
бе ре мо за до сти за ње за да тог
ци ља – ни шта не ма емо тив -
ну те жи ну са мо по се би. Ми
про це њу је мо све што нам се
на ђе на жи вот ном пу ту
искљу чи во на осно ву уве ре -
ња ко ја смо усво ји ли и по -
ста ви ли као во ди ље. „Те жи -
на” ра сте с ко ли чи ном угро -
же но сти ко ју осе ћа мо у ве зи
с до не том про це ном.

Пре или ка сни је на у чи мо
да при ти сак ко ји осе ћа мо не
до ла зи од „те жи не” за ко ју

смо убе ђе ни да
је ис прав но
одре ђу је мо све -
му и сва ко ме,
већ из ду би не
на шег би ћа. На -
ше по ти сну те
же ље, не из го во -
ре не ре чи, за -
бо ра вље ни та -
лен ти... упор но
про би ја ју све
пре пре ке ко је
та ло жи мо на
њих отре са ју ћи
та лог јед но лич -
них да на са се -
бе. Што их ду -
же др жи мо под
при ти ском сва -

ко дне ви це, то ће нам про це -
не све га би ти „те же”.

Из го во ри ко је сми шља мо
за оста ја ње у на ви ка ма угра -
ђе ним у жи вот ну „на ви га ци -
ју” по ста ју не моћ ни пред ра -
сту ћим осе ћа јем не при па да -
ња ша бло ни ма сва ко дне ви це.
Ко ли ко год да смо за не ма ри -
ли сво је пра ве вред но сти, оне
ће ис ко ри сти ти сво ју „те жи -
ну” из гра ђе ну од свр хе ко ју
да ју жи во ту и бле сну ти нам
пред очи ма као ја сна ви зи ја

сми сла по сто ја ња ов -
де и са да. Та да схва -
та мо сву ап сурд ност
про це њи ва ња „те жи -
не” и при хва та мо као
је ди не ва жне љу бав
и за хвал ност на при -
ли ци да је жи ви мо.
До да ва ти те жи ну до -
га ђа ји ма или гра ђе -
њу лич не свр хе, од -
лу ка је, као и увек,
на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Све што нам се
догоди у животу,
свака особа коју
упознамо, пут који
одаберемо за
достизање задатог
циља – ништа
нема емотивну
тежину само 
по себи.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ово је пе ри од ка да нам је ве о ма

ва жно да, по ред фи зич ког, са чу -

ва мо и мен тал но здра вље. Сто га

вам пред ла же мо две ан ти стрес

куп ке ко је ће вас пре по ро ди ти.

Пре лиј те 100–200 гра ма ка као

пра ха јед ним ли тром вру ће, али

не кљу ча ле во де. До бро про ме -

шај те да се сав ка као рас тво ри и

си пај те сме су у ка ду с во дом за

ку па ње (34–38 сте пе ни). По сле

15–20 ми ну та ужи ва ња у ка ди не

са мо да ће се знат но по пра ви ти

ста ње ва ше ко же већ и ва ше

распо ло же ње.

За греј те 75 ми ли ли та ра мле ка и, не ски да ју ћи га с ва тре, до -

дај те 75 гра ма рен да не гор ке чо ко ла де. Ме шај те на бла гој ва три

док се чо ко ла да пот пу но не рас тво ри у мле ку. До дај те у сме су ма -

ло мле ве ног ци ме та и су ше ног ђум би ра у пра ху. До бро па зи те да

ма са не про кљу ча, да се дра го це ни са стој ци не оште те. Охла ди -

те ма су до тем пе ра ту ре свог те ла и по ме шај те је са 200 мл пе не

за ку па ње с ми ри сом по мо ран џе, ко ја се од лич но сла же уз аро -

му чо ко ла де.

Улиј те сме су у ка ду с то плом во дом и уро ни те у ову рас ко шну

куп ку. Би ће те оду ше вље ни ефек том ових чо ко лад них трет ма на.

Осе ти ће те да ва ша раз дра жљи вост не ста је без тра га, а ва ма

овла да ва ју сми ре ност и осе ћа ње уну тра шње хар мо ни је. Уз све то,

ко жа ће вам би ти за тег ну та и ела стич на, а чу ла за хвал на на овом

ле ко ви том трет ма ну.

Ан ти стрес
чоколад не куп ке

Свет се с пан де ми јом ко ро на -
ви ру са су о ча ва већ го ди ну да -
на, а ни је ду го тре ба ло да нас
са свих стра на пре пла ве ре кла -
ме за раз ли чи те пре па ра те за
по ди за ње иму ни те та, у ко ји ма
нам обе ћа ва ју за шти ту од обо -
ле ва ња од ко ви да 19 или бла -
же симп то ме у слу ча ју да се
ипак раз бо ли мо.

Ус пе ли смо да из ре ле вант -
них на уч них ра до ва са зна мо
ко ји нас ви та ми ни и ми не ра -
ли за и ста шти те, у ко јим на -
мир ни ца ма их има нај ви ше и
да ли су нам, уз од го ва ра ју ћу
ис хра ну, за и ста по треб ни и
супле мен ти.

На уч ни ци су се у по след њих
го ди ну да на ве ро ват но ба ви ли
ко ро на ви ру сом ви ше не го би -
ло ко јом дру гом те мом. Са гле -
да ва ли су га и ана ли зи ра ли из
раз ли чи тих угло ва, у по тра зи
за спа сом од по ша сти ко ја са -
да већ за и ста пре ду го тра је.

Гру па на уч ни ка с не ко ли ко
уни вер зи те та из обла сти ме ди -
ци не, спор та и ну три ци о ни зма
из Ау стра ли је и Ује ди ње них
Арап ских Еми ра та об ја ви ла је
на сај ту пре сти жне Аме рич ке
на ци о нал не ме ди цин ске би -
бли о те ке, ина че нај ве ће би бли -
о те ке тог ти па на све ту, рад ко -
ји се мо же про на ћи под озна -
ком ПМЦ7415215, а чи ји на -
зив је: „Уло га ви та ми на Д, Ц,
Е, цин ка, се ле на и оме га 3 ма -
сних ки се ли на у ја ча њу иму -
ни те та: Да ли мо гу да по мог ну
про тив ко ви да 19?”.

На уч но до ка за но

Ау то ри су ис тра жи ва ли 35 ре -
ле вант них сту ди ја на ову те му
и за кљу чи ли сле де ће:

„При ме на ви ше од пре по ру -
че них днев них до за хран љи -
вих са сто ја ка као што су ви та -
ми ни Д, Ц, Е, цинк и се лен мо -
же има ти бла го твор но деј ство
на ор га ни зам, по тен ци јал но
сма њу ју ћи оп те ре ће ње ко ро на -
ви ру сом и ду жи ну хо спи та ли -
за ци је обо ле лих. Ове хран љи -
ве ма те ри је су до бро по зна те
по сво јим ан ти ок си да тив ним
свој стви ма и иму но мо ду ла тор -
ним ефек ти ма. Не до ста так тих
ну три је на та мо же ре зул то ва ти
иму но ло шком дис функ ци јом
и по ве ћа ти под ло жност па то -
ло шкој ин фек ци ји. Не до вољ -
но при су ство на ве де них ви та -
ми на и ми не ра ла у ис хра ни
при ме ће но је нај че шће у ви со -
ко ри зич ним гру па ма па ци је -
на та с ко ви дом 19, као што су
ста ри је осо бе, што је ути ца ло
на по ве ћа ње мор би ди те та и ри -
зик од смрт но сти код те ка те -
го ри је љу ди.”

Ис тра жи ли смо за што су баш
ови ну три јен ти то ли ко ва жни,
у ко јим на мир ни ца ма их нај -
ви ше има и ко је до зе се пре по -
ру чу ју за сва ки од њих.

Ви та мин Ц

Овај ви та мин се из број них
разло га на ла зи на вр ху ли сте
ну три је на та ко ји шти те и ја ча -
ју наш иму ни тет. Ви та мин Ц
по ве ћа ва про дук ци ју ле у ко ци -
та, ко ји се бо ре про тив ин фек -
ци ја, али и ни во ин тер фе ро на,
ан ти те ла ко ја об ла жу по вр ши -
ну ће ли ја, пре ве ни ра ју ћи ула -
зак ви ру са у њих. Шти ти од
опа сних сло бод них ра ди ка ла и
моћ ни је ан ти ок си данс. Утвр -
ђе но је да у слу ча ју бо ле сти
лим фо ци ти тро ше и 50 од сто
ви ше ви та ми на Ц. Ис тра жи ва -
ње оба вље но у Ки ни го во ри о
ма њем про цен ту пне у мо ни ја
иза зва них ко ви дом 19 код па -
ци је на та ко ји су при ма ли овај
су пле мент у ве ћим до за ма.

У во ће с ви со ким са др жа јем
ви та ми на Ц спа да ју: аце ро ла,
ши пак, ри би зле, ки ви, ја го де и
ма ли не, а од по вр ћа се по себ но
ис ти чу: ку пус, кељ, бро ко ли,
па при ка и спа наћ.

Kао и у слу ча ју оста лих ви -
та ми на и ми не ра ла, увек је нај -
бо ље да се до во љан унос ви та -
ми на Ц обез бе ди пра вил ном
ис хра ном, бо га том во ћем и по -
вр ћем. Kада то ни је до вољ но, у
апо те ци се мо гу на ћи кап су ле,
та бле те, пра шко ви и си ру пи у
чи јем са ста ву је Л-аскор бин -
ска ки се ли на, за сту пље на у раз -
ли чи тим кон цен тра ци ја ма. У
Град ском за во ду за јав но здра -
вље Бе о град на во де да пре по -
ру че на днев на до за овог ви та -
ми на из но си 500 мг за од ра сле
здра ве осо бе.

Ка ко ви та мин Ц спа да у ви -
та ми не рас твор љи ве у во ди, он
се не мо же на ку пља ти у на шем
ор га ни зму и по треб но га је

уноси ти сва ко днев но. Не ма на -
уч ног сми сла узи ма ти ве ће до -
зе од пре по ру че них, јер наш ор -
га ни зам ис ко ри сти са мо ко ли -
ко му је по треб но за тај дан, а
„ви шак” би ва из ба чен, пре све -
га пу тем ури на, па ра ди очу ва -
ња функ ци је бу бре га не тре ба
пре те ри ва ти са уно сом овог, ни -
ти би ло ког дру гог ви та ми на.

Ви та мин Д

Пе ди ја три пре по ру чу ју да се бе -
ба ма да је ви та мин Д у об ли ку
ка пи сва ког да на до пр ве го ди -
не жи во та, а у дру гој го ди ни са -
мо то ком зим ских ме се ци. Ово
је је дан од на чи на да се обез бе -
ди пра ви лан раст и раз вој ко -
сти ју и зу ба код де це и спре чи
мо гу ћа по ја ва ра хи ти са.

Пре по ру ке но ви јег да ту ма су
да овај ви та мин пу тем су пле -
мен та ре дов но узи ма ју и ста -
ри ја де ца и од ра сли, и то од
по чет ка ок то бра до кра ја мар -
та. Ви та мин Д има ва жну улогу

у ре гу ла ци ји иму но си сте ма, по -
го то во у по кре та њу ак тив но сти
ве о ма зна чај них Т-лим фо ци -
та. Исто вре ме но, овај ви та мин
шти ти ор га ни зам од алер ги ја
и ау то и му них бо ле сти.

На мир ни це бо га те ви та ми -
ном Д су уља (пре све га ри бље,
ма сли но во уље...), кра вље или
со ји но мле ко с до дат ком тог
ви та ми на, као и жу ман це ко -
кош јег ја је та. Мо гу се ко ри сти -
ти и су пле мен ти у пре по ру че -
ној днев ној до зи од 1.000 ИЈ за
од ра сле здра ве осо бе.

За ак ти ва ци ју ви та ми на Д
по треб но је да сва ког да на у
тра ја њу од нај ма ње 10 ми ну та
бу де мо под ди рект ним ути ца -
јем сун че ве све тло сти. До во -
љан је и бо ра вак на те ра си или
ста ја ње уз отво рен про зор.

Ви та мин Е

Ви та мин Е је ан ти ок си данс и
сти му ла тор иму но си сте ма. Он

сти му ли ше про дук ци ју Б-лим -
фо ци та, иму них ће ли ја ко је
ства ра ју ан ти те ла за де струк -
ци ју бак те ри ја. Сма њу је ри зик
од кар ди о ва ску лар них бо ле сти.

Нај бо га ти ји из вор овог ви -
та ми на су пше нич не кли це, то
јест уље пше нич них кли ца. Дру -
ге на мир ни це ко је га са др же
су: ја ја, ора си, ле шни ци, ба де -
ми, се ме сун цо кре та, хлад но
це ђе на биљ на уља (ма сли но во,
ку ку ру зно, со ји но), спа наћ...

Пре по ру че ни днев ни унос
при род ног ви та ми на Е за од -
ра сле је 15 мг или 22 ИЈ. За су -
пле мен та ци ју се ко ри сте до зе
од 50 до 1.000 ИЈ.

Цинк

Ми не рал цинк је не за мен љив
за иму ни тет, јер је по тре бан
за из град њу мно гих ен зи ма ко -
ји шти те те ло од сло бод них
ра ди ка ла.

Цинк по ве ћа ва про дук ци ју
бе лих крв них зр на ца, ко ја се
бо ре про тив ин фек ци ја, по ма -
же ства ра ње ан ти те ла и по ве -
ћа ва број Т-ће ли ја за ду же них
за од бра ну од ми кро ор га ни за -
ма. Kод бе ба и де це цинк ре ду -
ку је по ја ву акут них ре спи ра -
тор них ин фек ци ја. Цинк се по -
ка зао ефи ка сним у епи де ми ји
SARS-a, ко ја је има ла ви со ку
смрт ност, те се сма тра оправ -
да ним ње го во ко ри шће ње и у
ак ту ел ној епи де ми ји ко ро на -
ви ру са. Сма тра се да цинк успо -
ра ва ула зак ви ру са у ор га ни -
зам и ње го во раз мно жа ва ње,
као и да до при но си ма њој смрт -
но сти од ви ру сне пне у мо ни је.

Из во ри цин ка су: обо га ће не
жи та ри це, ју не ти на, ћу ре ти на и
па суљ. Пре по ру че на днев на до -
за за же не је осам ми ли гра ма, а
за му шкар це 11 мг. Су пле мен те
с цин ком не мој те узи ма ти без
са ве та са струч ња ци ма, јер ве -
ли ке ко ли чи не мо гу иза зва ти
не рав но те жу дру гих ми не ра ла,
ири та ци ју же лу ца, по вра ћа ње,
ди ја ре ју, гр че ве или гла во бо љу.

Се лен

За јед но с дру гим ми не ра ли ма,
се лен омо гу ћа ва фор ми ра ње
иму них ће ли ја, што по ве ћа ва
од брам бе не спо соб но сти ор га -
ни зма у бор би са ин фек ци ја ма
и дру гим бо ле сти ма. Ипак,
струч ња ци са ве ту ју да се не
пре те ру је са уно сом се ле на, јер
је тан ка ли ни ја из ме ђу не до -
стат ка и ви шка овог ми не ра ла
у ор га ни зму.

При род ни из во ри се ле на су:
ри ба и мор ски пло до ви, спа -
наћ, пе чур ке, ква сац, ја ја, се -
мен ке сун цо кре та, ин те гралне
жи та ри це и бе ли лук, као и
на мир ни це бо га те про те и нима.
Бра зил ски орах је пра ви руд -
ник се ле на: са мо је дан плод
са др жи нео п ход ну днев ну дозу.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПРИ РОД НИ ПО ДИ ЗА ЧИ ИМУ НИ ТЕ ТА ЗА ДЕ ЦУ

Ево и не ко ли ко ре це па та за

при род не ле ко ве ко ји до ка -

за но под сти чу иму ни тет код

де це. На рав но, мо гу их ко -

ри сти ти и од ра сли.

• У блен дер ста ви те ма њу

ба на ну, јед ну осред њу зе ле ну

ја бу ку, шо љу мла дих ли сто ва

спа на ћа, јед ну ољу ште ну ли -

ме ту и ма ло во де. Све са стој -

ке до бро сје ди ни те и до би ће -

те здрав на пи так ко ји ва ше

де те мо же пи ти сва ки дан.

• Плод ли му на је пра ва

ри зни ца ви та ми на Ц и уко -

ли ко же ли те да по мог не те

де те ту да оја ча свој иму ни -

тет, ово ци тру сно во ће ни ка -

ко не тре ба да за бо ра ви те. У

ча шу мла ке во де си пај те

свеж сок од по ло ви не ли му -

на и ка ши чи цу ме да. Про ме -

шај те да се са стој ци рас тво -

ре и сје ди не. Пи ти сва ког

јутра по ла са та пре до руч ка.

• Kорен ђум би ра у се би

са др жи мо ћан са сто јак гин -

ге рол, због ко јег ђум бир има

ја ко про ти ву пал но деј ство и

спо соб ност да ја ча иму но ло -

шки си стем чо ве ка. Та ко ђе,

ђум бир по ма же при ва ре њу

хра не и под сти че раз вој

можда них функ ци ја. Две ка -

ши ке ко ре на ђум би ра си пај -

те у че ти ри де ци ли тра во де

и пу сти те да теч ност ври око

10 ми ну та. Скло ни те суд и

са че кај те не ко ли ко ми ну та

пре не го што про це ди те чај.

Днев на до за за де цу је две

шо ље ча ја.

ДО БИТ НА КОМ БИ НА ЦИ ЈА ВИ ТА МИ НА И МИ НЕ РА ЛА

КО ЈИ СУ ПЛЕ МЕН ТИ ПО МА ЖУ У БОР БИ
ПРО ТИВ КО РО НА ВИ РУ СА



По чет ком 19. ве ка из у мље на
је пр ва пар на ло ко мо ти ва. Био
је то исто риј ски до га ђај ко ји
је обе ле жио еру но вог на чи на
пре во за љу ди и ма те ри ја ла и
отво рио мо гућ ност бр жег
разво ја дру штва. Ме ђу тим, с
по ја вом пр вих во зо ва на ста ли
су и стра хо ви да је реч о ма -
ши ни ко ја је опа сна по људ -
ско здра вље.

Едвин Фу лер То ри и Џу ди
Ми лер на пи са ли су у свом де -
лу „Не ви дљи ва ку га: по раст
мен тал не бо ле сти од 1750” да
су љу ди у по чет ку ве ро ва ли да
во зо ви мо гу оште ти ти мо зак.
Кон крет но, шу шка ло се да ви -
бра ци је ло ко мо ти ве мо гу по -
ре ме ти ти ум и из лу де ти здра -
ве љу де. Да нас, као што до бро
зна мо, сви се нор мал но во зи -
мо во зо ви ма без стра ха од оште -
ће ња мо зга.

Овај слу чај је са мо је дан при -
мер ка ко су од ре ђе на тех но ло -
шка от кри ћа иза зи ва ла ира ци -
о на лан страх код љу ди. Иста
ствар се до го ди ла с про на ласком

по љо при вред них ма ши на,
фри жи де ра, па чак и са уво -
ђе њем елек трич не енер ги је у
до ма ћин ства, иа ко су то све
тех но ло ги је ко је су у ве ли кој

ме ри про ме ни ле жи вот љу ди
на бо ље.

Јед на та ква тех но ло шка пре -
крет ни ца до га ђа се упра во са
уво ђе њем 5Г мре же. У ве зи сa
овом тех но ло ги јом по сто је нео -
сно ва не пред ра су де по пут оне
да 5Г узро ку је рак или пре но -
си ко ро на ви рус, док у по за ди -
ни оста је исти на – да има мо
не ве ро ват не мо гућ но сти ко је
ће при ме на 5Г мре же до не ти
це лом све ту.

Али, ако је ве ро ва ти исто ри -
ји, ови стра хо ви су не што кроз
шта мо ра про ћи сва ка ре во лу -
ци о нар на тех но ло ги ја пре не го
што бу де нор мал но при хва ће -
на. Због то га смо се при се ти ли
нај ва жни јих тех но ло ги ја из по -
след њих не ко ли ко ве ко ва ко је
су по бољ ша ле дру штво, а ко је
су у по чет ку пра ти ли нео прав -
да ни стра хо ви. Д. Кожан

ТЕМА БРОЈА
Петак, 4. децембар 2020.
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Пред ра су де: Аме рич ки пи -

сац Ни ко лас Кар на пи сао је

за „Атлан тик” чла нак под

на зи вом „Да ли нас ’Гугл’

чи ни глу пи ма?”, у ко јем је

из нео те зу да

ин тер нет оме та

и ума њу је спо -

соб ност раз ми -

шља ња.

Зна чај за

свет: Ин тер нет је

тех но ло ги ја ко ја

је цео свет пре тво ри ла у гло -

бал но се ло. За хва љу ју ћи ње -

му, у мо гућ но сти смо да раз -

го ва ра мо с љу ди ма с дру гих

кон ти не на та и има мо при -

ступ ин фор ма ци ја ма и са др -

жа ју ко ји ма је ра ни је би ло

те шко или чак не мо гу ће при -

сту пи ти. С ви ше ин фор ма ци -

ја, по ста ли смо обра зо ва ни -

ји и отво ри ли

смо се за низ но -

вих мо гућ но сти,

за ака дем ску и

по слов ну са рад -

њу. Ин тер нет

вам је омо гу ћио

да пра ти те пре -

да ва ње из удоб но сти вла сти -

тог до ма, да на у чи те ка ко да

ку ва те пу тем ви део-ту то ри ја -

ла или да по тра жи те ми шље -

ње ле ка ра из дру ге др жа ве.

Ин тер нет нас за глу пљу је

Пред ра су де: Раз не те о ри је

за ве ре раз ви ле су се око

мре же 5Г, од ко јих се по -

след ња од но си на пан де ми -

ју ко ро на ви ру са, јер не ки

љу ди твр де да се ви рус ши -

ри мре жом 5Г. Ни је их бри -

га што је то на уч но не мо гу ће.

Зна чај за свет: Мно ги

струч ња ци ка жу да 5Г тех -

но ло ги ја отва ра вра та но -

вом тех но ло шком до бу људ -

ског раз во ја. Већ се по ми -

њу број не мо гућ но сти ко је

ће се отво ри ти за на у ку, ме -

ди ци ну и ин ду стри ју. Имај -

те на уму са мо да Европ ска

ко ми си ја про це њу је да ће

со ци јал но-еко ном ске ко ри -

сти 5Г тех но ло ги је до 2025.

го ди не до сти ћи 113,1 ми ли -

јар ду евра го ди шње у че ти -

ри кључ на сек то ра: ау то мо -

бил ском, здрав стве ном,

тран спорт ном и енер гет -

ском, те да би ула га ње од

56,6 ми ли јар ди евра у из -

град њу 5Г ин фра струк ту ре

ство ри ло до дат на 2,3 ми ли -

о на рад них ме ста у Евро пи.

5Г тех но ло ги ја узрок пан де ми је

Пред ра су де: Пре ма књи зи

„Же не и ра чу на ри” из 1996.

го ди не, мно ги љу ди су осе -

ћа ли страх и стреп њу ако су

би ли бли зу ра чу на ра. Као

што књи га ка же, не ки су се

пла ши ли да фи зич ки до ди -

ру ју ра чу нар, док су се дру -

ги осе ћа ли

угро же но у при -

су ству оних ко ји

зна ју не што о

ра чу на ри ма.

Зна чај за

свет: Изум пер -

со нал ног ра чу на ра у дру гој

по ло ви ни 20. ве ка отво рио

је вра та тре ћој ин ду стриј -

ској или ди ги тал ној ре во лу -

ци ји. Без ра чу на ра не би

би ло мо гу ће по сти ћи број на

тех но ло шка до стиг ну ћа у

на у ци, еко но ми ји, обра зо -

ва њу и тех но ло ги ји. До вољ -

но је ре ћи да бол нич ка

опре ма у ве ли кој ме ри ра ди

за хва љу ју ћи ра чу нар ској

тех но ло ги ји. По мо ћу ових

уре ђа ја ле ка ри мо гу лак ше

да ди јаг но сти ку ју и ле че бо -

ле сти, што је да нас спа сло

мно ге жи во те.

Сви су да нас све сни да

ра чу на ре ко ри сти мо за по -

сао, обра зо ва ње, за ба ву,

пла ћа ња, ко му ни ка ци ју и

још мно го то га.

Са да, то ком

пан де ми је ко ви -

да 19, ра чу на ри

нам омо гу ћа ва ју

из ра ду до ма ћих

за да та ка, функ -

ци о ни са ње тим ског ра да

без за јед нич ке кан це ла ри -

је, гле да ње по зо ри шних

пред ста ва, слу ша ње пре да -

ва ња, ку по ви ну и дру ге

ства ри ко је одр жа ва ју дру -

штво у жи во ту, као и кон ти -

ну и тет обра зо ва ња, оп ста -

нак кул тур них ин сти ту ци ја и

слич но. Дру гим ре чи ма, без

ра чу на ра ка кви су они да -

нас по ста ли са вре ме ни жи -

вот био би не мо гућ.

Фо би ја од до ди ри ва ња ра чу на ра

Пред ра су да: Пре ма из ве -

шта ји ма ме ди ја с кра ја 19. и

по чет ка 20. ве ка, љу ди у

Ир ској су се бо ја ли да ће им

се ку ћа за па ли ти ако у до ма -

ћин ство уве ду стру ју. Мно ги

су елек трич ну енер ги ју до -

жи вља ва ли као не ку вр сту

цр не ма ги је, о че му све до чи

и на зив ко ји су има ли за

пре ки да че за на па ја ње –

„ча роб ња ци на зи ду”.

Зна чај за свет: Баш као

што је Пр ву ин ду стриј ску

ре во лу ци ју обе ле жи ла пар -

на ма ши на, Дру гу су обе ле -

жи ле наф та и елек трич на

енер ги ја. На и ме, кра јем 19.

ве ка, Ни ко ла Те сла је от -

крио на из ме нич ну стру ју,

ко ја је по ста ла осно ва за

про из вод њу, пре нос и упо -

тре бу елек трич не енер ги је и

чи та ве ин ду стри је да нас.

Елек трич на енер ги ја – 
вр ста цр не ма ги је

Пред ра су де: Бри тан ски му -

зич ки ча со пис „Гра мо фон”

је 1936. го ди не об ја вио чла -

нак у ко јем се на во ди да ра -

дио узро ку је по ре ме ћа је

код де це. С дру -

ге стра не, не ки

исто ри ча ри ме -

ди ја твр де

да су про -

тив ни ци те -

ле ви зи је ре кли да ће гле да -

ње те ле ви зиј ских са др жа ја

до ве сти до вул га ри за ци је

дру штва. Су де ћи по да на -

шњој си ту а ци ји, не мо же се

ре ћи да ни су би ли у пра ву...

Зна чај за свет: Ра дио и

те ле ви зи ја отво ри ли су еру

ма сов них ко му ни ка ци ја и

има ли огро ман ути цај на

свет ске по ли тич ке по гле де,

вер ска уве ре ња, као и на

раз вој пи сме но сти ме ђу љу -

ди ма. Иа ко су ове тех но ло -

ги је пр во бит но за -

ми шље не као на -

чин за ба ве, убр зо је

пре по знат њи хов

по тен ци јал као

ин фор ма тив -

ног и обра зов ног ме ди ја. То

се пла стич но по ка за ло то -

ком пан де ми је ко ро на ви ру -

са, јер се део на ста ве од ви -

ја на те ле ви зи ји. Те ле ви зи -

ја је омо гу ћи ла љу ди ма да

„при су ству ју” не ким кључ -

ним тре ну ци ма у исто ри ји,

по пут сле та ња на Ме сец.

Пред но сти и ма не 
ра ди ја и те ле ви зи је

СВЕ НА ШЕ ЗА БЛУ ДЕ У ВЕ ЗИ С НО ВИМ ИЗ У МИ МА

НИ КО ЈОШ НИ ЈЕ ПО ЛУ ДЕО ЗБОГ ЛО КО МО ТИ ВЕ, ДО БИО
РО ГО ВЕ ЗБОГ МО БИЛ НОГ, НИ КО РО НУ ЗБОГ 5Г МРЕ ЖЕ

Пред ра су де: Чла нак из

„Њу јор ке ра” из 1933. го ди -

не на во ди да су се љу ди

уоп ште пла ши ли да сто је по -

ред те ле фо на, јер су ми сли -

ли да ће их у слу ча -

ју гр мља ви не уда -

ри ти стру ја. По ред

то га, по сто ја ли су

ира  ци  о  н ал  ни

стра хо ви да

би сте мо гли

да оглу ви те или по лу ди те

због зву ка те ле фо на.

Зна чај за свет: Од дав ни -

на су љу ди увек ко му ни ци -

ра ли, пу тем дим них сиг на -

ла, го лу бо ва пи смо но ша или

те ле гра фа. Ме ђу тим, цео

кон цепт ме ђу људ ске ко му -

ни ка ци је пот пу но је про ме -

њен у дру гој по ло ви ни 19.

ве ка са изу мом те ле фо на.

Ин фор ма ци је су пу то -

ва ле мно го бр же и

отво рен је пут ка ши -

рој по ве за но сти све та.

Ова но ва мре жа има ла

је ве ли ке ко ри -

сти од ком па -

ни ја, ко је су про ши ри ле

обим по сло ва ња и омо гу ћи -

ле ди рект ну ко му ни ка ци ју с

по дру жни ца ма. Ло ги стич ки,

то је био пр ви кон кре тан ко -

рак ка гло ба ли за ци ји све та.

Те ле фон плус гром 
јед на ко струј ни удар

Пред ра су де: У аме рич ким

ме ди ји ма по ја ви ла се сен за -

ци о нал на вест да мо бил ни

те ле фо ни узро ку ју раст ро го -

ва (?!) код де це, или тач ни је

– ис пуп че ње на ло ба њи, јер

се де ца, ка ко твр де, че сто

на ги њу над сво јим мо бил -

ним те ле фо ни ма, што на ру -

ша ва њи хо ву фи зи о но ми ју.

Зна чај за свет: Ко ли ко

год је про на ла зак те ле фо на

био ва жан за свет, то ли ко

је, ако не и ви ше, изум мо -

бил ног те ле фо на зна ча јан

за дру штво. На и ме, мо бил -

ни те ле фо ни уве ли су – ка ко

им и са мо име су ге ри ше –

мо бил ност у свет те ле ко му -

ни ка ци ја, та ко да љу ди при -

ли ком ко му ни ка ци је ви ше

ни су би ли ве за ни за жи цу.

Али он да су се по ја ви ли па -

мет ни те ле фо ни и на пра -

вљен је још је дан ко рак у тој

ево лу ци ји, чи не ћи да нас

мо бил не те ле фо не ма лим

ра чу на ри ма без ко јих је го -

то во не мо гу ће функ ци о ни -

са ти у са вре ме ном дру штву.

Из об ли че на ло ба ња 
због мо бил ног те ле фо на

Пред ра су де: Вак ци на је тех -

но ло шка ино ва ци ја ко ја још

увек има мно го про тив ни ка

у дру штву, упр кос чи ње ни -

ци да је од ње ног от кри ћа

про шло ви ше од 200 го ди -

на. Мно ги ро ди те љи да нас

од би ја ју да вак ци ни шу сво ју

де цу из стра ха да ће вак ци -

на про у зро ко -

ва ти од ре ђе -

не не же ље не

ефек те. Јед но

од ра ши ре ни -

јих и пот пу но

не и сти ни тих

уве ре ња је сте

да де ца на кон вак ци на ци је

мо гу по ста ти ау ти стич на.

Зна чај за свет: По чет ком

20. ве ка го то во тре ћи на но -

во ро ђен ча ди на овим про -

сто ри ма умр ла би то ком пр -

ве го ди не жи во та. Да нас је

мор та ли тет тек ро ђе не де це

око 60 пу та ма њи и из но си

око 0,5 од сто. Ма ле бо ги ње

су ис ко ре ње не с на ше пла -

не те упра во за хва љу ју ћи

вак ци ни, а не ке бо ле сти су

из истог раз ло га пред

истре бље њем.

Струч ња ци ис ти чу да је

от кри ће вак ци на, за јед но са

уво ђе њем ме ра хи ги је не ру -

ку, без бед но сти хра не и во -

де за пи ће и

от кри ва њем

ан ти би о ти ка,

од го вор но за

зна чај но по -

ве ћа ње оче -

ки ва ног тра -

ја ња жи во та

и по ве ћа ње људ ске по пу ла -

ци је. Ако се по гле да уку пан

број љу ди на пла не ти, мо же

се при ме ти ти да је он у по -

след њих 150 го ди на бр зо

ра стао, што је по ве за но са

сма ње њем бро ја смрт них

слу ча је ва од за ра зних бо -

лести ко је се спре ча ва ју

вак ци на ци јом.

Вак ци не на сту бу сра ма

Пред ра су де: Од по ја ве ро бо -

та, или ве штач ке ин те ли ген -

ци је, по сто ји страх да ће они

осво ји ти чо ве чан ство и за -

вла да ти све том. То је при ча

ко ја је мно го пу та ту ма че на у

ра зним књи -

га ма и фил мо -

ви ма. Ове го -

ди не сла ви мо

сто ту го ди -

шњи цу свет -

ски по зна тог

по зо ри шног де ла че шког пи -

сца Кар ла Ча пе ка „Ро су мо ви

уни вер зал ни ро бо ти”. У овој

дра ми ви со ко ин те ли гент ни

ро бо ти са вла да ва ју љу де,

уни шта ва ју људ ску ра су и

до во де у пи та ње мо гућ ност

соп стве ног пре жи вља ва ња

без сво јих тво ра ца.

Зна чај за свет: Ве штач ка

ин те ли ген ци ја је већ да нас

ши ро ко рас про стра ње на.

Присутнa је у

ме ди ци ни, где

ле ка ри ра де

уз по моћ ро бо -

та, као и у са о -

бра ћа ју, где

ве штач ка ин -

те ли ген ци ја из ра чу на ва нај -

бр жи на чин да стиг не мо до

ло ка ци је. Ве штач ка ин те ли -

ген ци ја је мо дер ни зо ва ла

фа бри ке и про из вод њу, до -

но се ћи раст БДП-а.

Ро бо ти ће за вла да ти све том

Пред ра су де: На кон ши ре ња

упо тре бе пар не ма ши не по -

ја ви ли су се раз ли чи ти по -

кре ти ко ји су се су прот ста -

вља ли тех но ло шком на прет -

ку и по сле дич ној про ме ни у

дру штве но-еко ном ским од -

но си ма. Ме ђу нај ра ди кал -

ни ји ма би ли су лу ди ти, ко ји

су уни шта ва ли пар не ма ши -

не ши ром Ен гле ске оп ту жу -

ју ћи их за про бле ме на по -

слу по пут не за по сле но сти и

ни ских пла та.

Зна чај за свет: Пар на ма -

ши на озна чи ла је по че так

Пр ве ин ду стриј ске ре во лу -

ци је. Но ва тех но ло ги ја омо -

гу ћи ла је пре ла зак с про -

извод ног на фа брич ки рад,

отво рив ши вра та бр жем

раз во ју ин ду стри је. Убр зо

на кон то га пар не ма ши не су

на шле при ме ну у руд ни ци -

ма и са о бра ћа ју, па је не ко -

ли ко де це ни ја ка сни је ство -

рен пр ви па ро брод, као и

пр ва пар на ло ко мо ти ва.

Мале плате због парних машина
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8 ГРАДСКА

На шој обу ћи баш и ни је ла ко с на ма.
Стал но је га зи мо, уда ра мо и при мо ра -
ва мо да хо да по вре лом ас фал ту или да
га ца по ле де ној ки ши и сне жној бљузга -
ви ци. А шта јој да је мо за уз врат? Ништа!
Нај че шће је до сле де ће упо тре бе јед -
но став но ба ци мо и за бо ра ви мо на њу.

Ипак, чи ње ни ца је да су на ше ци -
пе ле, чи зме и па ти ке за слу жи ле ма ло
„ко зме ти ке” и не ге, по себ но у зим -
ском пе ри о ду. Та ко ће нам ду же тра -
ја ти и бо ље нас слу жи ти. Ево ка ко да,
за све га не ко ли ко уло же них ми ну та
днев но, ва ша обу ћа по но во за бли ста и
бо ље под не се ло ше вре мен ске прилике.

При одр жа ва њу обу ће пре суд ну уло гу
има материjал од ко јег је она на пра -
вље на, па у скла ду с тим тре ба би ра ти
и од го ва ра ју ћа сред ства за одр жа ва -
ње, пр вен стве но пре ма пре по ру ка ма
про из во ђа ча. Ипак, по сто је и она
основ на пра ви ла ко ја ва же за све вр -
сте обу ће. Ево највaжнијих.

Обу ћу на кон но ше ња што пре тре -
ба очи сти ти од не чи сто ћа на на чин
на ко ји је про из во ђач пре по ру чио, да
она не би про ме ни ла из глед и да би -
сте јој про ду жи ли век тра ја ња.

Што ду же пр љав шти на оста не на обу -
ћи, то ће се она те же ка сни је укло ни ти.
Пре чи шће ња до зво ли те сво јој обу ћи
да се при род но осу ши ка ко би сте из бе -
гли да се гор њи део (ли це) оште ти.
Основ на сред ства за не гу ци пе ла и чиза -
ма су: чет ке, кре ме, гу ми це и им прег -
на ци о ни спре јо ви, а при ме њу је те их у
за ви сно сти од вр сте ма те ри ја ла и оно -
га што же ли те да до би је те од за шти те.

На чин чу ва ња је би тан

Ци пе ле чу вај те у ку ти ји у ко јој сте их
ку пи ли ка ко не би до шле у до дир с
дру гом обу ћом, пре у зе ле ми рис или
се ис пр ља ле у ци пе лар ни ку.

За од ла га ње обу ће ко ри сти те ка лу -
пе или обу ћу на пу ни те па пи ром, но -
ви на ма или тка ни ном ка ко би за др -
жа ла об лик. Ве о ма је ва жно и ре дов -
но ме ња ти тзв. фле ки це на шти кла -
ма, као и уло шке ка ко би се про ду -
жио век тра ја ња обу ће и ка ко би се
спре чи ло оште ће ње кон струк ци је.

Пре по ру чу је се и ко ри шће ње ка -
ши ке за обу ва ње, по себ но код ду бо ке
и по лу ду бо ке обу ће. При ли ком

обувања и изу ва ња обу ће по треб но је
разве за ти пер тле ка ко би се из бе гло
по вла че ње ма те ри ја ла, при че му вр -
ло ла ко до ла зи до кри вље ња, пу ца ња
и оште ће ња. Да се сто па ло не би пре -
ви ше по ме ра ло у обу ћи то ком но ше -
ња, пер тле тре ба да бу ду ве за не. На
овај се на чин из бе га ва ха ба ње по ставе.

Ово не мој те ра ди ти

Про из во ђа чи са ве ту ју да из бе га ва те
пра ње обу ће руч но или у веш-ма ши -
ни (осим ако на ор ги нал ној ку ти ји
обу ће ни је на зна че но дру га чи је), јер
мо же озбиљ но оште ти ти обу ћу.

Ни ка ко не тре ба су ши ти мо кру обу -
ћу по ред ве штач ких из во ра то пло те,
да ко жа на ли цу и ђо ну ци пе ле не би
по ста ла кру та и да не би ис пу ца ла и
од ле пи ла се. Вла жне ци пе ле и ци пе -
ле су ше не на по гре шан на чин има ју
да ле ко кра ћи рок тра ја ња.

Са чу вај те чи зме

Ако пра вил но одр жа ва те сво је чи зме,
оне ће ду го за др жа ти леп из глед. Да
би сте то по сти гли, чи зме ре дов но чисти -
те кре мом за ци пе ле, а по вре ме но их
на ма жи те ва зе ли ном, ко ји хра ни кожу.

Да би за др жа ле об лик, по сле сва ког
изу ва ња у њих ста ви те ста ре ву не не

ча ра пе на пу ње не но вин ском хар ти јом.
Ако су чи зме мо кре од сне га или ки -
ше, пр во тре ба да се са свим осу ше, да -
ље од из во ра то пло те, а за тим их до -
бро иш чет кај те и на ма жи те кре мом.

За сјај, ни је до вољ но да их са мо
очи сти те и на ма же те, већ је по треб но
да их ду го тр ља те ме ком кр пом или
још бо ље – ста ром нај лон ком. На рав -
но, за ко жне чи зме ко ри сти те спре јо -
ве и пре па ра те ко ји шти те ко жу и чи -
не је от пор ни јом на во ду. 

Мле ко – лек за ла ко ва не ци пе ле

Ла ко ва ну ко жу ни ка да не чи сти те чет -
ком, већ је са мо обри ши те кр пи цом
на то пље ном ал ко хо лом. На кра ју је
мо же те из глан ца ти сја јем за на ме штај.

Ако же ли те да спре чи те пу ца ње ла -
ка, за шти ти те чи зме та ко што ће те их
чи сти ти мле ком и ме ком чет ки цом, а
по том их осу ши те ме ком кр пом. Мо -
же те их чи сти ти и не ку ва ним мле ком
и хлад ном во дом. По вре ме но ла ки ра -
ну обу ћу тре ба пре ма за ти жу ман це -
том, ко је по ма же да ко жа оста не ме ка
и да не пу ца. На исти на чин мо же те
одр жа ва ти и та шне од ла ко ва не ко же.

Гу ми ца спа са ва ве лур

Kада се ци пе ле или не ки одев ни пред -
мет од ве лу ра по ква си, ве лур отврд -
не. За то те пред ме те пре су ше ња тре -
ба да омек ша мо ру ка ма ла га ним при -
ти ском и да их тек на кон то га оста ви -
мо да се осу ше на ва зду ху.

Мр ље од во де чи сти мо та ко што их
тр ља мо обич ном гу ми цом за бри са -
ње. Мо же мо их и иш чет ка ти ме ком
чет ком или ишмир гла ти фи ном шмир -
глом. Ипак, не са ве ту је се да се обу ћа
од ве лу ра но си по ки ши.

На чин на ко ји се хра ни мо не рет ко
пре ра ста у наш стил жи во та. И док
јед ни не па зе на свој је лов ник и пре -
пу шта ју се ужи ва њу у сла сним, али
не здра вим за ло га ји ма, дру ги во де ра -
чу на о здра вљу или есте ти ци и па -
жљи во би ра ју шта ће се на ћи на њи -
хо вој тр пе зи.

Ипак, у ко јој год гру пи би ли, сви -
ма нам је ја сно да ис хра на и те ка ко
ути че на на ше здрав стве но ста ње.
Лош ода бир на мир ни ца, не ре дов ни
обро ци и пре те ри ва ње с ко ли чи на ма
не ки су од глав них фак то ра ри зи ка
за го то во сва нај че шћа обо ље ња мо -
дер ног чо ве ка. Про ве ри ли смо ко ли -
ко зна ча ја на ши су гра ђа ни при да ју
ис хра ни.

ИВАН КО ВА ЧЕ ВИЋ, 
про фе сор фи зич ког вас пи та ња:

– Тре нут но др жим ди је ту, због изгле -
да и због здра вља. Од ре дио сам вр сту
ди је те сам – ва жно је да ис хра на бу де
ни ско ка ло рич на и ви со ког во лу ме на.
Ве ли ка ко ли чи на по вр ћа, ми ни мал -
на ко ли чи на слат ки ша, ми ни мал на
ко ли чи на те ста и га зи ра ног пића. У

ве зи с тим др жим он лајн фит нес кон -
сал тинг, имам и ин тер нет стра ни цу.
По ен та је да ка ло риј ски де фи цит бу -
де кон стан тан. Сва ки дан мо ра те бити
у де фи ци ту. Он мо же да бу де ма ли,
али не сме да из о ста је. И кључ не су
кар дио-ве жбе. Ве жбе сна ге су са мо за
за те за ње. 

ЂУ РА АЋА, пен зи о нер:
– При др жа вам се нај ва жни јих ства -

ри. Нај здра ви ја хра на су во ће и по вр -
ће. Ме со уоп ште ни је до бро уно си ти
у ве ли ким ко ли чи на ма. Је дем са мо
пи ле ти ну и по не кад ри бу. Нај ви ше
ко ри стим мле ко и ја ја у ис хра ни. Тре -
ба је сти гра шак, па суљ и оно што ни -
ко не ће – бо ра ни ју! И ба на не су ја ко
здра ве. Ако тре ба да би рам из ме ђу
чо ко ла де и ба на не, узе ћу ба на ну. Фи -
зич ка ак тив ност је та ко ђе бит на.

АЛЕК САН ДРА БА ТАН ЧЕВ, 
фар ма це ут ски тех ни чар:

– Ни сам до са да има ла по тре бу за
ди је том. Та ко је ве ро ват но код свих
мла дих љу ди, не ма мо про бле ме те
вр сте. Здра ву хра ну во лим и ина че,

па не по сто ји ни шта че га бих мо ра ла
да се од ри чем.

СТЕ ФАН РА ДО ВА НО ВИЋ, 
до ста вљач хра не:

– Тру дим се ко ли ко мо гу да је дем
здра во. Не ку по себ ну по тре бу за ди -
је том ни сам имао. Кре ћем се до вољно.

АНА РАЈ КО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ни сам ни ка да др жа ла ди је ту. Та -

ко је мо жда и због мо је гра ђе, сит ни ји
љу ди се ма ње го је. Мно го ме са баш и
не во лим, по вре ме но га је дем. Во ће и
по вр ће је дем ка да имам, ка да мо гу да
ку пим – с пен зи јом то не мо же те увек.

ГОР ДА НА СТА НО ЈЕ ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Не мам раз лог да др жим ди је ту.
Али не је дем цр ве но ме со, из бе га -
вам га. Ком би ну јем те ле ти ну, пи ле -
ти ну, ри бу и вр ло ма ло цр ве ног ме -
са. Ме шам свињ ско и те ле ће углав -
ном, ка да пра вим не што с мле ве ним
ме сом. Је дем во ће и по вр ће, хра ним
се нор мал но.

Је ле на Ка та на

С. РАДОВАНОВИЋА. БАТАНЧЕВ А. РАЈКОВИЋ Г. СТАНОЈЕВИЋЂ. АЋАИ. КОВАЧЕВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ВАМ ЦИ ПЕ ЛЕ И ЧИ ЗМЕ ДУ ЖЕ ТРА ЈУ

КА КО ДА ЗА ШТИ ТИ ТЕ ОБУ ЋУ 
ОД КИ ШЕ И СНЕ ГА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 4. де цем -
бра, од 9 до 10.30, без стру је ће би ти
део До бро во љач ке ули це од Ули це
Све то за ра Мар ко ви ћа до Ули це Шан -
до ра Пе те фи ја и део Ули це Шан до -
ра Пе те фи ја од До бро во љач ке до
бро ја 122.

У сре ду, 9. де цем бра, од 9 до
13.30, без на па ја ња елек трич ном

енер ги јом оста ће це ло на се ље
Скроба ра.

Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -
дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”, па се о на ја ва ма евен -
ту ал них до дат них ра до ва и при вре -
ме ној об у ста ви ис по ру ке елек трич -
не енер ги је мо же те сва ко днев но ин -
фор ми са ти он лајн.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на. Квар на
елек тро ди стри бу тив ној мре жи мо -
же те при ја ви ти на те ле фон 319-220.

У пе так без стру је део Пан че ва,
у сре ду – це ла Скро ба ра

Ко има оба ве зу за по шља ва ња
осо ба са ин ва ли ди те том?

Ко ли ка је ка зна?

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Сва ке но ћи, ши ром на шег гра да, а
по го то во у цен тру, на ули ца ма се
мо же ви де ти при зор ка кав је за бе -
ле жен и на овој на шој фо то гра фи ји.
На ско ро сва ком ћо шку, дуж Ули це
вој во де Ра до ми ра Пут ни ка, у Ули ци
Жар ка Зре ња ни на, на Кор зоу, у Ули -
ци Ми те То па ло ви ћа, у Ка ра ђор ђе -
вој... Ку да год да про ђе те, ви де ће те
исто: го ми ле и го ми ле смр дљи вих
џа ко ва са сме ћем по не тих па ис пу -
ште них где год је већ ко ме би ло
згод но.

Не зна мо је ли то до шла не ка но -
ва мо да, па је „ин” би ти ба хат, или

то на ши Пан чев ци из во де не ки чу -
дан пер фор манс ко јим ука зу ју на то
да им не до ста ју пу то ка зи до кон теј -
не ра. То не зна мо, али зна мо ко ли -
ко из но си ка зна за не про пи сно од -
ла га ње сме ћа. Ако же ли те и ви то да
са зна те, до вољ но је да сле де ћи пут
кад ви ди те не ког да ре ђа џа ко ве по
ули ци по зо ве те ко му нал ну ми ли ци -
ју и при ја ви те слу чај. Бро је ви су:
013/347-555 (рад ним да ни ма од 7.30
до 15.30) и 065/866-25-37 (рад ним
да ни ма од 16 са ти до по но ћи и ви -
кен дом и то ком пра зни ка од 7.30 до
по но ћи).

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ СТЕ НЕ КА ДА ДР ЖА ЛИ ДИ ЈЕ ТУ?

Бо ља ис хра на – бо љи осе ћај

Наш су гра ђа нин ко ји је не дав но осно -
вао пред у зе ће по ста вио је пи та ње да
ли по за ко ну има оба ве зу да за по -
сли ли ца са ин ва ли ди те том и, уко -
ли ко има, ко ли ко њих би тре ба ло да
за по сли. У Ми ни стар ству за рад, за -
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи -
та ња ка жу сле де ће.

Оба ве за за по шља ва ња осо ба са ин -
ва ли ди те том ва жи за све по сло дав -
це у Ре пу бли ци Ср би ји, од но сно за
сва ко до ма ће или стра но прав но или
фи зич ко ли це, укљу чу ју ћи и Ре пу -
бли ку Ср би ју за за по сле не у др жав -
ним ор га ни ма, ау то ном ну по кра ји -
ну за за по сле не у по кра -
јин ским ор га ни ма и је -
ди ни це ло кал не са мо -
у пра ве за за по сле не
у тим ор га ни ма. По -
сло да вац ко ји има од
20 до 49 за по сле них ду -
жан је да за сну је рад -
ни од нос с јед -
ном осо бом са
ин ва ли ди те том,
по сло да вац ко -
ји има 50 и ви -
ше за по сле них
ду жан је да за по сли нај ма ње две осо -
бе са ин ва ли ди те том и на сва ких на -
ред них за по че тих 50 за по сле них још
по јед ну осо бу са ин ва ли ди те том.

По сло да вац мо же да из вр ши оба -
ве зу за по шља ва ња на сле де ће начине:

• за по шља ва њем од но сно за сни -
ва њем рад ног од но са са од ре ђе ним
бро јем осо ба са ин ва ли ди те том;

• упла том сред ста ва у из но су од
50% про сеч не за ра де по за по сле ном

у Ре пу бли ци Ср би ји пре ма по след -
њем об ја вље ном по дат ку Ре пу блич -
ког за во да за ста ти сти ку, на уплат -
ни ра чун бу џе та Ре пу бли ке Ср би је
број 840-745126843-22;

• из вр ше њем фи нан сиј ске оба ве -
зе из уго во ра о по слов но-тех нич -
кој са рад њи, ку по ви ни про из во да
или вр ше њу услу га с пред у зе ћем
за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју
и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди -
те том, у вред но сти од 20 про сеч -
них за ра да по за по сле ном у Ре пу -
бли ци Ср би ји, пре ма по дат ку ва -
же ћем у мо мен ту за кљу че ња уго -

во ра; ово из вр ше ње оба ве -
зе под ра зу ме ва из два ја -

ње сред ста ва у два де -
се то стру ком из но су

про сеч не за ра де по
за по сле ном у Ре пу -

бли ци Ср би ји, за на -
ред них 12 ме се ци, по

за по сле ној осо -
би са ин ва ли -
ди те том;

• под но ше -
њем зах те ва за
про це ну рад не

спо соб но сти и мо гућ но сти за по сле -
ња или одр жа ња за по сле ња од стра -
не за по сле ног; уко ли ко ли це стек не
ста тус осо бе са ин ва ли ди те том, сма -
тра се да је по сло да вац из вр шио оба -
ве зу од мо мен та под но ше ња зах те -
ва, а уко ли ко ли це не стек не ста тус
осо бе са ин ва ли ди те том, по сло да -
вац мо ра оба ве зу из вр ши ти ре тро -
ак тив но, на би ло ко ји од пред ви ђе -
них на чи на.

НА ПРА ВИ ТЕ СА МИ СРЕД СТВО ЗА ИМ ПРЕГ НА ЦИ ЈУ КО ЖЕ

Та лог ка фе је од лич но сред ство за

им прег на ци ју ко же. На ма жи те њи -

ме ђо но ве и дру ге де ло ве ко же на

ко ји ма се ви де бе ле фле ке или ру -

бо ви од во де или со ли (то су зна ци

да ко жа про пу шта во ду). Ци пе ле

нај пре обри ши те мо кром кр пом, па

ка да се осу ше, пре ма жи те их та ло -

гом ка фе и оста ви те да се осу ше на

ва зду ху. На кра ју из бри ши те

премаз та ло га и ци пе ле на ма жи те

кре мом за обу ћу.

Ци пе ле од пра ве ко же ће те ду -

же но си ти и оне не ће про пу шта ти

во ду ако их пре пр вог но ше ња пре -

ма же те ри ци ну со вим или ла не ним

уљем, ко јим тре ба на ма за ти и ђо -

но ве. Ци пе ле не ко вре ме оста ви те

да ко жа упи је уље, а за тим их

изглан цај те.



Гра ђа ни са да
озбиљни је по шту ју
ме ре

Ма хом лак ши
случаје ви, али и
даље мно го раз ло га
за опрез

У да ни ма нај ве ћих бро је ва но -
во о бо ле лих од ко ро на ви ру са и
ка да је Пан че во јед но од глав -
них жа ри шта у зе мљи, си ту а -
ци ја ни је бит но дру га чи ја ни у
пан че вач ким се ли ма.

Гу жве у ам бу лан та ма су ре -
дов на по ја ва, а го то во да не ма
чо ве ка ко ји не по зна је не ког
за ра же ног из нај бли жег окру -
же ња. Ипак, из гле да да је нај -
ви ше оних с лак шом кли нич -
ком сли ком, иа ко има и не ких
с мно го те жом, па чак и оних
ко ји су се по но во за ра зи ли.

А ка кво је ста ње у не ким ме -
сти ма, ви де ће мо у на ред ним
ре до ви ма.

Оп те ре ће ни здрав стве ни
рад ни ци

Озбиљ на си ту а ци ја је у Ја бу ци,
чи ја ам бу лан та функ ци о ни ше
мал те не као здрав стве ни цен -
тар. Пре ма ре чи ма пред сед ни -
ка ме сног са ве та Сло бо да на
Или ћа, у њој се збри ња ва мно -
го па ци је на та, а има и мно го
по сла на те ре ну.

– Тре нут но ра де са мо три ле -
ка ра, јер су два из ме ште на у
град. Они пре гле да ју па ци јен -
те мал те не без па у зе и ду же од
рад ног вре ме на. Мно го је обо -
ле лих ко ји и не мо гу да до ђу
од сво јих ку ћа, а има и оних
ко ји су ра ни је пре ле жа ли ви -
рус и по но во га до би ли. Што се
ти че си ту а ци је у се лу, сва ко зна
по не ког обо ле лог; има их и у
уста но ва ма и пред у зе ћи ма, шко -
ли, а мно ги су и у бол ни ца ма.
По слом су оп те ре ће ни и ко му -
нал ци, ко ји ових да на има ју до -
дат них оба ве за на гро бљу. Уоп -
ште, љу ди се пла ше и но се ма -
ске, а у про дав ни ца ма и уста -
но ва ма је то већ не у пит но. У
по шту ула зи по је дан чо век, че -
ка се ис пред ула за и на дис тан -
ци. Ка фи ћи ра де на ми ни му -
му, па чак и омла ди на слабије

за ла зи у ло ка ле, а на пи ја ци
не ма гу жве – ис ти че Илић.

Он ис ти че да, иа ко зва нич но
не ма кри зног шта ба, љу ди из
Са ве та Ме сне за јед ни це и да ље
услу жу ју не ке ста ри је осо бе ко -
је су у изо ла ци ји, до ста вља ју ћи
им по треб не на мир ни це.

Ме ђу за ра же ни ма су и пред -
сед ник гло гоњ ског Са ве та Слав -
ко Јо ва нов ски и ње го ва по ро -
ди ца, али сви они се опо ра вља -
ју ла га но и без ве ћих по сле дица.

– У се лу има мно го по зи тив -
них у овом пе ри о ду, на ро чи то
ме ђу мла ђом по пу ла ци јом.
Kолико знам, у овом та ла су не -
ма те жих слу ча је ва, а ка ко смо
чу ли, са мо јед на осо ба је на
ки се о ни ку. Све уста но ве ра де
нор мал но од но сно у скла ду с

ме ра ма. За сад не по ма же мо ста -
ри ји ма као у пр вом та ла су пан -
де ми је, али хо ће мо ако се ука -
же по тре ба – ка же Јо ва новски.

Апе ли да се пра те
препоруке стру ке

Пр ви чо век бре сто вач ке ме сне
вла сти Дра ган Ми ри чић ка же
да си стем функ ци о ни ше – ко -
му нал но пред у зе ће оба вља де -
лат но сти, по шта ра ди, као и
про дав ни це, а је ди но Дом кул -
ту ре не ма про гра ме.

– У стал ном смо кон так ту са
ам бу лан том, чи ји за по сле ни
по сти жу да од го во ре свим за -
да ци ма, а мно го то га се ре ша -
ва и те ле фо ном. Пре ма мо јим
са зна њи ма, број обо ле лих у се -
лу је при лич но ве ли ки – пре ко

сто за ко је је по твр ђе но, а ве -
ро ват но их има и ви ше, док су
три па ци јен та пре ми ну ла од
ко ви да. За оста ле бо ле сни ке
ам бу лан та нор мал но функ ци -
о ни ше, али се по себ на па жња
обра ћа на то да ли не ко има
тем пе ра ту ру или на би ло шта
што ука зу је на ко ро ну, а они
код ко јих су симп то ми из ра -
же ни ји ша љу се на те сти ра ње.
На кра ју, мо ли мо гра ђа не да
се при др жа ва ју ме ра, а на рав -
но да смо сви ми ко ји чи ни мо
си стем на рас по ла га њу – на во -
ди Ми ри чић.

Ње гов ко ле га Ду шан Лу кић
ис ти че да у Омо љи ци тре нут -
но има три де се так по зи тив них
на ко ро на ви рус, али да ни ко
ни је у те шком ста њу.

– Што се ти че уста но ва, је -
ди но су по две рад ни це за ра -
же не у бан ци, шко ли и ам бу -
лан ти и оне су на бо ло ва њу.
Не ма ве ли ких гу жви, јер не ма
пре гле да, већ се те ле фон ски
раз го ва ра с док тор ком, ко ја по -
том пре пи су је те ра пи ју. Ме -
шта ни но се ма ске у за тво ре -
ном, ко ли ко ви дим, док је на
ули ца ма по ла-по ла. Ми у Ме -
сној за јед ни ци има мо по вре -
ме на де жур ства, а и овом при -
ли ком апе лу је мо на гра ђа не да
се при др жа ва ју ме ра и за штите
се бе, сво ју по ро ди цу и околину
– ка же Лу кић.
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ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ПО ЈЕ ДИ НИМ СЕ ЛИ МА

СВЕ ВИ ШЕ ЗА РА ЖЕ НИХ

ГУ ЖВА ИС ПРЕД АМ БУ ЛАН ТЕ

Ка да се еки па „Пан чев ца”

на шла ис пред ја буч ке ам бу -

лан те у ве чер њим са ти ма,

би ла је при лич на гу жва, а

че ка се и ис пред апо те ке,

где се за те кла ме штан ка

Ива на Ман дић, ко ја је је ди -

на би ла рас по ло же на да

раз го ва ра за ме ди је.

– Има ра зних при ча, го -

во ри се све и сва шта. Ми -

слим да је у ова ко ма њим

сре ди на ма мно го те же, у

сми слу да је обе ле жен сва -

ко ко има ко вид или га је

пре ле жао, па се у ње га упи -

ре пр стом. Са да већ сва ко

зна не ког ко је обо лео, али

на сре ћу још увек ни сам чу -

ла да је не ко на стра дао или

да је не ко, на ро чи то од мла -

ђих и здра ви јих, те шко обо -

лео, што не зна чи да их не -

ма – ка же ова Ја бу чан ка.

Дом кул ту ре „Ко чо Ра цин” у
Ја бу ци већ три на ест го ди на
ор га ни зу је Деч ју ли ков ну ко -
ло ни ју, ко ја је и ове го ди не,
упр кос пан де ми ји, одр жа ла
кон ти ну и тет.

Иа ко са за ка шње њем и без
при су ства де це из дру гих гра -
до ва и др жа ва, два де сет че -
тво ро уче ни ка Основ не шко -
ле „Го це Дел чев” по тру ди ло
се да се та ле па нит на ста ви,
а 25. но вем бра по ста вље на је
из ло жба њи хо вих ово го ди -
шњих ра до ва.

У то ме им је, по ред оста -
лих, по мо гао и на став ник и
мен тор Иван Ве лич ко вић, ака -
дем ски сли кар.

–  Иа ко смо ра ди ли под ма -
ска ма, ова ко ло ни ја је би ла
пу на деч је ра до сти, ху мо ра и
тре ну та ка за пам ће ње. Био сам

по но сан на уче ни ке док ства -
ра ју ли ков на де ла и ужи ва ју у
дру же њу. Мно го сјај них ра до -
ва на раз ли чи те те ме ода је
ути сак да сам по се тио не ко
ме сто у ко јем до тад ни сам био,
па се на њи ма мо гу ви де ти де -
ле ки пре де ли, обич не и нео -
бич не жи во ти ње, бај ке, пор -
тре ти, ва си о на... Ве ру јем да
ће мо већ сле де ће го ди не, као
и увек до сад – усред ле та, до -
че ка ти го сте и за јед но с њи ма
пра ви ти не ке но ве цр те же и
кро ји ти не ке но ве успо ме не –
ре као је Ве лич ко вић.

Ба нат ски Бре сто вац: Очи -
шће на је се о ска де по ни ја, а
по че ло је и по ста вља ње огра -
де на ка то лич ком (не мач ком)
гро бљу у ор га ни за ци ји ЈКП-а
„Ком брест” и Ме сне за јед ни -
це, ко ја ће код из во ђа ча ра -
до ва и град ских ор га на тра -
жи ти да што пре поч не из -
град ња бан ки на по ред пу те ва
ко ји су ас фал ти ра ни, што би
мо гло да се до го ди кра јем не -
де ље. ЈКП „Зе ле ни ло” је ових
да на по ри бља ва ло По ња ви цу
дво го ди шњим ша ра ни ма.

Ба нат ско Но во Се ло: Фол -
клор на сек ци ја До ма кул ту ре
на пра ви ће ма лу па у зу у ра ду,
док тра је ова ква епи де ми о -
ло шка си ту а ци ја, а у ме ђу -
вре ме ну ће би ти при ку пља ни
ма те ри ја ли с ра ди о ни ца на
ко ји ма су нај мла ђи чла но ви
цр та ли на род не но шње, од че -
га ће ве ро ват но би ти упри ли -
че на из ло жба.

До ло во: Ко му нал но пред у зе -
ће је по ста ви ло но ву жи цу на
огра ду на гро бљу. При во ди се
кра ју уре ђе ње из ло жбе ног про -
сто ра у згра ди До ма кул ту ре
– Га ле ри ја „Ва си ца” – и уско -
ро се оче ку је пр ва по став ка.

Гло гоњ: За вр ше ни су ра до ви
на уре ђе њу фа са де објек та вр -
ти ћа, а још увек је у то ку ре -
кон струк ци ја згра де ло кал не
по ште.

Ива но во: По след њих да на би -
ло је ви ше про бле ма с па дом
на по на и крат ким не стан ци -
ма стру је, па гра ђа ни не го -
ду ју код Елек тро ди стри бу ци -
је. У шко ли је за уче ни ке ви -
ших раз ре да по че ла он лајн
на ста ва, док ни жи раз ре ди и
пред школ ска уста но ва ра де
уо би ча је но.

Ја бу ка: По кра јин ски се кре -
тар за по љо при вре ду је, у дру -
штву гра до на чел ни ка Пан че -
ва и пред сед ни ка Са ве та МЗ
Ја бу ка, по се тио по љо при вред -
но га здин ство Шкр би ћа. Из -
ло жба ра до ва из три на е сте
Деч је ли ков не ко ло ни је по -
ста вље на је 25. но вем бра у
хо лу До ма кул ту ре. Не ко је,
ве ро ват но не ста шни ма ли ша -
ни, уба ци вао пе тар де у кан ту
за сме ће на деч јем игра лишту,
па се из Ме сне за јед ни це

апелу је на ро ди те ље да скре -
ну па жњу сво јој де ци да се не
игра ју тим опа сним ствар чи -
ца ма, за рад сво је и ту ђе без -
бед но сти, као и да не уни -
шта ва ју јав ну имо ви ну.

Ка ча ре во: Деч ја драм ска сек -
ци ја удру же ња „Вар дар”, упр -
кос те шким усло ви ма, при -
пре ма екра ни за ци ју дра ме под
на зи вом „Илин ден ски вре ме -
плов”, уз по моћ глум ца Зо ра -
на Ми тро ви ћа, ко ји за јед но
са Љи ља ном Нај дов ски и
Алек сан дром Ми ло шев ски по -
ку ша ва да сни ма ње за вр ши
сре ди ном де цем бра, а про бе
се одр жа ва ју он лајн.

Омо љи ца: У то ку је по ста -
вља ње дру гог сло ја ас фал та
на ре кон стру и са ним ко ло во -
зи ма у пет ули ца, као и рав -
на ње бан ки на у ас фал ти ра -
ним ули ца ма, док ће ас фал -
ти ра ње За дру жне ули це ве -
ро ват но до ћи на ред сле де ће
не де ље. ЈКП „Зе ле ни ло” је
ових да на по ри бља ва ло По -
ња ви цу дво го ди шњим ша ра -
ни ма. Ме сна за јед ни ца при -
пре ма по де лу па ке ти ћа де ци
од две до осам го ди на, а све
ин фор ма ци је о то ме мо гу се
до би ти на те ле фо не 617-001,
617-008 и 064/884-92-34.

Стар че во: Уско ро по чи њу за -
вр шни ра до ви на га си фи ка -
ци ји по ла га њем на пој ног це -
во во да у ду жи ни од че ти ри
ки ло ме тра, а пре ма оче ки ва -
њи ма над ле жних, гас ће по -
те ћи на ред не го ди не. Пи о ни -
ри Бор ца по ста ли су др жав -
ни пр ва ци на тур ни ру одр жа -
ном про те клог ви кен да на Оп -
штин ском ста ди о ну. По во дом
пред сто је ћих пра зни ка, сви
чи ја су де ца ро ђе на из ме ђу
2014. и 2017. го ди не, а же ле
да она до би ју па ке тић, у ве зи
са ин фор ма ци ја ма тре ба да
по зо ву Ме сну за јед ни цу на
те ле фон 631-144.

Месне актуелности

ТРИ НА Е СТА ЈА БУЧ КА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА

Деч ја ма шта мо же сва шта

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

АКТИВНОСТИ ДОЛОВАЧКОГ КОМУНAЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА

Од уређења гробаља до реконструкције стајалишта
Јавно комунално предузеће
„Долови”, поред редовних ак-
тивности – попут одржавања
јавних и зелених површина, го-
тово свакодневно обавља и не-
ке ванредне послове.

Према речима директорке те
доловачке фирме Миљане Ца-
ран, ових дана је завршено сре-
ђивање „Гробља 2”, које је те-
мељно очишћено.

– Тамо смо и скинули стару
жицу на огради и поставили но-
ву на већ постојеће стубове, у
дужини од сто педесет метара.
Радови ће трајати до краја не-
деље, када ћемо започети уре-
ђење „Гробља 1”. Планирамо да
почетком следеће године, када

то време буде дозволило, про-
ширимо и бетонирамо стазе на
оба гробља – каже директорка.

У режији ЈКП-а „Долови”
недавно је реконстурисано ау-
тобуско стајалиште у Војво-
ђанској улици, што је у ствари
привремено решење, а поста-
вљене су и две канте с логом
„Актива младих” –  „Не ломи
– требаће ти”.

– Поред осталог, наши рад-
ници свакодневно одржавају и
центар села, спортско-рекреа-
тивни центар, као и нов парк у
Улици Мите Вукосављева. Иа-
ко предузеће има мањак радне
снаге, то нас не спречава не са-
мо да радимо оно што морамо

већ и да уводимо промене, с
циљем да грађанима пружимо

што квалитетније комуналне
услуге – истиче Миљана Царан.

ПРИ ВО ДИ СЕ КРА ЈУ ОВО ГО ДИ ШЊЕ АС ФАЛ ТИ РА ЊЕ У СЕ ЛИ МА 

Но ва цр на под ло га и у шест омо љич ких ули ца
Ових да на се и у Омо љи ци, по -
пут дру гих пан че вач ких се ла,
при во де кра ју ра до ви на ас -
фал ти ра њу ули ца.

У пи та њу је по сао ко ји Град
Пан че во фи на на си ра по сред -
ством јав но-при ват ног парт -
нер ства, уго во ре ног ове го ди -
не, а реч је о пре свла че њу ко -
ло во за твр дом под ло гом на ба -
зи би ту ме на у ули ца ма Жи ки -
це Јо ва но ви ћа Шпан ца, Про -
ле тер ској, Јо си фа Пан чи ћа, Де -
сан ке Мак си мо ви ћа и Авал -
ској. Пре о ста ла је још са мо

Задру жна, у ко јој је по ста вље -
на ри зла, али ће уско ро и та мо
из град ња би ти окон ча на.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
Са ве та Ме сне за јед ни це Омо -
љи ца, Ду ша на Лу ки ћа, укупнa
дужинa по ста вље ног ас фал та
из но си ће ви ше од јед ног ки -
ло ме тра или у про се ку од сто
пе де сет до две ста ме та ра по
ули ци.

– По че так про јек та јав но-
при ват ног парт нер ства по ка -
зао је да се до бро ра ди. Бу ду ћи
да је кре ну ло од ас фал ти ра ња,

на да мо се ње го вом на став ку и
ве ру је мо да ће у на ред не две
го ди не све ули це у Омо љи ци
би ти по кри ве не по ме ну том
чвр стом под ло гом. Оче ку је мо
да се јав но-при ват но парт нер -
ство про ши ри и на про је кат
ка на ли за ци је и га си фи ка ци је.
Кроз при чу с ме шта ни ма схва -
ти ли смо да је то при о ри тет,
на ро чи то ка на ли за ци ја, јер је
зе мља већ за си ће на и мно га
до ма ћин ства има ју про блем 
с фе кал ним во да ма – ис ти че
Лу кић.

Редови постали нормална појава

Детаљ с радова у
Авалској улици

Стајалиште у Војвођанској улици
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Мир ја на Пан тић, 

про да вац у про дав ни ци

игра ча ка и мо дел 

КЊИ ГА: Из дво ји ла бих се ри -
јал од три на ест књи га фран -
цу ског двој ца Ан и Серж Го -
лон под на зи вом „Ан ђе ли ка”.
Рад ња се од ви ја у се дам на е -
стом ве ку и пра ти мо при чу
јед не же не сло бод ног ду ха,
из у зет не ле по те и ха ри зме,
ко ју би мно ги же ле ли да по -
се ду ју и ко јој мно ги за ви де.
Ан ђе ли ка је ћер ка оси ро ма -
ше ног ба ро на и од го вор ност
пре ма по ро ди ци, ка ко би се
спа сли си ро ма штва, при мо -
ра ва је да при хва ти уго во рен
брак са ше па вим гро фом уна -
ка же ног ли ца. По сле пр во -
бит ног шо ка и гну ша ња на
по чет ку бра ка Ан ђе ли ка у гро -
фу про на ла зи истин ску љу -
бав, али жи вот за њу има дру -
га чи ји план. Ње на суд би на је
да ис ку си љу бав, али и бол и
пат њу. Спле том окол но сти
оста је без свог во ље ног му -
жа. Ње но пр ко сно не при хва -
та ње да жи ви по ту ђим пра -
ви ли ма до ве шће је до жи во -
та про сја ка на ули ца ма Па -
ри за, али и до рас ко шног жи -
во та двор ја на и кра ља у Вер -
са ју. Као омра же на, бе же ћи
од кра ља, сти же и до ха ре ма,
као и до аме рич ког кон ти -
нен та, где опет про на ла зи сво -
ју дав но из гу бље ну љу бав...
Јед на за и ста ди на мич на
живот на при ча прот ка на љу -
ба вљу, мр жњом, за ви шћу,
сплет ка ма, као и исто риј ским
дога ђа ји ма. 
ФИЛМ: У ре жи ји Ива на Сил -
ве стри ни ја до ла зи нам јед на

за ни мљи ва при ча прот ка на
фан та зи јом: „Dragonheart:
Vengeance”. Лу кас је мла ди
фар мер чи ју по ро ди цу уби ја
гру па раз бој ни ка и он кре ће
у по тра гу за њи ма ра ди осве -
те. У сво јој по тра зи скла па
до го вор с пла ће ни ком Да ри -
ју сом и зма јем Си вет. Кроз
рад њу фил ма овај трио успе -
ва да при ве де прав ди зло чин -
це. Да ри јус от кри ва пра ву
исти ну о сво јој ве зи са Си вет,
да му је она спа сла жи вот да -
ру ју ћи му по ла свог зма је вог
ср ца. Си вет успе ва да раз от -
кри је пра ву исти ну о кра љу и
ње го вим зло чи нач ким де ли -
ма и да спе ре ља гу са свог
име на. А Лу кас не ис ква ре ног
ср ца до ла зи до сво је на гра де
из ван осве те.
МУ ЗИ КА: У овим тур бу лент -
ним вре ме ни ма у ко јим жи -
ви мо, где је стрес при су тан у
ско ро сва ком аспек ту жи во -
та, сва ка ко нам тре ба бег и
пре дах од на пе те ствар но сти.
Мо ја пре по ру ка је ме ди та тив -
на му зи ка пе ва чи це Де ве Пре -
мал. Она у са вре ме не то но ве
уба цу је ти бе тан ске сан скрит -
ске ман тре, ње на му зи ка је
опу шта ју ћа и во ди нас у ду -
хов не сфе ре где се нај зад мо -
же мо су сре сти са ми са со бом.

Зма је во ср це

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

КЊИ ГА МО МИ РА ПА У НО ВИ ЋА

Жи во(то )пи сне сли ке
Мо мир Па у но вић, ду го го ди -
шњи са рад ник и ениг ма та ли -
ста „Пан че вац”, об ја вио је књи -
гу при ча ау то би о граф ског ка -
рак те ра под на зи вом „Жи во-
(то )пи сне сли ке”, у из да њу Но -
вин ско-из да вач ке уста но ве „Ли -
бер та теа” Пан че во.

Књи гу чи не два де сет две при -
че о де тињ ству, мла до сти, вре -
ме ни ма од ра ста ња, ле пим тре -
ну ци ма, нео бич ним до га ђа јима

и дра гим љу ди ма ко ји ма је био
окру жен. Све при че су илу стро -
ва не фо то гра фи ја ма. 

„’Жи во(то )пи сне сли ке’ су
ко лаж се ћа ња Мо ми ра Па у но -
ви ћа, на чин да се још је дан пут
’ис при ча’ са сво јим ста рим и
пре ми ну ли ма, или љу ди ма ко -
ји су обе ле жи ли ње гов пут.
Сли ке из се ћа ња та ко по ста ју
још је дан пут жи ве, на ста вља -
ју ћи пу то ва ње ме ђу ко ри ца ма

књиге, и за ау то ра и за ње го ве
по том ке. Она је уто ли ко жи -
вах ни ја и леп ша јер кроз при -
по ве сти ис кр са ва ју и исеч ци
исто ри је, вас пи та ња, кул ту ре,
на чи на жи во та и ба шти на под -
не бља из ко јег по ти че мо, па
ће чи та лац за ста ти за чу ђен и
за ди вљен пред том про шло -
шћу. Мо мир Па у но вић пи ше
сли ко ви то и ау тен тич но о
снажним, от пор ним, али и

људи ма пу ним то пли не. Они
су сви има ли све сти о то ме
шта је ис прав но, и увек су хра -
бро гле да ли ис пред се бе. За то
је чи та мо и као књи гу се ћа ња,
али и као све до чан ство о суд -
би на ма. Мо жда из над све га,
ови ме мо а ри прот ка ни су љу -
ба вљу као по кре тач ком си лом
ко ја ће се пре не ти и на чи та о -
це...”, на пи са ла је у по го во ру
Ја сми на То пић.

НА КОН КУР СУ „УЛА ЗНИ ЦА 2020”

Пан чев цу на гра да 
за про зно де ло

На књи жев ном кон кур су
„Ула зни ца 2020” ко ји су рас -
пи са ли ча со пис „Ула зни ца” и
Град ска на род на би бли о те ка
„Жар ко Зре ња нин” из Зре ња -
ни на тре ћу на гра ду у обла сти
про зе осво јио је Пан че вац.

Пр ву на гра ду је осво ји ла
Ма ри ја Ра кић Ми ми ца из
Спли та за де ло „Ша мар”, дру -
га на гра да до де ље на је Не ве -
ни Ка ра но вић из Бе о гра да за
де ло „Ин флу ен сер ка”, док је
тре ћа при па ла Мар ти ну Гра -
ба су из Пан че ва за де ло „Укле -
ти све ти о ни ци”. На гра де су
до де ље не и у ка те го ри ји по е -
зи је и есе ја. 

Ово го ди шњи жи ри ра дио
је у са ста ву: уред ни ца и кри -
ти чар ка из Ки кин де Ду ња
Илић (пред сед ни ца жи ри ја),
књи жев ник и уред ник из Но -
вог Са да Ален Бе шић и уред -
ник ча со пи са „Ула зни ца”
Вла ди мир Ар се нић. Они су
кон ста то ва ли да се на он лајн

кон курс, ко ји је об ја вљен у
ма ју, ода звао сра змер но ве -
ли ки број ау то ра. Ра до ви су
сти гли из свих др жа ва бив -
ше Ју го сла ви је.

– На гра ђе ни ра до ви су се
из дво ји ли сво јим књи жев -
ним ква ли те том, по е тич ком
до след но шћу и вр хун ском
об ра дом иза бра не те ме. За -
ни мљи ви и раз ли чи ти по сво -
јим те мат ским ис тра жи ва -
њи ма, а на пи са ни са упе ча -
тљи вим књи жев ним уме ћем
и увер љи во шћу, ови тек сто -
ви су се из мно штва из дво -
ји ли зре ло шћу из ра за, прем -
да се ра ди о мла дим осо ба -
ма – обра зло жи ла је од лу ку
пред сед ни ца жи ри ја Ду ња
Илић.

Она је до да ла да је у свом
оце њи ва њу жи ри вред но вао
ис кљу чи во ква ли тет умет -
нич ко-је зич ког из ра за, ко ји
је у на гра ђе ним ра до ви ма
не сум њив.

Сли ке пан че вач ке умет ни це Је -
ле не Бад ње вац Ри стић би ће из -
ло же не у све ча ној са ли МЗ Ка -
ча ре во од 23. но вем бра до 31.
де цем бра. По се ти о ци ће сва -
ког да на од 10 до 15 мо ћи да
по гле да ју два де сет пет сли ка
га ле риј ског фор ма та, ко је су
на ста ле у про те клих не ко ли ко
ме се ци.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да су на ста -
ле ове сли ке?

ЈЕ ЛЕ НА БАД ЊЕ ВАЦ РИ -
СТИЋ: Сли ке су на ста ја ле по
фа за ма. Ка да смо се по чет ком
го ди не су о чи ли са епи де ми -
јом ко ро на ви ру са, ка ко смо по -
ла ко ула зи ли у раз не фа зе епи -
де ми је, та ко су на ста ја ле и ове
мо је сли ке. Нај ви ше их је ура -
ђе но док смо би ли два ме се ца
у изо ла ци ји – пот пу но за тво -
ре ни, пре пла ше ни, збу ње ни.
То је ујед но би ла и при ли ка да
се су о чи мо са са мим со бом, да
се пре и спи та мо, ода гна мо сум -
ње и стреп ње и по све ти мо бес -
по го вор но и бес ком про ми сно
ства ра ла штву. Ка ко ни сам мо -
гла на по ље, сли ке су про сто
на ста ја ле, као из по лу сна, ре -
пли ци ра ју ћи по зна те мо ти ве,
већ ви ђе не на мо јим сли ка ма.
Сли ка ла сам про сто оп се сив -
но. А ипак је све би ло дру га -
чи је. Ко ло рит је по стао сна -
жан, пун ва тре них то но ва, за -
се њу ју ће све тло сти, бо ја сун ца
и ра до сти. И са ма сам би ла
по ма ло збу ње на овим мо јим
про сто не све сним по те зи ма,
али сам убр зо схва ти ла да је
то био мој од го вор, от пор су -
мор ној, не из ве сној и не по зна -
тој ствар но сти.

l Ко ји се мо ти ви на ла зе на
сли ка ма?

– То су оба ле Та ми ша, ку би -
ци, скри ве ни ру кав ци, Ду нав,
по глед на град с ре ке, мост, цео
кра јо лик ко ји из ро ни кад се
при бли жиш ре ци. Ту је оба везно

и мо ја оми ље на, рас ко шна вр -
ба. До ста сли ка је по све ће но
баш њој, та ми шкој вр би, као
ви ли, чи је су ко се би ле ма ло
пот кре са не у јед ном пе ри о ду.
Све то је у ме ни. По треб но је
са мо за жму ри ти и при зва ти у
се ћа ње то ли ко пу та ви ђе не мо -
ти ве и ни је бит но на сли ка ти све
де та ље у при ро ди, ва жан је тај
уну тар њи до жи вљај, ко ји се пре -
но си на плат но. Мо жда је то
би ло бе жа ње од ствар но сти тих
ме се ци, али је то код ме не био

бег у умет ност као нај си гур ни је
при бе жи ште.

l Има и сли ка ко је су на ста -
ле на кон ка ран ти на?

– Ка да је епи де ми ја ма ло по -
су ста ла и ка да смо се по ла ко
при ви кли на но ве усло ве ра да
и ства ра ња, сти гло нам је ле то
и сун це нас је об ра до ва ло, а ја
сам и да ље сли ка ла, али овог
пу та сам кре ну ла у об ла зак око -
ли не Пан че ва. Та ко су на ста ле
сли ке с мо ти ви ма Ива но ва, са
ста рим на пу ште ним и за бо ра -

вље ним ку ћа ма и не за о би ла -
зним Ду нав цем, за ме не увек
ин спи ра тив ним, са чам ци ма и
ши ка ра ма, вр ба ма ко је сло бод -
но ра сту и раз ви ја ју се у свој
сво јој ле по ти, под се ћа ју ћи на
ли ја не из оних те шко про ход -
них пу сти ња. Све је то за ме не
пра ви умет нич ки пра зник. Те -
шко је одо ле ти та квој ле по ти.
И та ко су, све до по чет ка је се -
ни, на ста ја ле  из ло же не сли ке.

l Ко ли ко је ва жно да и у
усло ви ма ка кви су са да умет -
ни ци из ла жу сво је ра до ве?

– Ево нас по но во у епи цен -
тру епи де ми је, а ја и да ље сли -
кам, али ви ше не с то ли ком
же сти ном и енер ги јом. За то сам
по же ле ла, а пру жи ла ми се и
при ли ка, да из ло жим бар је дан
део оно га што сам ура ди ла у
овим окол но сти ма. Те шка је и
бол на ствар ност, ко ја при ти -
ска, оп те ре ћу је, али мо ра мо да -
ље. Умет ност не сме да се не
де ша ва, ка ко због са мог умет -
ни ка, та ко и због пу бли ке. Љу -
ди ма је нео п ход на умет ност,
ка ко би се бар при вре ме но из -
ме сти ли у не ку дру гу ствар ност
и за бо ра ви ли све не да ће и јад
ко ји их при ти ска. Ми си ја умет -
но сти је ва жна и не пре кид на у
свим вре ме ни ма. За то сам се
од ва жи ла да из ло жим оно што
сам до жи вља ва ла и пре жи вља -
ва ла у про те клим ме се ци ма, да
не оста ну са мо од ло же не у не -
ком ку ту ате љеа. Сли ке има ју
свој жи вот, у га ле ри ја ма, из ло -
жбе ним про сто ри ма. Ни је би -
ло уо би ча је ног отва ра ња, због
ове си ту а ци је и епи де миј ских
ме ра, али на кра ју кра је ва све
то и ни је ва жно. Ва жно је да су
из ло же не. Оне ће ко му ни ци ра -
ти с по се ти о ци ма, у њи ма су
ду ша умет ни ка и ње гов уну тра -
шњи жи вот. По треб но је пру -
жи ти љу ди ма ма ло ра до сти, а
умет ност то мо же.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ЈЕ ЛЕ НА БАД ЊЕ ВАЦ РИ СТИЋ, СЛИ КАР КА

ИЗ ЛО ЖБА У КА ЧА РЕ ВУ

ИЗ ЛО ЖБЕ НИ СЕГ МЕНТ „ФРАН ЦУ СКИ СТРИП КАО ИН СПИ РА ЦИ ЈА”

Ра до ви умет ни ка из че ти ри зе мље
На пред сто је ћем из да њу фе -
сти ва ла „Но ва”, ко је се одр жа -
ва од 1. до 12. де цем бра у Га -
ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа у Пан че ву, би ће пред -
ста вљен из ло жбе ни сег мент
„Фран цу ски стрип као ин спи -
ра ци ја” с де ли ма ин спи ри са -
ним фран цу ским стрип-ства -
ра ла штвом. По се ти о ци ће мо -
ћи да ви де но ве ра до ве два де -
сет умет ни ка и умет ни ца из
Ср би је, Хр ват ске, Фран цу ске и
Ја па на, на ста ле на ову те му.

– За мо лив ши ау то ре из не -
ко ли ко зе ма ља да пу тем крат -

ког стри па из ра зе свој тзв. омаж
фран ко фо ном стрип-ства ра ла -
штву, до би ли смо мо за ик иде -
ја и при зо ра. Асте рикс и Та -
лич ни Том су део сва чи јег од -
ра ста ња, али по сто ји и ши ро ко
по ље у ко јем до ми ни ра ју са -
вре ме ни ау то ри нај ра зли чи ти -
је жан ров ске, и ван жан ров ске,
про ве ни јен ци је. Стри по ва не по -
све те за ни мљи ве су и као ис -
по ља ва ње ду бо ко лич ног из ра -
за за сно ва ног на ис ку стви ма,
успо ме на ма, раз ми шља њи ма.
Оне сва ка ко од ра жа ва ју чи ње -
ни цу да је фран цу ска шко ла

стри па ути ца ла на мно ге ау то -
ре у раз ли чи тим зе мља ма, не
са мо на фор ма лан на чин већ и
као ви зи ја ко ја је пре о бра зи ла
ову област ства ра ла штва – ре -
као је стрип-ау тор и је дан од
се лек то ра про гра ма фе сти ва -
ла „Но ва” Са ша Ра ке зић.

Из ло жбе ни сег мент „Фран -
цу ски стрип као ин спи ра ци ја”
са др жа ће ра до ве Ане Пе тро -
вић, Ва лен ти не Бри шки, Дар -
ка Да цо ви ћа, Деј ви да Ла ски ја,
Фран сис Лу тес, Ха ру ки чи ја,
Ива не Фи ли по вић, Је ле не Ву -
чић, Је ле не Ђор ђе вић, Кеј ти

Во зниц ки, Кла ре Ру сан Кларџy,
Ла ри се Ац ков, Лее Краљ Ја гер,
Ма ри је Ђе ра но вић, Мар ка Ђе -
шке, Ми ла на Си ми ћа, Мир ја -
не Ми шлов и Ти је ри ја Ги та ра,
Ми ха е ле Ер цег, Рај ка Чуч ка и
Со ње Га шпе ров.

Фе сти вал „Но ва” ор га ни зу је
аген ци ја „Ко му ни кАрт”, уз по -
др шку Фран цу ског ин сти ту та,
Ми ни стар ства кул ту ре и ин -
фор ми са ња и Гра да Пан че ва,
и у парт нер ству с Кул тур ним
цен тром Пан че ва.
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ ФИЛ МОМ

ПА ЗИ, СНИ МА СЕ!
Од иде је до ре а ли за ци је фил ма пут је
дуг, али леп и кре а ти ван, а крај њи ре -
зул тат је не што што тра је, без пре те -
ри ва ња, веч но. А ути цај фил мо ва на
на ше жи во те не ка да је не ве ро ва тан.

Про цес ства ра ња

Милан Коларски (30) сни ма тељ је већ
де сет го ди на. Уче ство вао је у ви ше
до ма ћих и стра них про је ка та. Сни -
мао је крат ко ме тра жне, ду го ме тра -
жне, до ку мен тар не и ре клам не
филмове.

– Игром слу ча ја сам се на шао на
Те ле ви зи ји Пан че во као сни ма тељ у
по ку ша ју, а он да ме је ко ле га и до бар
при ја тељ Се ад Бо гу ћа нин „по гу рао”
да се рас пи там за не ки умет нич ки
фа кул тет, на кон че га сам упи сао Ака -
де ми ју умет но сти. А љу бав пре ма ка -
ме ри је са мо ра сла – при ча Ми лан.

Ба ви се свим по сло ви ма ве за ним
за ка ме ру – био је швен кер и шар -
фер, и сни ма тељ.

– Са да се нај ви ше ба вим по слом
пр вог аси стен та ка ме ре – шар фе ра.
Не мам кон кре тан кре а тив ни по сту -
пак, ра ди је пу штам да се ства ри „де -
се”. Ужи вам у са мом сни ма њу, јер је
то нај у збу дљи ви ји део про це са ства -
ра ња ки не ма то граф ског де ла – прича.

Дра ги су му сви про јек ти на ко ји ма
је до са да ра дио, јер сва ки но ви про -
је кат но си но ве лек ци је и ис ку ства.
До па да му се што не пре ста но упо зна -
је се бе и око ли ну кроз но ве про јек те
и љу де ко ји на њи ма ра де.

– Нај ве ћа ма на овог по сла је што
си че сто од су тан од ку ће. Ра ни је ми
је би ло ма ло лак ше, али са да кад
имам сво ју по ро ди цу то ми нај те же
па да – об ја шња ва Ми лан.

Ка же да би ти фил ма џи ја ни је ла -
ко. Са ти су ха о тич ни, а по де ла на рад -
не и не рад не да не у не де љи у овом
по слу не ва жи.

– Је дан дан ру чаш у ре сто ра ну с
пет зве зди ца, а већ на ред ног је деш из
кри ла на не кој ли ва ди. Че сто се филм -
ски рад ни ци бу не и жа ле, а опет на -
ред ног ју тра оду на сет. Ка жу да сва -
ки по сао мо ра да се во ли да би се ра -
дио. Али овај, кон крет но, за и ста мо -
ра да се во ли – за кљу чу је.

Моћ опа жа ња

Бра ни слав Чер њев (21) сце на ри ста је
и драм ски пи сац. За вр шио је дра ма -
тур ги ју на Ака де ми ји умет но сти у Но -
вом Са ду. До сад је као сце на ри ста
пот пи сао осам крат ко ме тра жних фил -
мо ва и јед ну се ри ју, а тре нут но  при -
пре ма две но ве се ри је и два це ло ве -
чер ња игра на фил ма. Ау тор је и че -
ти ри по зо ри шна ко ма да.

Од ма лих но гу је био члан глу мач -
ких сту ди ја – „Ате љеа мла дих”, УМС
шко ле за та лен те и Ре ги о нал ног цен -
тра за та лен те „Ми хај ло Пу пин”. У
„Ате љеу” је на пи сао пр ви по зо ри шни
ко мад, ко ји је из ве ден де се так пу та, у
осмом раз ре ду се при дру жио гру пи
за филм при Ре ги о нал ном цен тру за
та лен те код Ива на Ра ки џи ћа, где је
имао при ли ку да за поч не крат ко ме -
тра жним филм „Бра ћа Ли ми јер”, ко -
ји је до био гран-при на Фе сти ва лу
омла дин ског ства ра ла штва Ју го сло -
вен ске ки но те ке.

Ка же да је по сао сце на ри сте по се -
бан за то што је сва ки но ви рад ис тра -
жи ва ње но вог све та, ње го вих за ко на
и љу ди ко ји у ње му де ла ју.

– Пи са ње сце на ри ја мо же се упо -
ре ди ти с ва јар ством. Скулп ту ра се на -
ла зи за ро бље на у ма те ри ја лу: гип су,
мер ме ру, брон зи, те ра ко ти или др ве -
ту, а да би сте до шли до ње, по треб но
је са мо да ски не те тај ви шак ма те ри -
ја ла. Та ко је и са сце на ри ом: ва ша
при ча је за ро бље на у струк ту ри и

бели ни те хар ти је, са мо тре ба да се
осло бо ди те ви шка, ка ко би сте ту при -
чу до би ли. Зву чи ла ко, али ни је –
обја шња ва.

Бра ни слав ка же да је сце на ри ста
као по ли ца јац, кон стат но по сма тра
љу де, ослу шку је њи хо ве раз го во ре и

не кад чу је за ни мљи ву ре пли ку или
анег до ту ко ју мо же да ис ко ри сти. Он
нај ви ше ужи ва у при пре ми за рад и
пре пра вља њу сце на ри ја.

– При пре ма слу жи да упо зна те свет
ва ших ју на ка уз по моћ ко јих ће те сво -
ју по ру ку пре не ти гле да о ци ма. То под -
ра зу ме ва да за поч не те ис тра жи ва ње
њи хо вих стра сти, уку са, схва та ња,
стра хо ва, же ља, скри ве них тај ни... А
пре пра вља ње сце на ри ја слу жи да по -
бе ди мо на шу су је ту: сце на рио чи та -
мо објек тив но, па у ве ћи ни слу ча је ва
нај дра же ре пли ке или сце не ко је ни -
су у функ ци ји при че и не во де ни ку -
да, из ба ци мо – ка же.

Филм је ма ра тон

Ду шан Син ђић (28) за -
вр шио је Фа кул тет
драм ских умет но сти у
Бе о гра ду на Ка те дри за
ме наџ мент и про дук -
ци ју по зо ри шта, ра ди -
ја и кул ту ре, а по за вр -
шет ку је упи сао и ма -
стер-сту ди је на про гра -
му „Ме наџ мент кул ту -
ре и ме ди ја”. То ком сту -
ди ја је уче ство вао у ор -
га ни за ци ји сни ма ња ве -
ли ког бро ја крат ко ме -
тра жних фил мо ва, по -
зо ри шних пред ста ва,
фе сти ва ла и до га ђа ја.
Од 2018. го ди не про -
фе си о нал но ра ди на
фил му на по зи ци ја ма во ђе сни ма ња
и глав ног ор га ни за то ра. Ра дио је на

про јек ти ма „Ју -
тро ће про ме -
ни ти све”, „Сен -
ке над Бал ка -
ном 2”, „Мрак”,
„Seal Team 3”,
„Клан”, „По ро -
ди ца”, „Не чи ста
крв”…

– Љу бав
пре ма фил му и
би о ско пу ро ди -
ла се још на по -
чет ку основ не
шко ле, ка да сам
по чео да са ку -
пљам филм ске
пла ка те, а у

сред њој шко ли сам по ха ђао филм ске
ра ди о ни це Ра ше Ста ни ши ћа... Тих го -
ди на се у на шем гра ду сни ма ло не ко -
ли ко стра них фил мо ва и се ри ја, и це -
ла та ма ши не ри ја ме је пот пу но за -
ма ђи ја ла – при ча он.

Ба ве ћи се овим по слом, сте као је
не про це њи во жи вот но ис ку ство и упо -
знао раз ли чи те љу де и ме ста.

– По сао глав ног ор га ни за то ра под -
ра зу ме ва при пре му и ком плет ну ло -
ги сти ку да би се сни ма ње оба ви ло.
Од про на ла же ња ло ка ци ја за сни ма -
ње до при ба вља ња до зво ла и ко ор ди -
на ци је од ре ђе них сек то ра. На кон чи -
та ња сце на ри ја и раз го во ра с ре ди те -
љем и сце но гра фом по чи ње по тра га
за нај бо љим ло ка ци ја ма за филм ску
при чу. То је и нај кре а тив ни ји део по -
сла – за кљу чу је Ду шан.

За љу бље на у ре жи ју

Ми ла на Миљ ко вић (20)
сту дент ки ња је Фа кул те та
драм ских умет но сти на Ка -
те дри за филм ску и те ле -
ви зиј ску ре жи ју. Већ пет
го ди на је члан гру пе за
филм РЦТ „Ми хај ло Пу -
пин”.

– Јед но вре ме сам би ла
члан „Ате љеа мла дих” и
во ле ла сам из ми шља ње
при ча. Схва ти ла сам да не
же лим да јед ног да на са -
мо глу мим у фил мо ви ма,
већ да их ства рам. И он да
сам у сед мом раз ре ду ре -
кла се би: би ћеш филм ски
ре ди тељ! И то је би ло то,
ви ше ни сам од у ста ја ла од тог ци ља –
при ча Ми ла на.

Пра вље ње фил ма је ства ра ње јед -
ног пот пу но но вог све та и љу ди у ње -
му; осми шља ва ју се њи хо ви жи во ти,
од ре ђу ју им се суд би не...

– Ин спи ри шу ме жи во ти обич них
љу ди с ко ји ма се ла ко мо же мо по и -
сто ве ти ти – при че о љу ди ма ко ји

падају, па те, гу бе, су о ча ва ју се с бо -
лом, не прав дом, не у спе хом... При че
о њи хо вим сно ви ма и на да њи ма, стра -
хо ви ма и сум ња ма, до брим и ло шим
од лу ка ма, веч ној бор би ко ја се зо ве
жи вот – об ја шња ва Ми ла на.

Ужи ва у сва ком сег мен ту ра да, осим
у при пре ма ма, ко је су јој ја ко стре -
сне, јер се увек по ја ви го ми ла про -
бле ма и пре пре ка.

– Ор га ни за ци је сни ма ња, ко је сам
до са да ра ди ла са ма, мно го ме ис цр -
пљу ју. Али на са мом сни ма њу увек
ужи вам, чак и ка да не иде све по пла -
ну. Сва ки пут ка да вик нем: „Ак ци ја!”,
осе ћам да сам ус пе ла јер ра дим оно
што во лим: ре жи рам филм – при ча
она.

Нај по но сни ја је на свој пр ви филм,
сни мљен 2016. у про дук ци ји РЦТ

„Михај ло Пу пин”, за јед но са чла но -
ви ма гру пе за филм.

– Би ла сам уз бу ђе на што ћу пр ви
пут ре жи ра ти, али док сам ра ди ла
на при пре ма ма за тај филм, мој та та
је из не на да пре ми нуо. Би ла сам мно -
го ве за на за ње га и ни сам зна ла ка ко
ћу жи ве ти с тим бо лом, али сам зна -
ла да тре ба да сни мим филм. Вра ти -
ла сам се при пре ма ма и по сле не ких
ме сец да на он је био за вр шен. Та да
сам би ла са свим си гур на да ни ка да
не ћу од у ста ти од ци ља да по ста нем
ре ди тељ – ка же.

До па да јој се ка кву моћ има филм
над пу бли ком, ње го ва спо соб ност да
упра вља емо ци ја ма, да  рас пла че, на -
сме је, упла ши, за бри не, за ди ви.

– Онај осе ћај ко ји оста је на кон од -
гле да ног до брог фил ма, же ља да га
гле даш по но во, лек ци је ко ји ма те на -
у чи, ме сто ко је у твом ср цу за у зме...
фил мо ви се због то га сни ма ју – за -
кљу чу је Ми ла на.

По све ће ност иде ји

Алек са Бор ко вић (23) сту дент је че -
твр те го ди не ди ги тал них умет но сти
на Фа кул те ту за ме ди је и ко му ни ка -
ци је. Уче ство вао је у ства ра њу пре ко
три де сет сту дент ских крат ких игра -
них и до ку мен тар них фил мо ва, као и
на сни ма њу не ко ли ко ТВ се ри ја и до -
ма ћих ду го ме тра жних фил мо ва. До -
бит ник је не ко ли ко на гра да и при -
зна ња за свој рад. Јед на од њих је за
нај бо љу ка ме ру на Ме ђу на род ном
филм ском фе сти ва лу „Филм ски
фронт”, за филм „Бам би ленд” Да ни -
ла Ста ни ми ро ви ћа.

– С про це сом пра вље ња фил ма су -
срео сам се спон та но, у Ре ги о нал ном
цен тру за та лен те „Ми хај ло Пу пин”,
где сам оти шао да бих се за пра во ба -
вио про гра ми ра њем. Ко нач на од лу ка
је па ла ка да су се ис пред ме не на шле
књи ге за при пре му за ФДУ и јед на
књи га за ЕТФ. Хтео сам па ра лел но да
се при пре мам, па да од лу чим ка сни -
је, пред при јем ни, или да мо жда иза -
ђем на оба. У књи зи за ЕТФ сам сти -
гао до тре ћег за дат ка, а филм ко ји
сам сни мио под мен тор ством Ива на
Ра ки џи ћа слао сам на све мо гу ће фе -
сти ва ле у ре ги о ну – при ча он.

Тре нут но ра ди као сни ма тељ, ре -
ди тељ и про ду цент, али ка ме ру издва -
ја као свој сек тор.

– Нај дра жи су ми „Да ни гу бље ња” у
ре жи ји Јо ва не Авра мо вић. То је филм
на ком сам се ба вио про дук ци јом, али
сам то ком ра да на ње му на пра вио нај -
ве ћи ко рак у лич ном про фе си о нал -
ном са зре ва њу. Це ло ку пан рад је био
сат кан од су лу дог оп ти ми зма да ће на
кра ју све би ти у ре ду, иа ко су про бле -
ми у не ким тре ну ци ма из гле да ли не -
са вла ди ви. Дру ги ва жан про је кат био
ми је „Бам би ленд” Да ни ла Ста ни ми -
ро ви ћа, ко ји је, иа ко сту дент ски филм,
до жи вео огро ман успех. При ка зан је
на пре ко ше зде сет фе ства ла ши ром
све та и осво јио је ве ли ки број на гра -
да. То је био и мој пр ви про је кат у ко -
јем сам ра дио као ди рек тор фо то гра -
фи је. По том филм „Су тра је још увек
ју ли” Де ја на Вла и са вље ви ћа Ник та, у
ко јем сам имао пр ву зна чај ни ју функ -
ци ју на ду го ме тра жном фил му, био
сам по моћ ник ре жи је. Пре див но иску -
ство! Та ко ђе, мно го ми је би тан до ку -
мен тар ни филм ко ји сам ра дио као
ди рек тор фо то гра фи је с ре ди те љем
Ми ло шем То ми ћем. Филм још увек
ни је за вр шен, зва ће се „Кру на” и на -
мен ски је сни ман за не мач ку те ле ви -
зи ју „Ки ка” – при ча.

Мир ја на Ма рић

Ду шан Син ђић

Бра ни слав Чер њев

Ми ла на Миљ ко вић

Милан Коларски

Нај бо љи про фај лер ко јег је ФБИ
имао, Вил Гре јам, по ву као се на -
кон што је Ха ни бал Лек тер за тво -
рен. Ме ђу тим, низ је зи вих зло чи -
на на те ра ће аген та Кро фор да да
се по но во обра ти је ди ном чо ве ку
ко ји мо же да по мог не у ис тра зи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко је ме сто је у ва шем ср цу. Књи ге
из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле де -
ћих по ру ка:

„Ње го ве гру ди, на ко је лег нем
по сле шу га вог да на и сви про блеми
мо мен тал но не ста ну.” 066/8887...

„Пан че во! Да се опет ро дим, ја
бих по но во жи ве ла ов де...” 064/1479...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта вам нај че шће
оте жа ва жи вот:

„Ко ро на – оте жа ва и за гор ча ва.
Да по лу диш!” 064/9668...

„Нај че шће ми жи вот оте жа ва то
што не умем до бро да про це ним љу -
де. На ро чи то сам се зе зну ла кад сам
би ра ла му жа.” 064/2071... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 9. де цем бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Мо же те ли да за ми сли те
жи вот у шу ми?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

Са да је по но во не ста ло јед но де те
– На о ми Пајн. Ни ко осим но ви -
нар ке Хе стер Крим стин не схва та
озбиљ ност си ту а ци је. Она ће за мо -
ли ти Вајл да да упо тре би спо соб -
но сти ко је је сте као жи ве ћи сам у
шу ми и по мог не јој да про на ђе
девој чи цу…

„Де чак из шу ме”
Хар лана Ко бена

„Цр ве ни змај”
То ма са Ха ри са

Два чи та о ца ко ји до 9. де цем бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Да ли гле да те хо рор фил -
мо ве?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Алек са Бор ко вић
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Она се већ два пу та на шла на
„Бли цо вој” ли сти нај моћ ни јих
љу ди у срп ском спор ту: и 2018.
и ове го ди не је у топ пе де сет.
По врх све га, са да је на тој ли -
сти све га шест же на и она је
јед на од њих. Не ма тог гра да и
се ла у Ср би ји у ко ме она не ма
ода не са рад ни ке ме ђу пред -
став ни ци ма ло кал них са мо у -
пра ва и спорт ских ор га ни за -
ци ја. Те шко је из бро ја ти ње не
нај и скре ни је при ја те ље, јер их
има не ко ли ко сто ти на хи ља да
и сви су де ца, ко ја је про сто
обо жа ва ју. Ако сте чу ли за „Ду -
нав оси гу ра ње” Спорт ске игре
мла дих Ср би је или сте чак уче -
ство ва ли на њи ма, она је за -
слу жна за то.

По зна та је по за ра зном осме -
ху и че лич ној во љи. Она је же -
на ко ја ће сва ко „не мо гу ће”
пре тво ри ти у „мо гу ће” са мо ако
јој да те до бар мо тив и до вољ -
но вре ме на. Она је на ша Пан -
чев ка – Ива на Јо ва но вић, же -
на ко јом мо же мо да се по но -
си мо, али и од ко је и те ка ко
има мо шта да на у чи мо.

На ша су гра ђан ка се на ли сти
нај моћ ни јих же на у срп ском
спор ту на шла ра ме уз ра ме са
европ ском и свет ском пр ва ки -
њом у атле ти ци Ива ном Шпа -
но вић, нај бо љим жен ским ко -
шар ка шким тре не ром Ма ри -
ном Маљ ко вић, нај бо љом од -
бој ка ши цом у Евро пи Ти ја ном
Бо шко вић, олим пиј ском шам -
пи он ком у те квон ду Ми ли цом
Ман дић и те ни ским су ди јом
Ма ри ја ном Ве љо вић.

Они ко ји Ива ну по зна ју твр -
де да та кво при зна ње она за и -
ста и за слу жу је, на по ми њу ћи
да су за „Ду нав оси гу ра ње”
Спорт ске игре мла дих у Ср би -
ји, али и ши ре, сви чу ли тек
ка да је она пре че ти ри го ди не
пре у зе ла кор ми ло над овим,
са да већ ги гант ским про јек -
том у на шој зе мљи. Тре нут но
је то нај ве ћа ор га ни за ци ја ама -
тер ског спор та у овом де лу
све та, ко ја у Хр ват ској, ода -
кле је по те кла, по сто ји 24 го -
ди не, у Бо сни и Хер це го ви ни
јед ну де це ни ју, а у Ср би ји је
ово сед ма се зо на. Кроз Игре
је од осни ва ња до да нас про -
шло ви ше од два ми ли о на де -
це основ но школ ског уз ра ста,
ко ја се сва ке го ди не на град -
ском, др жав ном и ме ђу на род -
ном ни воу так ми че у чак де -
сет спор то ва.

Ова кав успех је Ива ни, су де -
ћи по ње ној жи вот ној при чи,
био суд бин ски пред о дре ђен.
Иа ко је она све вре ме стре ми -
ла ка но ви нар ским во да ма, не -
ке окол но сти су од са мог по -
чет ка ука зи ва ле на то да је жи -
вот при пре ма за са свим дру га -
чи ју уло гу...

Прст суд би не

За вр ши ла је Основ ну шко лу
„Сте ви ца Јо ва но вић” и сред њу
шко лу „23. мај” у Пан че ву, а
по том и Фа кул тет за ме наџ -
мент. Ње ни број ни та лен ти до -
шли су до из ра жа ја већ то ком
нај ра ни јег шко ло ва ња.

– У основ ној шко ли сам за -
во ле ла да чи там књи ге, али и
да пи шем. До бит ник сам три ју
чи та лач ких знач ки. Пи са ла сам
и за школ ски ча со пис. Ујед но
ме је за ни мао и спорт, па сам
не ко ли ко го ди на тре ни ра ла ко -
шар ку, иа ко ни сам баш би ла
та лен то ва на ни ти пред о дре ђе -
на за успе шну спор тист ки њу.
По ти чем из спорт ске по ро ди -
це, па је спорт за пра во од у век
био са став ни део мог жи во та.
Мој отац Ни ко ла, ко га мно ги
Пан чев ци пам те, био је про -
фе сор фи зич ког вас пи та ња, а
ра дио је и као ру ко мет ни тре -
нер и тре нер рва ча, али је нај -
ви ше био по све ћен школ ском
спор ту и ра ду с де цом. Мо ја
ро ђе на се стра Ма ри ја на и ја
смо као ма ле увек с та том и
ма мом и де цом спор ти сти ма
ишле на лет ње и зим ске при -
пре ме. На ма је то био са став -
ни део жи во та и див ног де тињ -
ства. Сад ка да се освр нем иза
се бе не мо гу да не по ми слим
да је све то био сво је вр стан
увод у оно чи ме се са да ба вим
– за по чи ње сво ју при чу Ива на.

За љу бље на у но ви нар ство

Иа ко је Ива ни до бро ишло че -
га год да се ла ти ла, а ин те ре -
со ва ња су јој би ла број на, но -
ви нар ство ју је на кра ју нај ви -
ше оп чи ни ло.

– Пр ви хо но рар у Пан че ву
за ра ди ла сам во де ћи за пи сни -
ке на утак ми ца ма. По че ла сам
по том да пе чем за нат у Спорт -
ском не дељ ни ку за ју жни Ба -
нат „Па но ра ма”, ко ји је осно -
вао СОФК Пан че во. Би ли су ту
ам би ци о зни љу ди, по све ће ни
спор ту, са Ђо ком Слав ко ви ћем
на че лу. Мир ко Kовачевић и
Аца Ма лу ше вић би ли су мо ји
но ви нар ски учи те љи. Kасније
сам ра ди ла на Те ле ви зи ји Пан -
че во од са мог осни ва ња, а за -
тим сам 1995. пре шла на „Ра -
дио С” и та мо оста ла чи та ву де -
це ни ју, све до 2005. го ди не –
при се ћа се на ша са го вор ни ца.

Ра диј ско об ли ко ва ње

На овом ра ди ју Ива на Јо ва но -
вић је ра ди ла као уред ни ца

спорт ског про гра ма, во ди тељ -
ка и но ви нар ка. Има ла је сво ју
спорт ску еми си ју „Тајм-аут”,
би ла је и уред ни ца ин фор ма -
тив ног про гра ма, као и ди рек -
тор ка „Ра ди ја С” у Ја го ди ни...

– Рад на „Ра ди ју С” ме је
умно го ме об ли ко вао. Од ко ле -
га и вла сни ка ра ди ја, Зо ра на
Ан ђел ко ви ћа, пу но сам на у чи -
ла. Уса вр ша ва ла сам се, пу то -
ва ла и упо зна ла мно го љу ди, од
ко јих су мно ги и да нас мо ји
при ја те љи. За хвал на сам Ан -
ђел ко ви ћу на то ме што је, тих
де ве де се тих, имао ви зи ју да оку -
пи нас мла де и пру жи нам про -
стор да се до ка же мо. Ство рио

је од нас тим ко ме је по шло за
ру ком да на пра ви нај слу ша ни -
ју ра дио-ста ни цу, пр во у Бе о -
гра ду, а по том и у це лој Ср би ји.
Ра дио је мо ја нај ве ћа ме диј ска
љу бав. Ту сам по ста ла пре по -
зна тљи ва по сме ја њу у етру,
ужи во, спон та но и ср дач но. Би -
ло је ле по, пам тим и да нас сва -
ки тре ну так ра диј ског жи во та…
Ипак, с вре ме ном је до шло до
за си ће ња. До не ла сам од лу ку
да ка ри је ру за ме ним не ким но -
вим иза зо ви ма, ван ме ди ја –
на ста вља при чу Ива на.

То тал ни за о крет

Већ 1. ја ну а ра 2006. го ди не
по че ла је да ра ди у ти му Жељ -
ка Та на ско ви ћа, на шег од бој -
ка шког ре пре зен та тив ца, с ко -
јим ју је спо ји ло упра во но ви -
нар ство. По ста ла је ње гов за -
ме ник у при ват ним ком па ни -
ја ма и ту оста ла све до 2017.
го ди не. У два ман да та, то ком
осам го ди на, би ла је и пред -
сед ни ца Над зор ног од бо ра Са -
ве за за школ ски спорт Ср би је,
а у јед ном ман да ту и чла ни ца
Из вр шног од бо ра Спорт ског
са ве за Бе о гра да.

У ме ђу вре ме ну су се до го ди -
ле Игре, а са Ива ни ним до ла -
ском на ме сто пред сед ни це ове
ор га ни за ци је њен жи вот се пот -
пу но про ме нио. Као да је све
ко нач но до шло на сво је ме сто.
Кру на те при че, из ме ђу оста -
лог, је сте и ти ту ла ко јом ју је
два пут овен чао „Блиц”. Жи вот

јој се про ме нио, али она – она
је оста ла иста: скром на и у соп -
стве ним очи ма – са свим обична.

– Ни сам не ко ко во ли да при -
ча о соп стве ном успе ху. Сва ка -
ко ми је ве о ма дра го што има
још љу ди ко ји су спрем ни да
пре по зна ју и вред ну ју не чи ји
труд, рад и за ла га ње. За сва ко
при зна ње ко је су Игре до би ле
за слу жан је цео наш тим, а ја
сам са мо пр ва ме ђу јед на ки ма.
Не сма трам се бе моћ ном, ми -
слим да сам обич на же на, ко ја
је са мо ис ко ри сти ла при ли ку
да по ка же да не што мо же, уме,
зна и хо ће да ура ди. Не мам ле -
ђа, а не мам ни гор дост, јер то
ни је у ду ху пра во сла вља. Моћ
и ути цај су ве за ни за по ли ти ку
и вред ност ка пи та ла, а ја ни -
сам у тим во да ма – на гла ша ва
на ша су гра ђан ка.

Са вр шен план

Ива на Јо ва но вић је за и ста у
све ту ама тер ског спор та на пра -
ви ла чу до, али она је и те ка ко
зна ла ка ко то да по стиг не.

– Би ло ми је ја сно од са мог
по чет ка да мо рам да ра дим на
ства ра њу си сте ма ор га ни за ци -
је и на ус по ста вља њу мре же
љу ди у гра до ви ма у Ср би ји.
Раз ви ја ла сам од но се с пред -
став ни ци ма ло кал них са мо у -
пра ва, гра ди ла сам по ве ре ње у
на шу при чу и у вред ност овог
про јек та. Игре су по ла ко ишле
на пред. То је је дан ду го тра јан
про цес. По но сна сам на то што
сам ус пе ла да про на ђем наш
пут – пут Ига ра. Он је за снован
на ода ном и про фе си о нал ном

од но су пре ма ра ду, ор га ни за -
ци ји, али и пре ма сва ком де -
те ту ко је уче ству је на Игра ма
– ис ти че Ива на.

Кад фо то гра фи је про го во ре

Чи ни се да Ива на Јо ва но вић
тек са да по ла ко по ста је све сна
раз ме ра успе ха ко ји је по стигла.

– Сва ког да на мно го љу ди
ме зо ве и че сти та ми на све му
што смо по сти гли, по го то во ове
го ди не, у усло ви ма свет ске пан -
де ми је. И мо рам да при знам
јед ну ствар: тек са да ми по ла -
ко до пи ре до све сти шта смо
ура ди ли. Док пре гле дам хлад -
не гла ве фо то гра фи је из ово -
го ди шње се зо не, јер са да је вре -
ме за из ве шта је и ана ли зе, вра -
ћа ју ми се емо ци је из сва ког
гра да, сви фак то ри ри зи ка ко -
ји су по сто ја ли, сва ка си ту а ци -
ја ко ју смо про шли, али и пре -
ле пе при че и ути сци ко је но -
си мо из сва ког кра ја Ср би је.
Ја сно ми је да сам и дру ги ма и
се би до ка за ла да сам спрем на
за пре ва зи ла же ње ра зних пре -
пре ка, за ре а го ва ње у кри зним
си ту а ци ја и да са сво јим ти -
мом мо гу да пре бро дим све
иза зо ве. У том сми слу сам све -
сна ве ли чи не и ва жно сти по -
стиг ну тог. Али на ста вља мо да -
ље, још је мно го пла но ва пред
на ма. На ша де ца ве ру ју у нас и
не сме мо да их из не ве ри мо –
за о кру жу је при чу нај моћ ни ја
Пан чев ка.

Дра га на Ко жан

Ули ца па три јар ха Чар но је ви -
ћа про сти ре се од Ули це Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа до Ка ра -
ђор ђе ве, а овај на зив ни је ме -
ња ла од 1944. го ди не. Пр ви
пут је име овог зна ме ни тог
Ср би на по не ла 1891. го ди не
– исти на, та да је на зва на Цер -
но ви це ва, и осим у вре ме свет -
ских ра то ва – од 1914. до 1918.
про сто ни је има ла име, а у
Дру гом свет ском ра ту би ла је
Ули ца мар ша ла Бли хе ра – зва -
ла се увек, у овом или оном
об ли ку, по па три јар ху Ар се -
ни ју Чар но је ви ћу, ак те ру зна -
ме ни те Ве ли ке се о бе Ср ба...

Сул тан Мех мед IV по слао
је 1683. го ди не свог ве ли ког
ве зи ра Ка ра Му ста фу с ве ли -
ком вој ском на Беч. Али Ау -
стри јан ци су, уз по моћ пољ -
ског кра ља Ја на Со бје ског, по -
ту кли Тур ке, ко ји су би ли при -
ну ђе ни да се по вла че у ха о су.
Ау стри јан ци су кре ну ли за
њи ма и у том на ле ту осло бо -
ди ли и Бе о град, а на кон то га
цар ска вој ска под ко ман дом
Ени ја Пи ко ло ми ни ја про ди -
ре да ље у Ср би ју, све до Ко -
со ва... Ср би ни су има ли сво ју
др жа ву, а на оку пу их је др -
жа ла Цр ква. Је ди ни њи хов во -
ђа био је па три јарх Ар се ни је
III Чар но је вић.

Ро ђен 1633. го ди не на Це -
ти њу, он се вр ло млад за мо -
на шио, а са два де сет две го -
ди не већ је био игу ман ма на -
сти ра Пећ ке па три јар ши је.
Ми тро по лит хво стан ски по -
стао је у три де сет ше стој го -
ди ни, ка да је име но ван и за
по моћ ни ка те шко обо ле лог
па три јар ха Мак си ма. Бу ду ћи
да ни је би ло на де за па три -
јар хо во оздра вље ње, Ар се ни -
је је кра јем 1672. иза бран за
срп ског па три јар ха. Оби ла -
зио је епар хи је, а рат из ме ђу
Ау стри је и Тур ске за те као га
је на по кло нич ком пу то ва њу
у Па ле сти ну. За вре ме ово га
пу то ва ња во дио је днев ник,
ко ји има вред ност до ку мен та
и књи жев ног де ла. У Пећ се
вра тио по сле Ус кр са 1683. ка -
да је ау стриј ско-тур ски рат
већ био по чео.

Беч је по звао Ср бе, Бу га ре
и дру ге хри шћан ске на ро де
на Бал ка ну на уста нак про -
тив Ту ра ка, али је по зив при -
хва тио са мо Ар се ни је III Чар -
но је вић, у име Ср ба.

Али рат на сре ћа се та да
окре ну ла: 1689. го ди не ко -
ман ду над тур ском вој ском
пре у зео је ве ли ки ве зир Му -
ста фа Ћу при лић, ко ји је по -
ра зио Ау стри јан це и Ср бе код
Ка ча ни ка и от по чео кон тра -
о фан зи ву. Уз Ау стри јан це, у
ја ну а ру 1690. го ди не, по вла -
чи ли су се на се вер пред тур -
ском осве том и Ср би, чи ји се
број ме ри де се ти на ма хи ља -
да. На род је стра дао на све

стра не. „Љу ти страх и бе да
та да бе ше; ма тер од де це
раздва ја ху, и од оца си на.
Мла де ро бља ху, а ста ре се ка -
ху и да вља ху. Та да љу ди при -
зи ва ху на се смрт а не живот.”

Хро ни ке бе ле же: „Оно на -
ро да што је и оста ло по сле
та ко стра шне ка та кли зме би -
ло је то ли ко уда ре но по гла -
ви, да му је ду го тре ба ло да
до ђе се би. Гу би так пре тр пљен
та да ни је се ви ше по пра вио.
На опу сте ла срп ска ог њи шта,
у ко ли ко су уоп ште би ла об -
но вље на, по че ше до ла зи ти Ар -
на у ти и Тур ци.”

На ра чун са ве зни штва, Ср -
би су од ау стриј ског ца ра Ле -
о пол да до би ли од ре ђе не при -
ви ле ги је, па је ве ли ки број
њих пре шао пре ко Са ве и Ду -
на ва, на пу стив ши Бе о град не -
по сред но пред ње го во осва ја -
ње од стра не Ту ра ка, 1690.
го ди не.

Али пле ми ћи и ка то лич ко
све штен ство са бо ти ра ли су
оства ре ње обе ћа них пра ва Ср -
би ма, исто вре ме но во де ћи агре -
сив ну по ли ти ку уни ја ће ња, па
је Ар се ни је III Чар но је вић оста -
так жи во та про вео во де ћи бор -
бу на ви ше фрон то ва: за очу -
ва ње по зи ци је Пра во слав не цр -
кве у кра је ви ма под Ау стри -
јом, за шти ту Ср ба ко ји су оста -
ли на Ко со ву и за ре а ли за ци ју
цар ских при ви ле ги ја.

За хва љу ју ћи ње го вом за ла -
га њу код ца ра Ле о пол да, ко ји
је по твр дио из бор се дам срп -
ских вла ди ка, ство ре ни су
усло ви да се по чет ком осам -
на е стог ве ка раз ви је Кар ло -
вач ка ми тро по ли ја, као кли -
ца из ко је ће из ни ћи са вре ме -
на Срп ска пра во слав на цр ква.

Па три јар ху Ар се ни ју ни је
се оства ри ла же ља да се у по -
од ма клој ста ро сти вра ти у
Пећ. Умро је у Бе чу, 27. ок то -
бра 1706. го ди не, и са хра њен
је у ма на сти ру Кру ше дол.

Кар ло вач ки ми тро по лит и
па три јарх срп ски Ге ор ги је
Бран ко вић на ру чио је 1895.
го ди не од та да већ слав ног
сли ка ра Па је Јо ва но ви ћа сли -
ку о овом до га ђа ју, с на ме ром
да је на ред не го ди не при ка же
на Ми ле ни јум ској из ло жби у
Бу дим пе шти. Али ни је био за -
до во љан Јо ва но ви ће вим делом,
па је за тра жио ис прав ке...

Јо ва но вић је за вр шио укуп -
но че ти ри вер зи је сли ке, од
ко јих су три са чу ва не. Пр ва
вер зи ја је из ло же на у згра ди
Па три јар ши је у Бе о гра ду,
дру га се на ла зи у На род ном
му зе ју Пан че во, а че твр та је
у Ко на ку кне ги ње Љу би це у
Бе о гра ду. „Се о ба Ср ба” има
култ ни ста тус у срп ској по -
пу лар ној кул ту ри, а не ко ли -
ко ау то ра сма тра је јед ним
од нај бо љих Јо ва но ви ће вих
де ла. Р. П.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ИВА НА ЈО ВА НО ВИЋ, НАЈ МОЋ НИ ЈА ЖЕ НА СРП СКОГ СПОР ТА

ОСМЕ ХОМ И ВО ЉОМ ОД ЧЕ ЛИ КА
БРИШЕ РЕЧ „НЕ МО ГУ ЋЕ” ИЗ РЕЧ НИ КА

УЛИ ЦА ПА ТРИ ЈАР ХА ЧАР НО ЈЕ ВИ ЋА

С на ро дом у се о бу

Ивана Јовановић

НЕ КО ТО ОД ГО РЕ ВИ ДИ СВЕ...

РЕ ЦЕПТ ЗА УСПЕХ ОД ЧЕ ТИ РИ СА СТОЈ КА

Од Ива не Јо ва но вић мно ги

с пра вом тра же са вет о то ме

ка ко се сти же до успе ха.

Она им га ра до от кри ва, али

не ма лом бро ју љу ди че сто

не до ста је бар не ки од са сто -

ја ка.

– Ре цепт је јед но ста ван.

По треб но је мно го ра да, тру -

да, по све ће но сти и од ри ца -

ња. Кад сте спрем ни то да

уло жи те, ви ше ни шта ни је

не мо гу ће. Мо ја функ ци ја у

СИМ-у ни је фор мал ног и

про то ко лар ног ти па, ра дим

исто као и сви оста ли, мо -

жда по не кад и ви ше. За ме -

не не ма ста ја ња: ка да је нај -

те же, из ву чем и по след њи

атом сна ге за ко ји сам ми -

сли ла да га и не мам, про ра -

ди не ки скри ве ни ме ха ни -

зам и на ста вљам да ље. Нај -

ве ћа на гра да за та кав при -

ступ су деч ји осме си, при ја -

тељ ства за цео жи вот, али и

не ка при зна ња ко ја за у век

оста ју у ср цу.

На пи та ње ко јој је нај ве ћа

по др шка у жи во ту, ко јој

„чу ва ле ђа”, Ива на ка же:

– По ред ба ке Чар не, му -

дре, ста ло же не же не, ко ја

има 98 го ди на и ве ли ки ми

је узор, ма ме, се стре и ње не

по ро ди це, по сто ји још пар

ме ни бит них осо ба у жи во ту.

Они су увек ту, чак и ка да

ни су фи зич ки при сут ни: бри -

ну, чу ва ју ме и за ме не би

ура ди ли све. Хва ла им на то -

ме. Да, ту је и та та ко ји с не -

ба гле да све и си гур но је он

нај по но сни ји чо век на све ту,

јер сам на ста ви ла ње го вим

сто па ма, да се бо рим за де -

цу основ но школ ског уз ра ста

и за спорт у це ли ни.
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Да је још увек оне ве ли ке со -
ци ја ли стич ке фе де ра тив не и
не свр ста не др жа ве, у не де љу
би био про сла вљен Дан ре пу -
бли ке. Ме ђу тим, иа ко Ју го сла -
ви ја одав но не по сто ји, при по -
ме ну ње ног име на не ма рав -
но ду шно сти – код јед них иза -
зи ва но стал ги ју, код дру гих пре -
зир, код тре ћих не што из међу...

Но, шта год ми сли ли о то ме,
чи ње ни ца је да ни де це ни ја ма
на кон не стан ка те, по мно го
че му ле пе зе мље ње на за о став -
шти на ни је у пот пу но сти из -
бри са на. Иа ко мно ги о том име -
ну го во ре с не сма ње ном стра -
шћу, мо жда и је ди ни на овим
(и ши рим) про сто ри ма ко ји га
још увек с по но сом но си је сте
фуд бал ски клуб из Ја бу ке. И
то пу них 85 го ди на!

А за њих не ма ди ле ме –
„Југосла ви ја” је би ла, је сте и
би ће ду бо ко у њи хо вом ср цу...

Фуд бал ски клуб „Ју го сла ви ја”
осно ван је 1935. го ди не на ини -
ци ја ти ву ин же ње ра Бог да на
Алек си ћа, успе шног ин ду стри -
јал ца и ку ма Ђор ђа Вај фер та.

Ме ђу тим, та да је за пра во то
спорт ско дру штво фа бри ке
„Скро ба ра” пре се ље но у Ја бу -
ку и пре и ме но ва но, јер је че -
ти ри го ди не ра ни је фор ми ра -
но под име ном „Zeamais”.

Блистави пред рат ни
тренуци

„Ју го сла ви ја” већ 1936. го ди не
по ста је про фе си о нал ни клуб,
ка да и бе ле жи нај бли ста ви је
мо мен те у свом по сто ја њу ду -
гом осам и по де це ни ја. По бе -
до но сни низ је, у ле то 1940. го -
ди не, фуд ба ле ре из пан че вач -
ког се ла до вео на пр ве стра не
бе о град ске штам пе, за то што
су сте кли пра во игра ња у ква -
ли фи ка ци ја ма за ула зак у на -
ци о нал ну ли гу. Пред сам рат
су би ли чак и сед ми у са ве зном
ран гу, у дру штву он да шњих бе -
о град ских „ве чи тих” – БСК-а и
„Ју го сла ви је” (до ду ше без Хр -
ва та и Сло ве на ца, ко ји су у том
пе ри о ду има ли соп стве ну ли -
гу). Пам ти се и по бе да над ре -
но ми ра ним ма ђар ским „Се ге -
дом”, ка да се ис та као трио Пан -
ду ров –Да бић –Ту бић. Та утак -
ми ца, од и гра на у ја ну а ру 1941.
го ди не, ујед но је би ла и по след -
ња за ду жи пе ри од, јер су за
вре ме рат ног ви хо ра спорт ски
те ре ни опу сте ли.

Фуд бал је на ста вљен на кон
сло ма фа ши зма, а ја буч ки тим
се над ме тао у ни же ра зред ним

ли га ма, пр вен стве но у Пр вој ју -
жно ба нат ској ли ги, где је и дан-
да нас. То ком вре ме на бе ле же -
ни су и успо ни и па до ви, као и
при ја тељ ски ме че ви про тив
„Зве зде”, „Пар ти за на”, ОФК Бе -
о гра да, а до бро је упам ћен и
ме ђу на род ни тур нир од и гран
на Илин ден 1986. го ди не. Том
при ли ком су у Ја бу ци го сто ва -
ли ни кад ја чи скоп ски „Вар -
дар”, ко ји су пред во ди ли ле ген -
дар ни игра чи Пан чев и Рин гов,
као и ки пар ски „Апо лон”. Све -
до ци ка жу да је та да про да то
де сет хи ља да ка ра та и да игла
ни је мо гла да пад не у пу бли ку.

Да нас се ОФК „Ју го сла ви ја”
так ми чи у зва нич но пе том са -
ве зном ран гу, у не баш сјај -
ним окол но сти ма, али за хва -
љу ју ћи ен ту зи ја зму за љу бље -
ни ка у овај клуб и спорт, лоп -
та се и да ље ве се ло ко тр ља на
тра ви ја буч ког играли шта.

Ен ту зи ја сти „др же во ду”

Је дан од њих је и сва ка ко и
пре ка ље на ле ген да –
Зо ран Бој ков ски, ши -
ром ју жног Ба на та
по знат као Се и ка,
ко ји је играо од
1985. до 1996. го ди -
не, не ра чу на ју ћи
крат ке „из ле те”...

– Кре нуо сам
као цен тар фор,
да бих на кра ју
ка ри је ре пре шао на
де фан зив ни ју по зи цију.
За то вре ме по сти гао сам око
сто пе де сет го ло ва, од че га шест
ди рект но из кор не ра, а на јед -
ној утак ми ци, у по бе ди над Де -
ли бла том, чак два. Играо сам
ду го и по ву као сам се тек у 41.
го ди ни – ка же Се и ка.

С то ли ко го ди на ко пач ке 
је о клин ока чио и ње-
гов дугогодишњи са бо рац у

убојитом на па дач ком тан де му
– Не бој ша Сто ја нов ски Фен -
си. Он је ка ри је ру за по чео
1984. го ди не, као пи о нир, а
већ у на ред ним го ди на ма у
том уз ра сту био је део ти ма
ко ји је два пут уза стоп но по бе -
дио у ју жно ба нат ском ран гу,
што је по но вио и са омла дин -
ци ма по чет ком де ве де се тих
го ди на про шлог ве ка. И Фен -
си је био пра ви ре кор дер, мо -
жда и за „Ги ни са”, јер је у се -
зо ни дао чак 76 го ло ва у 24
утак ми це или ви ше од три по
утак ми ци, а са мо на јед ној –
не ве ро ват них 12!?

– За пр ви тим сам играо од
1991. го ди не, а опро стио сам
се 2015. Иа ко је би ло по ну да,
ни ка да ни сам ишао из Ја бу ке,
јер би увек пре ваг ну ла љу бав
пре ма овом се лу. Играо сам
пу не 24 се зо не, па сам са Се и -
ком и Или јом Гли го ров ским
ре кор дер по ду жи ни ста жа у
„Ју го сла ви ји”. По том сам ра -
дио и с пи о ни ри ма, ко ји су

би ли пр ва ци 2002. го -
ди не, а био сам и

пред сед ник 2012.
го ди не, али и пре
и по сле то га увек

сам био спре ман да
помог нем во ље -
ном клубу – ис -
ти че Фен си.

Иви ца Ми ло -
ше вић је та ко ђе

по ни као у ов да шњој
шко ли фуд ба ла код на -

став ни ка Лација.
– Та да је би ло озбиљ не се -

лек ци је, па нас је, од по чет них
пе де се так, оста ло та ман ко ли -
ко тре ба. Да нас за та кав при -
ступ не ма ма те ри јал них мо гућ -
но сти и мал те не игра ју сви ко -

ји до ђу, што ми је до бро по зна -
то, јер сам тре нут но тре нер мла -
ђих ка те го ри ја. Ина че, ве ћи део
ка ри је ре про вео сам ов де, а ре -
ци мо вра тио сам се да по мог -
нем ка да је тре ба ло да се екс -
пре сно вра ти мо у ви ши ранг.
Играо сам ве зња ка, али сам да -
вао мно го го ло ва, и то углав -
ном ван ше сна е стер ца, као и из
сло бод ња ка, па и, по пут Се и ке,
из кор не ра – при ча Иви ца.

Ру ко во де ћи трио спој мла -
дост и ис ку ства

Са ша Сто ја нов ски је, с 38 го -
ди на, још увек ак тив ни играч,
али и се кре тар клу ба од 2018.
го ди не и је дан од оних ко ји су,
ка ко ка жу са ме ко ле ге, мо жда
и спа сли клуб од про па сти.

– И ја сам по ни као у клу бу, а
за се ни о ре сам де би то вао 2006.
го ди не. Не ко ли ко пу та сам од -
ла зио и вра ћао се, па са да ов де
на сту пам као ве зњак и сма трам
да мо гу још увек да се но сим с
мла ђи ма, иа ко у ти му има и
ста ри јих, по пут Не бој ше Ко ле -

ског и Ра де та Ма ка ру на, ко ји
има ју пре ко 40 – ис ти че Са ша.

Ва жан шраф је Го ран Јо ва -
но вић, ак ту ел ни пот пред сед -
ник клу ба, ко ји до ду ше ни кад
ни је на сту пао за ја буч ки клуб,
већ у Са ку ла ма, али је дао из у -
зе тан до при нос и као спон зор
и као члан упра ве, у ко јој је
већ око два на ест го ди на.

– Имам ов де мно го до брих
дру га ра, па сам, у не ком мо -
мен ту, же лео да по мог нем и
остао на ду же ста зе. Би ло је ту
и ле пих и те шких тре ну та ка,
чак сам и да вао остав ку, али
ка да је пре ти ло да клуб бу де
уга шен и ка да сам ви део же љу
не ко ли ци не мла дих да га очу -
ва ју, од лу чио сам да се бо рим
за јед но с њи ма, до кле год су ту
– под вла чи Го ран.

Ипак, нај ве ћа од го вор ност
тре нут но је на пле ћи ма три де -
сет тро го ди шњег пред сед ни ка
Мар ка Да ки ћа, ро дом из Скро -
ба ре, ко ји је пр ве фуд бал ске
ко ра ке на пра вио у „Ди на му”.
А ка да се пре се лио у Ја бу ку,
на ста вио је да игра за ов да шње
пи о ни ре баш кад их је тре ни -
рао упра во Фен си.

– Он је умео да на пра ви ат -
мос фе ру и да нас мо ти ви ше,
па ре зул тат ни је из о стао и осво -
ји ли смо ју жно ба нат ско пр вен -
ство у пи о нир ској ка те го ри ји.
За пр ви тим сам де би то вао са
16 го ди на, по том ма ло ме њао
клу бо ве, али сам се ипак вра -
тио. Са да играм на по зи ци ји
зад њег ве зног и ка пи тен сам
еки пе; ра дим и с мла ђи ма, а
ето и пред сед ник сам. Већ ду -
го смо у Пр вој ју жно ба нат ској
ли ги и ам би ци је су нам ове се -
зо не да бу де мо на сре ди ни та -
бе ле; мо жда смо мо гли и ви ше

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
Ма ла слат ка ја за ви чар ка про -
на ђе на је на Ба ва ни штан ском
пу ту, али на жа лост ни је ми -
кро чи по ва на, па се не мо же
до ћи до по да та ка о вла сни -
ци ма. По ред то га што се зна
да је жен ка, до ка за но је и ве -
о ма уми ља та.

Сто га, док се вла сник не
ја ви, пас ће би ти у град ском
при хва ти ли шту, а ка да ис -
тек не за кон ски рок за то, на
сце ну сту па ју по тен ци јал ни удо ми те љи.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 352-148.

Цицке
У овој ве се лој еки пи, ста рој око
че ти ри ме се ца, не зна се ко ја je
ма ца од ко је леп ша.

Јед на је из Бе о гра да и има ла је
мно го сре ће – спа се на је у по -
след њи час, јер је још увек тре ба -
ло да си са ка да је про на ђе на.

Све оне са да тра же озбиљ не удо -
ми те ље, за то што ни су са мо за дво -
ри ште, бу ду ћи да су на ви кле да
жи ве уну тра. Kо же ли не ку од ових лут ки ца, тре ба са мо да
окре не број те ле фо на 063/323-565.

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

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене
(ра сно или ме шан ца), или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло

би да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

да нас ни су оме ле по вре де. „Ју -
го сла ви ја” се увек осла ња ла на
соп стве ни ка дар, али са да је
дру го вре ме, па смо при ну ђе -
ни и да до ве де мо два-три игра -
ча ка ко би смо то на док на ди -
ли. Што се ти че во ђе ња клу ба,
као пред сед ник имам огром ну

по др шку свих ових љу ди. Ни је
ла ко скр пи ти крај с кра јем, јер
се фи нан си ра мо је ди но из бу -
џе та Гра да, а помаже нам,
спорт ском опремом, и бивши
одли чан играч – Саша Цве та -
нов ски Пи кле. Ме ђу тим, то је
до вољ но са мо за пр ви тим, док

ми има мо и два по го на мла -
ђих се лек ци ја са че тр де се так
чла но ва. Ме ђу њи ма су не ки
та лен то ва ни клин ци ко ји ће
мо жда на ста ви ти сто па ма Се -
и ке или Фен си ја, по пут Ла за ра
Цве та нов ског, Алек сан дра Се -
ку лов ског, Лу ке Бог да но ва, Ми -

ло ша Бог да нов ског, Матеје Ђо -
шев ског, Јована Шаћи ро вића,
Андреја Андреског, Огњена То -
нев ског... – по ен ти ра Мар ко.

А сви они, где год би ли и
шта год ра ди ли, за у век ће у ср -
цу но си ти сво ју јед ну је ди ну
„Ју го сла ви ју”...

ОСАМ ДЕ СЕТ ПЕТ ГО ДИ НА ЈА БУЧ КОГ КЛУ БА ЈЕ ДИН СТВЕ НОГ ИМЕ НА

ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА ДУ БО КО У СР ЦУ

ЈА БУЧ КЕ ФУД БАЛ СКЕ ЛЕ ГЕН ДЕ

Од осни ва ња 1935. го ди не

па до да нас у клу бу је по ни -

као не ма ли број пр во ли га -

шких фуд ба ле ра, као што су

Мир ко Ог ња нов ски Бе ли,

Бо ра Шкр бић, Ми ро слав

Ми ки Ми ло ше вић, Не бој ша

Ко ле ски и Да ни јел Да ца

Мар ко вић, ко ји је тра гич но

и пре ра но на стра дао.

Дрес ОФК-а „Ју го сла ви -

ја” ду го су но си ли и Ми о -

драг Ра ди че вић Су ља, по

мно ги ма мо жда и нај ве ћа

ја буч ка зве зда, па Сте ва

Пет ков ски Ган ча, Ни ко ла

Омор јан, Алек сан дар Јов -

че вић, Ан тон Коц ка, То ма

Са вић, Сто ја дин Ве ли нов -

ски, Или ја Гли го ров ски,

Дра га на Ри стић, Сто ја дин

Ве ли нов ски, Или ја Гли го -

ров ски, Дра ган Ри стић, Да -

не Ни ко лић, Зо ран Бој ков -

ски Се и ка, Не бој ша Сто ја -

нов ски Фен си...

КА КВА ЦР НА ПРО МЕ НА НАЗИВА?!

Фуд бал ски клуб „Ју го сла ви -

ја” мо жда је ди ни има та кав

на зив на про сто ру те не кад

ве ли ке и ува же не зе мље,

али ни ком од не ка да шњих и

са да шњих игра ча не па да

на па мет да то ме ња.

Та ко Се и ка на во ди да не

са мо да му не сме та то име

већ и да он ин тим но осе ћа

ве ли ку но стал ги ју за том зе -

мљом; Фен си је по но сан на

ње га и ми сли да би би ло

сра мо та ме ња ти га, а Го ран

ка же да, ако би се он пи тао,

не ма ди ску си је око би ло ка -

кве про ме не.

С тим се сла жу и мно го

мла ђи Иви ца, Са ша и

Марко...

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Генерација данашњих пионира спремна да одржи богату традицију

Шесторка која чува ватру: 
Саша, Фенси, Марко, Горан, Ивица и Сеика

Први тим

Фенси је у једној
сезони, играјући за
омладински јабучки
тим, дао рекордних
76 голова у 24
утакмице, а само на
једној – 12, док је
Сеика шест пута
тресао противничку
мрежу директно из
корнера и чак двапут
на истом мечу.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

Стовариште „Близанци”

нуди 
све врсте угља 
и лом палете 

даске за огрев

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

(1
/2

9
6

4
2

1
)

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!

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

АКЦИЈА

Отпадно дрво, паковано на палети, 1.990 динара

Превоз на адресу.

062/873-19-80, 064/503-30-11 (ф)

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

АКЦИЈА – УГАЉ СИРОВИ ВРЕОЦИ

Има на стању, обезбеђен превоз

062/873-19-80, 064/503-30-11 (ф)

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 

и потпала, спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року 

од 24 сата. Моб. 061/383-80-00. 
(1/298016)

ДОБЛО дфијат 1.3, мул-

тиџет, 2004. годиште, но-

ве гуме, дуго регистро-

ван, механички, беспре-

коран, 170.000, купљен

од првог власника, могу-

ћа свака провера било

где, 2.450 евра. 064/171-

22-13. (298681)

ГОЛФ 4, 1,4, 2002, пето-

ра врата, фул, 160.000

км, регистрован дуго.

064/130-36-02. (298632)

ФИЈАТ uli ze 2.1, турбо

дизел , 1996, тек реги-

строван, седишта 6 + 1,

клизна врата на обе стра-

не, продајем. 063/802-

58-36. (298516)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,

динамик опрема, шест

брзина, атестиран плин.

064/130-36-02. (298632)

ПЕЖО 307, 1.4 , ХДИ,

2002, петора врата, фул

опрема, прва боја.

064/130-36-02. (298632)

СТИЛО 1.2, 2002, петора

врата, шест брзина, у пр-

вој боји, клима.,

064/587-50-24. (298632)

ПУНТО 1.2, 2002, 5 В,

атестиран плин, клима,

серво, металик. 064/142-

55-93. (298650)

ЈУГО 55, 2003, 450 евра.

064/240-67-56. (298508)

ПУНТО класик 3, 2011,

1.3 МЈТД, аларм, клима,

власник. 064/913-72-24.

(298616)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова,

долазим на адресу.

069/203-00-44, 066/409-

991. (297924)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-
05. (297996/р)

БРИКЕТ буков, без лепка,
калоричан, џакови.
064/482-65-53. (298303)

УЉАНИ радијатор, веш-
машина, турбо рерна, те-
левизор, сто, столице.
063/861-82-66. (298652)

ПРОДАЈЕМ балирану де-
телину. Старчево.
065/688-86-30. (298662)

ДВОСЕД, судопера, угао-
на гарнитура, орман с
ципеларником, кревет,
фотеље, комоде.
063/861-82-66. (298652)

ПРОДАЈЕМ зидане гара-

же у Ул. Патријарха Чар-

нојевића 8. 063/315-872.

(297910)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га-

ражни простор од 130

квм, у Тамиш капији.

063/175-62-95. (298642)

ГАРАЖУ дуплу издајем,

зидану, струја, грејање

гратис, зграда Тесла.

061/225-16-43. (298553)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Ко-

тежу 1, зидана. 064/169-

68-54. (298475)

ПРОДАЈЕМ гаражу на

трећем нивоу Конструк-

торове гараже, Котеж 2.

064/421-62-41. (2917169

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (298660)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и

све врсте видео касета

квалитетно преснимавам

на ДВД. 063/288-278.

(298472)

ПРОДАЈЕМ пилиће хра-

њење домаћом храном

на салашу. 069/280-20-

37 (СМС)

ПРАСИЋИ на продају.

064/303-28-68, Мића.

(СМС)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4 кв.

060/631-09-75 (СМС)

ПРАСИЋИ и крмаче на

продају. Мића. 064/303-

28-68 (СМС)

ПРОДАЈЕМ шапурине.

Росић, 063/223-810.

(298237)

ПРОДАЈА нових: столица
од 1.800; столова од
4.500. 060/600-14-52.
(298682)

НОВИ дрвени кревети
200 х 90 – 5.900, клик-
клак лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (298682)

ПРОДАЈЕМ кревет са-
мац, комплет са душе-
ком, добро очуван, 7.000
динара. 064/059-88-44.
(298684)

МЕСНАТИ прасићи, ја-
гањци, свиње, могућност
клања и печења.
060/037-11-96. 

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта-
жа. 063/705-18-18.
(198619)

ДРВА продајем, преоста-
ла. 064/122-69-78.
(298519)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, монтажа и га-
ранција, вршимо поправ-
ке. 063/714-38-98.
(298566)

КРМАЧЕ, младе товље-
нике и прасад продајем,
повољно, екстра квали-
тет, вреди видети.
062/113-20-28. (298572)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те. Судоепра 3.000 дина-
ра, нова. 063/773-45-97.
(298571)

ПРОДАЈЕМ електрични
штедњак „Милан благоје-
вић” смедерево, одличан.
063/753-10-09. (298548)

ШВАЈС апарат ЦО 2, вар-
миг 140 – 160 ампера,
без боце, цена 350 евра.
Тел. 063/743-29-54.
(298487)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-
ње, може и полутке. Тел.
617-336, Омољица.
(2908495)

ПРОДАЈЕМ прасиће, це-
на 230 динара. Тел.
064/129-45-43. (298502)

ПРОДАЈЕМ две зимске
гуме за југа 45, у добром
стању, повољно. 013/235-
21-03. (298513)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (298519)

РАКИЈА препеченица,
више врста и колекција
страних пића, разна.
064/955-51-85. (2985249

ПРОДАЈЕМ слику Стоја-
на Трумића. Тел. 371-
202. (298457)

ПРОДАЈЕМ прасиће, ја-
риће, дебеле свиње.
063/175-18-24. 8298715)

МЕСНАТА прасад на
продају, услуга клања
гратис. 061/264-66-31.
(298692)

ПРОДАЈЕМ три трактора,
три приколице, велику
тањирачу и малу, сетво-
спремач, круњач црвени,
сечку за тулузину, 500
бала детелине, тробразд-
ни плуг, јаке гвоздене це-
ви, култиватор, југа, ин-
кубатор, пластична бу-
рад, столарски алат и
браварски, карабин са
снајпером, пумпарицу,
симсон сула сула и маг-
нум 357. 065/243-81-02.
(298696)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
телевизоре, веш-машине.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (298298)

СТРИПОВЕ старе отку-
пљујем., 064/435-90-43.
(298643)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47л (298556)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, сатове, но-
вац, пенкала. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
(298254/р)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, слике, са-
тове, стари новац, стри-
пове, флаше сифон соде,
старе играчке, старо по-
кућство. 063/705-18-18,
335-930. (298619)

КУПУЈЕМ мале ТА пећи.

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

(298619)

КУПУЈЕМ секундарне си-

ровине, гвожђе, старе ау-

томобиле, веш-машине,

замрзиваче, шпорете, до-

лазим. 061/322-04-94.

(298718)

КУПУЈЕМ обојене метале,

гвожђе, олово, акумуало-

ре, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре.

061/206-26-24.  (298718)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, оло-

во, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре, дола-

зим. 061/321-77-93.

(298718)

КУПУЈЕМ старе шпорете,

фрижидере, ТВ уређаје,

стару гвожђе и сав реци-

клажни отпад. 063/196-

54-56. (298713)

ИЗДАЈЕМ или продајем
кућу од 100 квм, призе-
мље + спрат , у центру
Панчева, Ул. Живојина
Мишића бр. 6., Тел.
023/857-069, 064/575-
57-04. (2982348)

ПРОДАЈЕМ кућу у Али-
бунару, 180 квм, 5 ари
плаца, 39.000, договор.
064/174-45-56, 064/149-
18-72. (298671)

НА ПРОДАЈУ кућа 180
квм, Ул. Јове Максина 50
+ плац. 063/740-22-41,
064/929-64-85. (298669)

КУЋА на продају, Пете-
фи Шандора, Панчево,
Војловица. 066/366-645.
(298680)

ПЛАЦ, Долово, 16 асри,

Ул. Лоле Рибара.

061/654-50-08. (29851)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ра ди 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

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди 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

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН +
ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + GGT + ALP

Цена: 740 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 27. НОВЕМБРА ДО 10. ДЕЦЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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ПОТРЕБНИ

РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

062/889-81-66

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

HIT PONUDA:

Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

НОВА КУЋА, 9 х 12,

спратна, завршни радо-

ви, нова Миса, власни-

штво.  064/221-36-12.

(298559)

ЗАМЕНА – кућа у Ивано-

ву, мењао бих за гарсо-

њеру у Панчеву.

064/372-94-71. (298547)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стана, 8 ари плац, Горњи

град. 063/829-89-48.

(298509)

НА ПРОДАЈУ плац на

Кудељарском насипу,

27.43 ара, излаз на две

улице, градско грађевин-

ско земљиште. 068/408-

97-21. (298492)

ГОРЊИ град, спратна,

5,5 ара, 80.000. (398),

„Кров”, 060/551-64-50.

(298580)

ВИКЕНДИЦА на Поња-

вици, код Омољице, кућа

150 квм, плац 34 ара,

30.000 евра. Власник.

064/141-18-51. (298570)

КУДЕЉАРАЦ, лепа нова

спратна кућа, у призе-

мљу, пословни простор

3.4 ара, 75.000. (398),

„Кров”, 060/551-64-50.

(298580)

ШИРИ ЦЕНТАР, 60 квм,

2.7 ари, 39.000. „Јанко-

вић”, 348-025. (298589)

КОТЕЖ 1, кућа 185 квм,

локал, гаража, 93.000.

„Јанковић”, 348-025.

(298589)

ПРОДАЈЕМ плац, Дими-

трија Туцовића 113, 4.5

ара, уз Тамиш, ширина

плаца 24 м. 063/407-788.

(298610)

ТЕСЛА за рушење, 2.61

ар, 45 м, укњижено,

29.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (298719)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље под засадом лешни-

ка, потез Арвеница Стар-

чево. 064/357-81-50.

(298624)

КУЋА, дворишна, призе-

мље + спрат, сређена,

своје двориште, улаз, шу-

па, 85.000. „Милка М”,

063/744-28-66. (298719)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 9

ари, 24 м фронт.  (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66.  (298719)

КУПУЈЕМ три ланца зе-

мље на Баваништанском

путу (немачко поље).

060/045-66-25. (298584)

29 КВМ, 29,700; 77 квм,

66.000, Светог Саве, но-

ви, ВПР. 069/655-214.

(298308)

КОТЕЖ 1, 57, ЦГ, IV, усе-

љив, 33.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(298664)

ТЕСЛА, 55, ЦГ; ПР, тера-

са, 46.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(298664)

НЕКРЕТНИНЕ „Јовано-

вић”, Котеж 1, 72 квм,

двоипособан, трећи

спрат, ЦГ, 52.000.

064/340-37-14. (298690)

НЕКРЕТНИНЕ „Јовано-

вић”, Котеж 2, 62 квм,

други спрат, ЦГ, тераса,

47.000, договор.

064/340-37-14. (298690)

ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ! Купо-

вина станова са вашим

плодоужитком. Исплата

одмах! АМК некретнине.

06/262-08-44. (298638)

ДОЊИ ГРАД, леп улични

део куће, 63 квм, тераса,

велики подрум, 28.000.

(398), „Кров”, 060/683-

10-64. (298580)

ПРОДАЈЕМ трособан

стан, новоградња, шири

центар, 71 квм, плин, III

спрат – дуплекс, храстов

паркет, шпанска керами-

ка, паркинг место, оста-

ва. 063/407-788.

(298610)

КУПОВИНА танова. Ис-

плата одмах! АМК не-

кретнине. 06/262-08-44.

(298638)

СТРОГИ центар, троипо-

собан, 106 квм, II,

106.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (298580)

ЦЕНТАР, нов, 78 квм, ЕГ,

трособан, ВП, две терасе,

73.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (298719)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,

88, две терасе, 70.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (298719)

КОТЕЖ 1, двособан, 60

квм, тераса, 18 квм, само

40.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (298719)

МАРГИТА, гарсоњера,
нова, 16 квм, укњижена,
ВП, комплетно намеште-
на, фул, 22.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (298719)

СОДАРА, двоипособан,
63 квм, ЦГ, X, 47.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (298708)

КОТЕЖ 1, трособан, 73
квм, III/IV, без лифта,
ЦГ, 52.000, власник.
065/817-42-64. (298702)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, намештен, 36.000,
власник. 060/320-55-59. 

ПОТРЕБНИ станови, ку-
ће, у Панчеву. Брза и си-
гурна исплата. „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(298017)

КУПУЈЕМ једноипособан
или двособан стан, ис-
плата одмах. 064/385-31-
15. (298467)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребне некретнине:

станови, куће, плацеви.

Брза реализација. (67),

063/744-28-66. (298719)

КУПУЈЕМ мањи стан у

Панчеву. Исплата одмах.

064/418-82-14. (298017)

КУПУЈЕМО станове, кук-

ће на свим локацијама.

Брза исплата. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (298708)

КУПУЈЕМ мањи стан и

једноипособан/двособан,

кеш купац. 060/551-64-

50. (1298580)

ИЗДАЈЕМ на дуже нов

једноипособан стан у Гло-

гоњу, са терасом, функ-

ционалан: сп. соба днев-

на, купатило, одвојена

струја и грејање на гас.

Асфалт паркинг место.

063/106-05-47 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештене

станове у центру.

063/313-005, 062/978-

34-26  (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештене

станове у центру.

063/313-005, 062/978-

34-26. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

45 квм, новоградња, Но-

ва Миса (близу школе).

063/808-07-06. (СМС)

ИЗДАЈЕМ ненамештен

стан, 54 квм, први спрат,

Котеж 2. Звати после 17

сати. 063/248-596. (298377/р)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен двособан стан,

центар, на кеју, централ-

но грејање, кабловска,

интернет, машине -  веш,

суђе, инвертер клима.

063/718-70-72. (298655)

ИЗДАЈЕМ дуплекс 130

квм, центар, гас, наме-

штен. 064/320-84-32.

(298056)

ИЗДАЈЕМ трособан стан

у центру, ЦГ. 065/554-67-

72. (298498)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен стан у центру са-

мац или самица.

065/344-85-77. (298651)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хоте-

ла Тамиш, 90 евра.

064/122-48-07. (298609)

ИЗДАЈЕМ намештен нов

стан, 60 квм, у центру,

200 евра. 063/712-62-84.

(298625)

КОТЕЖ 1, приземље, код

кружног тока, комплетно

сређен, од 1. јануара до-

ступан. Искључиво непу-

шачи. 063/337-912. (298458)

БЕСПЛАТНО собу, кухи-

њу, купатило издајем

станарки у Иванову.

064/372-94-71. (298547)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

Самачком, Синђелићева

улица. Звати после 17 са-

ти. Тел. 064/341-79-26.

(298606)

КОД Авива издајем сам-

цу једнособан комплетно

намештен стан, 170 евра.

062/361-676. (297545)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу

40 квм, центар, ТА, рад-

ници, самци, депозит.

061/182-37-90. (298565)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-

теж 2. 063/189-74-50-

)208563=

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру у центру, гре-

јање на струју. Тел.

065/335-12-73 (298573)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

код Стоматолошког фа-

култета. 069/360-10-11.

(298578)

ИЗДАЈЕМ полунамеште-

ну гарсоњеру у центру

града за самце., 063/733-

02-53. (298587)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру у Самачком.

064/229-02-86. (298497)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-

штен стан и гарсоњеру.

063/810-92-39. (298608)

ИЗДАЈЕМ стан у кући,

ЦГ, до две особе.

062/856-91-34. (298668)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан код

Народне баште, ЦГ, кли-

ма, кабловска, интерфон.

060/371-96-78. (298590)

ИЗДАЈЕМ намештен-не-

намештен, трособан стан

на новој Миси, 100 квм.

064/817-93-96. (298600)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру у центру гра-

да. Тел. 013/602-401,

064/372-88-19. (298601)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на

новој Миси. 063/700-70-

63. (298675)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стан на Коте-

жу, преко пута Лидла.

067/718-85-81. (298671)

ИЗДАЈЕ се стан, може и за

локал 35 квм, централно

грејање. Цара Душана 38,

Панчево. 062/886-56-02,

013/340-341. (298687)

ЦЕНТАР, гимназија, при-

земни део куће, 40.000

евра. 061/114-11-34.

(298598)
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ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”
категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

1. децембра испратила сам на вечни починак

своју једину тетку

ИВАНКУ БОГДАН
Рођ. Томић

Тугују за њом: сестричина СИМОНИДА ЦИЦА,

УРОШ, НЕМАЊА, ЗОРАН, ВЕРОНИКА, 

ВАЛЕНТИНА, пријатељи и комшије

(150/298659)

Последњи поздрав

ИВАНКИ

БОГДАН

Породица РАДАНОВ

(62/2198543)

ДЕСАНКА ПЕТКОВИЋ
1943–2020.

Последњи поздрав драгој мајци Деси од сина

ГОРАНА
(120/298630)

Последњи поздрав

ДЕСИ

од Горанових

пријатеља

са породицама

(121/198630)

Последњи поздрав

комшиници

ДЕСИ

од породице

БОЖОВИЋ

(122/198630)

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

Pančevo

RASPISUJE

OGLAS
za prijem radnika u stalni radni odnos:

– TESAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 izvršilaca

– ZIDAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 izvršilaca

– ARMIRAČ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 izvršilaca

Uslovi: 

– Radno iskustvo minimum 3 godine

Biografije slati na e-mail: office@finnet-ing.rs ili pozvati

na kontakt tel: 013/351-651, 366-068 do 16 časova

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИ-
ЛО” ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића

бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру

квадратном.

• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића

бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру

квадратном.

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.
0

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана

објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-

ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-

рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-

лене пијаце у Панчеву.

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз. 064/280-30-16,
061/324-37-50. Владимир

(4/298567)

ПРЕВОЗ: шљунка, песка, 

камионом кипером до 3.5

тоне. 061/288-41-08
(298554)

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

Ресторану „Стара Вајфертова

пивара” ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ.

063/391-824                           (ф)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ЦЕНТАР, два локала,

142, приземље у раду,

одлично место, 1.500

евра/квадрат., (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (298719)

ИЗДАЈЕМ хале, разне ве-
личине, шлеперски при-
лаз, Новосељансии пут.
063/219-532. (298668)

ЈНА, пословни простор
30 квм, приземље, 24.900
евра. АМК некретнине.
061/262-08-44. (298638)

ДОМ омладине, пијаца,
80 квм, 16.00 евра.
061/114-11-34.  (298598)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
80 квм, 300 евра.
063/712-62-84. (298625)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске ста-
нице. 063(/278-421.
(298505)

МАГАЦИН 60 квм, сув и
безбедан, избетониран,
струја, на Баваништан-
ском путу, издајем.
060/428-73-83. (298521)

ЛОКАЛ, продајем 28 квм
+ 12 квм, галерија, сре-
ђен, центар. 063/489-
958. (298538)

ПОТРЕБАН помоћни
радник у пекари. Тел.
063/606-330. (298676)

ФИРМИ за производњу у
Старчеву потребни радни-
ци. 063/263-341. (298660)

ПЕКАРИ потребна рад-
ница за печење и прода-
ју. Тел. 063/835-08-48.
(298673)

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници.
064/462-12-61. (298712)

ПОТРЕБНА конобарица,
спремачица. 063/846-40-
01. (298710)

ШЉУНАК,  песак, сеја-

нац, одвоз шута малим

кипером до два кубика.

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

338  (СМС)

МОЛЕРСКО ГИПСАР-

СКИ радови, мајстори из

Ковачице. Тел. 060/066-

08-60 (СМС)

МОЛЕРАЈ, професионал-

но, квалитетно, провери-

те. 061/273-65-68. (298499)

ПОТРЕБНА жена за чи-

шћење зграда. Информа-

ције на телефон 060/604-

07-64 (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-

СКИ радови, брзо, пе-

дантно, повољно.

065/523-02-73. (298455)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,

реновирање кровова, бе-

тонирање, стиропор, ба-

валит фасаде. 063/865-

80-49. (298251)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-

новирање купатила, по-

правке, вентили, славине,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (298625)

СЕЛИДБЕ: превоз друге

робе. Панчево-даље. Це-

на договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (298209)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³. Шљунак, песак, уто-

вар и одвоз шута...

064/505-62-44. (297954)

ТАПАЦИРАЊЕ намешта-

ја, замена маказа, откуп

старог. 064/482-65-53,

065/580-90-00. (298301)

СЕЛИДБА, превоз ствари,

могућност радника.

064/482-65-53., (298303)

ПРЕВОЗ: шљунка, песка,

одвоз шута. 064/158-44-

10, 063/101-11-47. (298298)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³: песак, шљунак, сеја-

нац, шут и остало.

064/141-47-39. (298264)

ЗИДАЊЕ, бетонирање,

оправка старих/нових

кровова. 013/664-491,

063/162-53-89. (298337)

ДИМЉЕЊЕ сланине, ме-

са и месних прерађеви-

на, услужно, буковином.

063/179-01-78. (298683)

КАМИОН, кипер, превоз,

шљунак, песак, сејанац,

ризла, остало, утовар,

одвоз шута. 060/474-74-

57. (298663)

ЦЕПАМ дрва, копам ка-

нале, темеље, јаме, сечам

дрва, вадим старо воће.

062/190-71-60. ()298552)

ТРАЖИМ жену, млађу,

за помоћ у кући, стан и

храна, плата. 061/205-

65-75. (298515)

ЕЛЕКТРИЧАР, поравке

бојлера, шпорета, раз-

водних табли, индикато-

ра, инсталација. Мића.

064/310-44-88. (298540)

ПЕНЗИОНЕР, ССС, возач

Б категорије, тражи по-

сао, Панчевац. 064/144-

37-65. (298539)

ПАРКЕТ и ламинат, по-

ставка, хобловање и ла-

кирање. 065/314-90-18,

061/314-90-18, 601-892.

(298470)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-

ди: одгушење судопере,

купатила, поправке, заме-

не одмах. 013/331-657,

064/495-77-59. (298482)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаус мајстор.

Александар, 064/157-20-

03. (298521)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правка старих, уградња,

нових цеви, одгушења,

монтажа санитарије.

062/382-392. (298517)

ОБАРАЊЕ стабала, иско-

пи, рушења, чишћења по-

друма, одношење ствари

и остало. 060/035-47-40.

(298519)

МЛАЂА жена, поуздана,

са великим искуством,

радила бих као кућна по-

моћница. 064/025-81-78.

(298599)

КЕРАМИЧАР са дугого-

дишњим искуством, ква-

литетно, педантно.

064/252-51-75, 062/153-

37-06. (298602)

ЧИСТИМО таване, по-

друме, шут, радимо све

послове. 061/321-77-93.

(298718)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де,  канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(298154)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно, песак, шљунак,

сејанац, туцаник, црну

земљу, одвозим шут.

064/354-69-94, 063/754-

02-72. (298717)

ВРШИМ превоз – селид-

бер, избацивање наме-

штаја, чистим подруме,

таване, гараже, избацу-

јем шут. Повољно.

063/196-54-56. (298713)

МОЛЕРСКИ радови, ком-

плетно унутрашње уређа-

је, гипс, кречење, лами-

нат, технике. 0960/145-

99-09. (298700)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, бесплатан пре-

воз и преглед. 060/07-84-

789, 063/77-84-789, Ул.

Јована Рајића 1 (код по-

ште на Тесли). (298660)

ПОПРАВКА веш-машина,

бојлера, шпорета, пећи,

електроинсталација. По-

вољно. Тел. 060/180-02-

83. (298633)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, ТА пећи, шпоре-

те, поправљамо квалитет-

но са гаранцијом. „Фри-

готехник”, 064/122-68-

05. (298648)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-

ка, превоз, одвозимо не-

потребне ствари.

064/280-30-16, 063/731-

77-67. Владимир.

(298567)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, кана-

лизације, водоводне

адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду,

0-24 сата. Пензионерима

екстра попуст. Долазим

одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(298500)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,

дубинско прање тепиха,

намештаја, комора. 302-

820. 064/129-63-79.

(298706)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, поставка

ламината. 062/976-18-

42, 064/390-00-87.

(298533)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-вра-

та, роло-заштита.

063/816-20-98, 013/351-

498. (298615)

ИМАМ 57 година, желео

бих да упознам озбиљну

жену. Кратку биографију

поруком на 063/740-16-

11. (297864)

РАДИ БРАКА, тражим

жену до 50 година.

061/205-65-75. (298515)

ОЗБИЉНА породица ну-

ди услугу доживотног из-

државања. 063/207-663.-

(298579)

ОБРАЗОВАН, запослен,

жели упознати озбиљну

жену ради везе. 064/421-

46-34, Милан. (298613)

АКО си нежна, роман-

тична, јави се да подели-

мо љубав и леп живот.

064/437-63-59. (298698)

ИЗДАЈЕМ апартман на

Златибору. 061/638-24-

86. (298364)

МОМАК, 1975, неоже-

њен, инвалидски пензио-

нер упознао би девојку

ради брака. 064/520-62-

98 (СМС)
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ВЕРА МАРКЕЗ
1951–2020.

25. новембра 2020. преминула је наша сестра

и тетка

Брат ДАНЕ са породицом

(32/1298511)

Драгој и племенитој комшиници

ВЕРИ МАРКЕЗ ВЕЦИ

Последњи поздрав нашој драгој Веци.

За све нас имала си само речи хвала и подр-

шке.

Твоје комшије Масарикова 2-а

и Змај Јовина 1.
(42/ф)

Последњи поздрав

ВЕЦИ

МАРКЕЗ

С поштовањем чува-

ћу успомену на наше

дружење. 

СЕКА

(117/1298628)

ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ

Научио си ме много чему, али најтежу лекцију

си оставио да научим сама,

а то је...

како да живим без тебе...?!

Ћерка СИЛВИЈА

(92/298592)

ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ

У срцу туга, на гробу тишина а у нашем дому

празнина. Не видимо ти очи и не чујемо ти глас,

али осећамо да си ту између нас.

Волимо те.

Супруга КАТИЦА и ћерка СИЛВИЈА

(93/298592)

ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ

Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те

сачувати од заборава.

Волимо те.

Ћерка СИЛВИЈА, унука НИКОЛИНА

и зет БОБАН
(94/298592)

ТИХОМИР ПЕТРОВИЋ МИКИ

ЏАНГО

Заувек у срцима твојих другова из Тополе
(95/298593)

Увек ћеш нам остати

у лепом сећању

ТИХОМИР

ПЕТРОВИЋ

Твоје комшије: 

НЕВЕНА, ЈЕЛЕНА,

ЉИЉА

и МИЦКО ЕМИЛ
(106/298617)

26. новембра 2020. го-

дине опростили смо

се од нашег вољеног

РАДИСАВА

ВУЛОВИЋА

Брате, нека те анђе-

ли чувају а ми ћемо

од заборава.

Брат МИЛОЈЕ, 

братаница ВИОЛЕТА

и снаја ДУЊА

(99/298597)

26. новембра 2020.

године опростили

смо се од нашег во-

љеног

РАДИСАВА

ВУЛОВИЋА

Последњи поздрав

брату од сестре МИ-

ДЕ, зета МЛАДЕНА и

сестрића ДРАГАНА и

ПЕЛЕТА са својим

породицама

(100/298597)

Последњи поздрав

РАДИСАВ ВУЛОВИЋ
1931–2020.

Остаћеш заувек у нашем сећању.

Ожалошћени: супруга СТАНИКА, ћерке СНЕЖА

, БУБА и ДОЛА са својом породицом

(110/298618)

НЕВЕНКА КОРАЊИЋ

Вољена мајко, најбољи не умиру, никада не одлазе. 

За сада немамо те више физички, али знамо да ћеш увек бити са нама.

Твоје ћерке: ДАНИЈЕЛА, НАДА, унука ЕЛЕНА и зет ДЕЈАН

(13/298481)

СЕКЛА СКАНДОСКА
2. XI 1929 – 1. XII 2020.

Била си добра и племенита мајка и бака и оставила си нам велику празнину.

Твоји најмилији: син СЛОБОДАН са супругом МАРИЈОМ, унукама МАЈОМ и ВА-

ЊОМ са супругом МИРКОМ

Сахрана ће се обавити у недељу, 6. децембра 2020, у 13 сати на Новом гробљу
(168/298686)

Последњи поздрав

сестри Секи

СЕКЛА

СКАНДОСКИ

од сестре РУЖЕ и

породице ПЛАТИША

(172/298693)

Последњи поздрав

сестри Секи

СЕКЛА

СКАНДОСКИ

од брата ЂОРЂА

и породице

ЏАМТОВСКИ
(173/298693)

Последњи поздрав драгом

ИВАНУ

великом пријатељу породице ЗАРИЈА

(186/298709

ИВАН КЛЕПИЋ
1943–2020.

Последњи поздрав од супруге ИЛОНКЕ, 

синова РОБЕРТА и ДАНИЈЕЛА, снаје ТАЊЕ

и унука МАРКА и ЛУКЕ

(175/298697)

Последњи поздрав нашем вољеном супругу, оцу

и деки, нашој души

ЗОРАНУ МИТРОВИЋУ

Његови: супруга ДАРА, син ЖЕЉКО и ДУДА,

ћерка ТАЊА, унуци АНЂЕЛА, АЛЕКСАНДРА,

АНАСТАСИЈА и ДУШАН

Живећеш заувек у нашим срцима.

(174/298695)

СЛОБОДАН

НИКОЛИЋ

Последњи поздрав

најбољем супругу од

супруге НЕДЕЉКЕ

(107/298620)

СЛОБОДАН

НИКОЛИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Ћерка ТАТЈАНА

са породицом

(108/298620)

СЛОБОДАН

НИКОЛИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Ћерка ЈАСМИНА

са породицом

(109/298620)
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С тугом и болом вас обавештавамо да је 25.

новембра 2020. изненада преминула

ЕВА КАНАЧКИ
1956–2020.

Супруг САВА, ћерка ДРАГАНА, зет ГОРАН,

унука ТАРА и унук НИКОЛА

(148/298657)

Последњи поздрав

ЕВИ КАНАЧКИ
1956–2020.

Хвала на свему.

Ћерка ДРАГАНА, зет ГОРАН, 

унука ТАРА и унук НИКОЛА

(146/298657)

Последњи поздрав нашој баки

ЕВИ КАНАЧКИ
1956–2020.

Унука ТАРА и унук НИКОЛА

(147/298657)

Последњи поздрав

прији

ЕВИ КАНАЧКИ

Породица ШОРМАЗ

(149/298658)

Последњи поздрав нашој драгој

ВЕЛИНКИ МИНИЋ

С љубављу те испраћамо и желимо да пронађеш

мир и спокој на свом вечном путу.

Почивај у миру Божјем. Вечно ћемо те чувати у

нашим срцима и мислима.

Твоји унуци: ЈЕЛЕНА, НИКОЛА, 

АЛЕКСАНДРА и МИНА
(133/298643)

27. новембра, у 68. години, напустила нас је

ВЕЛИНКА МИНИЋ
1953–2020.

Сахрана је обављена 30. новембра 2020, на Пра-

вославном гробљу у Старчеву.

Ожалошћени: супруг МИЛОДАР, 

синови БОЖИДАР и ДРАГАН, 

снахе ДРАГАНА и ТАТЈАНА
(134/198643)

Последњи поздрав

ВЕЛИНКИ

МИНИЋ

од прије РАДМИЛЕ

ПАВЛОВ

(135/298643)

Последњи поздрав

поштованој

ДАНИЦИ

ЛАЗАРЕВИЋ

од РУЖЕ, ЈЕЛЕНЕ

и ВИНКЕ

(15/298484)

ДАНИЦА ЛАЗАРЕВИЋ
1949–2020.

Последњи поздрав нашој драгој пријатељици.

Твоје: ЉИЉАНА и ДРАГАНА

(19/298489)

ДАНИЦА ЛАЗАРЕВИЋ

Последњи поздрав драгој колегиници.

МАРЕ, БРАНИСЛАВА, НИКОЛА, 

ЗДЕНКА и СВЕТЛАНА
(12/298479)

Последњи поздрав дра-
гој пријатељици и са-
радници

ДАНИЦИ

ЛАЗАРЕВИЋ

РАДАК
клиничком психологу

и најискреније сауче-
шће њеној ћерки

МАРТА са породицом
(37/298520)

ДАНИЦА ЛАЗАРЕВИЋ ЛАЗА
1949–2020.

Последњи поздрав нашој Лази од играчица

и управе КК „Динамо” Панчево
(47/ф)

Опраштамо се са тугом од наше драге

ДАНЕ ЛАЗАРЕВИЋ
Почивај у миру.

МИРА, ДЕЈАН и ЗОРАН ЂУРЂЕВ
(73/298560)

Последњи поздрав нашој

ДАНИЦИ ЛАЗАРЕВИЋ

од породица РАДОВАНОВИЋ и ИЛИБАШИЋ
(81/298576)

ДАНИЦА ЛАЗАРЕВИЋ
19. II 1949 – 24. XI 2020.

Mила Мајо,

осећања измичу речима. У њих не могу да сме-

стим све загрљаје, сву љубав и захвалност које

осећам према теби. 

Увек си била изнад земаљског. Сада слободна

путуј неким бољим светом. 
Твоја САЊА

(89/298588)

1. децембра је преминула наша мајка и бака

Сахрана ће се обавити 6. децембра, у 12 сати, на Новом гробљу

МИРЈАНА ФИЛИПОВ
1942–2020.

Била си оличење љубави, пожртвовања и привржености породици.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: синови ВЛАДИМИР и АЛЕКСАНДАР, 

снаје ДАНИЈЕЛА и ТАТЈАНА, унуци СТЕФАН, САРА и ДИНА
(184/298700)

27. новембра 2020. напустио нас је наш вољени супруг, тата, деда и прадеда

МИРКО ОГЊАНОВ БЕЛИ
1941–2020.

Сахрана је обављена 29. новембра 2020, у Јабуци.
„Поносни смо што си био део наших живота”

Тугују за њим његови: супруга МИРОСЛАВА
и ћерке ГОРДАНА и ЗВЕЗДАНА са породицама

(54/298530)

Најдражи деда. Вечно ћемо те памтити и чу-

вати велику успомену на тебе. 

Хвала за све.

МИРКО ОГЊАНОВ БЕЛИ

Унуци: ДРАГАНА, АЛЕКСАНДРА

и МИРОСЛАВ

(97/298596)

Последњи поздрав највећа људино мог живота

МИРКО ОГЊАНОВ БЕЛИ

Заувек твој рукометаш МИТКЕ
(98/298596)

Нећемо те никад забо-
равити

МИРКО

ОГЊАНОВ

БЕЛИ
1941–2020.

Породица
МАКСИМОВИЋ

(185/198707)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав

драгој, племенитој

пријатељици и му-

штерији

ДАРИ

ДРВЕНЏИЈИ

од ЈЕЛИЦЕ са децом

(111/298621)

1. децембра напустио нас је наш драги

НИКОЛА ТОМИЋ ПУЛАН

у 93. години.

Сахрана ће бити на Старом православном гробљу у суботу, 5.

децембра.

Његови најближи: братичина СВЕТЛАНА, снаја СОФИЈА, 

унука МИЛЕНА и зет РАЈКО

(113/298623)

Последњи поздрав

најбољој разредној

ДАРИ

Ваше „немогуће”

IV-2

(114/298627)

3
Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга и племенита

ДАРИНКА ДРВЕНЏИЈА
рођ. Ђурковић

професор математике у пензији

преминула 26. новембра 2020, у 72. години, после краће болести.

Њену љубав и пожртвованост према својој породици чуваћемо са по-

носом у нашим срцима и мислима.

С љубављу и поштовањем њени најмилији: супруг ПЕРО, дјеца ИВАН

и МИЛИЈАНА са породицама, браћа МОМИР и СИМО са породицама,

стрина ВЕРА и остала родбина и пријатељи

(128/198639)

Последњи поздрав нашој драгој пријатељици

ДАРИ ДРВЕНЏИЈА

Заслужено остајеш у нашим срцима. Била је

привилегија и задовољство да се дружимо и ра-

димо заједно.

ЉИЉА, НАДА, СТОЈАНКА, СНЕЖА, ЈЕЛА,

БРАНКА, МИРА, ЦЕЦА и БИЉА
(58/1298537)

С тугом и неверицом се растајемо од

наше

СВЕТЛАНЕ ГАЈИН
1980–2020.

Нека те анђели чувају.

Тата, мама, АНГУС и САНДРО

(44/298526)

СВЕТЛАНА ГАЈИН
1980–2020.

Сада сте заједно а у нашим срцима заувек.

Воле вас ЋИРИЋИ и ЈОВИЋИ

(45/298527)

СВЕТЛАНА ГАЈИН
1980–2020. 

Не верујем и не желим да верујем. Памтићу те и

волети онако како ја знам.

Тетка МАЈА са породицом

(125/1298636)

Последњи поздрав

ЦЕЦИ

СВЕТЛАНИ ГАЈИН
Твој ујак ИВИЦА са породицом

(137/298646)

Последњи поздрав

РАДОЉУБУ

СТОЈАНОВИЋУ

Вечно ћеш бити у на-

шим срцима.

Ћерка ДРАГАНА,

унук МИРОСЛАВ

и зет ВОЈКАН
(177/1298699)

РАДОЉУБ

СТОЈАНОВИЋ

Последњи поздрав

од кумова

ФИЛИПОВИЋА

(178/298699)

Изненада нас је напустио наш драги комшија

СТАНКО СИМИЋ
1950–2020.

Последњи поздрав од комшија

у Марина Држића 10

(160/298670)

1. децембра 2020. године упокојио се наш вољени

СВЕТОМИР НОВИЧИЋ
1938–2020.

Сахрана ће се обавити 7. децембра 2020, у 12 сати.

Ожалошћени: супруга ДАМЈАНА, 

ћерка ГОРДАНА и син ГОРАН са породицама

(153/298665)

Храбар и јак, а душе меке, наш

СВЕТОМИР НОВИЧИЋ

одлази. Ми с великом тугом и сетом, памтимо жи-
вот и заједничко одрастање. Памтимо и чувамо на-
ше борбе и наше победе. Ми смо један круг, један
живот. Ми делимо све. Разменили смо приврже-
ност, поштовање и многе сузе, и радоснице и оне
тужне. Ту смо. Нико није сам.
Чуваћемо заувек заједничке дане,

фамилија ПАВЛОВИЋ
(188/и)

30. новембра 2020. напустила нас је наша драга

ЗОРКА МИЛЕУСНИЋ
1936–2020.

Неизбрисивим болом и тугом опраштамо се од

ње.

Кћерка МИРЈАНА с породицом

(74/298561)

ЗОРКА МИЛЕУСНИЋ
1936–2020.

Тужна срца опраштамо се од мајке.

Син ПРЕДРАГ с породицом

(75/298561)

Нека твоја племенита душа почива у миру.

С тугом и болом опраштамо се од баке

ЗОРКЕ МИЛЕУСНИЋ
5. VII 1936 – 30. XI 2020.

Унука ЈАСМИНА и зет ГОРАН

(76/298562)
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С великим болом се опраштамо од наше драге супруге, мајке,

баке и сестре

ЦВИЈЕТА ШЉИВАР

1947–2020.

Ожалошћени: супруг АНЂЕЛКО, син МИЛАН, ћерка НАТАША,

сестра МИРА, снаја АЛЕКСАНДРА, зет ПРЕДРАГ, 

унуци ФИЛИП, ПЕТАР и ЂУРЂА

(68/298551)

Последњи, тужни поздрав нашој драгој

ЦВЕТИ

са којом смо цели радник век у Рафинерији делили радост и туге наших

живота. И нека наша туга не ремети спокој њеног починства.

Породице БЕБИЋ, СТОЈАНОВ и САЈКОВ

(55/298532)

Моја вољена Цветанка, деци драга Цветица, на-

пустила нас је у трену

ЦВЕТА ШЉИВАР

Остају нам само сузе и сећање на дане среће и

туге које поделисмо током дугих година нашег

искреног пријатељства. 

Воле те твоји ГУНИЋИ: МАРА и МИЋА са децом

САШОМ и ДЕЈАНОМ, ЂОРЂЕМ и НЕДОМ
(30/298507)

Прерано је отишла моја драга тетка Ласа

ЦВЕТА ШЉИВАР
26. V 1947 – 28. XI 2020.

Твоја племенитост, поштованост и великодушност
обасјавале су породицу, пријатеље и целу нашу вели-
ку фамилију. Твоја љубав и чаробне руке стварале су
магију у кухињи и ручкове за незаборав.
Тетка моја чувај ми Стевана у царству небеском.

АНЂА са породицом
(33/298514)

Са великом тугом и

болом опраштамо се

од вољене тетка Ласе

ЦВЕТА

ШЉИВАР

Живећеш заувек у

нашим мислима, у

нашим срцима, у на-

шим сећањима...

Последњи поздрав

од зета БОРЕ и се-

стричине СВЕТЛАНЕ

са породицом

(34/298514)

Изненада нас је на-

пустила наша вољена

сестра

ЦВЕТА

ШЉИВАР
26. V 1947 – 28. XI 2020.

Сејо наша и део наше

душе отишао је са то-

бом.

Сестре: МИРКА, 

МИЛУНКА и брат

ЈОВИША

(35/198514)

Заувек је отишла моја драга

ЦВЕТА ШЉИВАР

Хвала јој за дугогодишње право и искрено при-

јатељство.

Памтићу је по доброти и лепим дружењима.

Остаје у мом срцу.

МАРЈАНА

(9/298476)

Последњи поздрав пријатељици

ЦВЕТИ ШЉИВАР

од САШЕ ЈЕКИЋ из Канаде
(43/298525)

Последњи поздрав мојој другарици и куми

ЦВИЈЕТИ ШЉИВАР ЛАСИ

Тако си изненада отишла. Оставила си много

тога доброг за памћење и незаборав.

Кума ТАЊА са децом

(72/298558)

Последњи поздрав

ЦВИЈЕТИ

ШЉИВАР
рођ. Панић

од другарица

и другова из основне

и треће генерације

Хемијске школе

Панчево.

Почивај у миру

(105/298614)

Последњи поздрав мојој тети

ЦВИЈЕТИ ШЉИВАР

Живот нестаде у трену, али твоје племенито ср-

це и твој лик заувек ће остати у мом срцу. Била

си мој ослонац и подршка у свим животним си-

туацијама. Хвала ти за сву љубав коју си ми пру-

жила. Волим те заувек.

Твоја ЛЕЛА
(116/и)

ЦВИЈЕТА

ШЉИВАР

Последњи поздрав

Милановој мами и

искрено саучешће

породици.

ТАЊА Мckellips

(126/298637)

ЦВИЈЕТА

ШЉИВАР

Последњи поздрав

мами нашег драгог

зета и искрено сауче-

шће породици.

СТОЈНА и САША

КОЛАРИЋ

са породицом

(127/298637)

Последњи поздрав драгој Ласи, остаћеш у на-

шим срцима...

ЦВИЈЕТА ШЉИВАР

Породице СРЕДИЋ и КАРАН

(161/298672)

С тугом се опрашта-

мо од нашег вољеног

РАДОЉУБА

СТОЈАНОВИЋА

С љубављу и болом

увек ћеш бити део

нас.

Супруга СНЕЖАНА,

син СЛОБОДАН

и унук НИКОЛА

(176/298699)

Тужних срца вас оба-

вештавамо да је наша

ВОЈИСЛАВА

ЋУКОВИЋ
1933–2020.

преминула 28. но-

вембра 2020.

Сахрана је обављена

1. децембра 2020, у

Качареву.

Унуке НАДА

и ИВАНА

са породицама

и снаја ВЕСНА
(151/298661)
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Последњи поздрав нашој драгој колетиници

ВЕСНИ КРСТИЋ

Памтићемо заувек твој осмех. Била је част радити са тобом. 

Почивај у миру! Нека ти је вечна слава!

OPC EU RO PE DOO Be o grad

(49/и)

Последњи поздрав

драгој

ВЕСНИ

од СТЕФАНА

ЈАЊИЋА

са породицом

(31/298510)

Последњи поздрав

ВЕСНИ

Почивај у миру са анђелима, јер ти си то заслужила.

Тетка НАДА са децом
(115/298626)

Последњи поздрав

ВЕСНИ КРСТИЋ

Памтићемо твој осмех и твоју доброту.

Твоје другарице: РУТ, ЈЕЛЕНА, 

СНЕЖА и СЛАВИЦА

(139/298653)

ВЕСНА КРСТИЋ
19. I 1964 – 29. XI 2020.

Била си борац цео живот а сада отишла си на боље место, 

… само прерано....

Последњи поздрав од мајке ЦЕЦИЛИЈЕ, брата ДРАГАНА

и синова БОЈАНА и НЕНАДА

(170/198689)

ВЕСНА КРСТИЋ

Памтићемо те по осмеху, веселости, оптимизму, енергији и

дружељубивости

Последњи поздрав од разредних другова из Гимназије

(171/298691)

Драга

ВЕСНА

Нека твоја душа по-

чива међу анђелима,

а ми ћемо те се увек

сећати.

Тетка БОЈАНА, 

ЈАДРАНКА и ВЕСНА
(189/298714)

ДЕСАНКА ЈОВАНОВ ДЕСА

Последњи поздрав од брата ИЛИЈЕ

са породицом

(154/

ДЕСАНКА ЈОВАНОВ

Последњи поздрав од снаје ДРАГИЦЕ

са породицом

(155/

Последњи поздрав

ДЕСАНКИ ЈОВАНОВ
1932–2020.

од сина ДЕЈАНА са породицом

(156/

Последњи поздрав

ДЕСАНКИ ЈОВАНОВ

од сестре ИВАНКЕ са породицом

(157/

ДЕСАНКА ЈОВАНОВ

Последњи поздрав од сестрића БОБАНА

са породицом

(158/

Последње збогом драгој куми

КАТИЦИ ВИДА

Кумови ЋУЛИБРК

(67/298550)

УРОШ ЦВЕТКОВИЋ
10. III 1952 – 27. XI 2020.

Твој изненадни одлазак оставио је велику тугу и

бол на све нас.

Остаћеш запамћен и никад прежаљен у нашим

срцима.

Твоји: супруга БЕБА, син ЗЛАТАН, снаја ТАЊА,

унуци УРОШ и КРИСТИНА

(164/298679)

УРОШ ЦВЕТКОВИЋ
10. III 1952 – 27. XI 2020.

Урке наш, оставио си својим одласком велику

бол, али увек ћеш остати у нашим срцима.

Ћерка ОЉА, зет МАРКО и унуци ГАГА и БАТКЕ

(167/198679)

УРОШ ЦВЕТКОВИЋ
10. III 1952 – 27. XI 2020.

Последњи поздрав драгом Урошу од брата ЈОВАНА,

снајке НАДЕ и братанца ПЕТРА
(165/298679)

УРОШ

ЦВЕТКОВИЋ
10. III 1952 – 27. XI 2020.

Последњи поздрав

пријатељу Урошу

од пријатеља

МИЛИЋА и СТАНКЕ

РАДОЊИЋ
(166/298679)
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26. новембра напустила нас је наша

НАСТАСИЈА МИЛИЋ

Остаће заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: синови ДАНИЛО и РАДИВОЈЕ,

снаја ГОРДАНА и унука МИЛЕНА

са породицом
(3/298466)

Последњи поздрав вољеном мужу, оцу, деки, тасту и свекру

МИЛОВАН ЧОБАНОВ

1949–2020.

Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка БРАНИСЛАВА, унуци

ГОРАНА и БОШКО, зет ЗОРАН и снаја НЕВЕНА

(38/298522)

Драгом

ДЕКИ

ГОГА и БОЛЕ са мамом и татом

(39/298522)

МИЛОВАН ЧОБАНОВ
1949–2020.

Последњи поздрав свом драгом пријатељу.

Његови СИДА и ДУЛЕ

(6/298471)

Отишао је наш пријатељ

МИЛОВАН ЧОБАНОВ

Мико, добри човече, почивај у миру.

НЕВЕНА, ЈОВА и СЛАВИЦА
(18/298488)

Почивај у миру бајка а ми ћемо те чувати

од заборава заувек

МИЛИЦА МИТРОВИЋ
1930–2020.

Син МИКИ, снаја СЕНКА, 

унуци БЕЦА, ЛУКА и ЈЕЛЕНА, 

праунуци МИЛИЦА, НИКОЛА, ЈАКОВ

и МИЈАТ и зетови ДАША и МАТЕЈА

(40/298523)

Отишла си негде далеко, али на боље ме-

сто сада, љубав и сећање на тебе нежно

ћемо чувати од заборава

МИЛИЦА МИТРОВИЋ
1930–2020.

Заувек твоји: ћерка ДРАГАНА, 

зет НИКОЛА, унука ЈЕЦА, зет БОРИС,

праунуци САРА и ФИЛИП

(41/298523)

Последњи поздрав драгом колеги

МИКИ ЧОБАНОВУ

Колектив Машинске школе „Панчево”

(48/ф)

Последњи поздрав пријатељу

МИЛОВАНУ ЧОБАНОВУ

од ВЕРЕ ЈАКОВЉЕВИЋ и породице ПАНТИЋ
(87/298585)

Остају сећања која не бледе о

ЉИЉИ

Последње здраво и збогом од НАДЕ, БАТЕ, 

ДЕЈАНА, ДЕСЕ, ДРАГАНА и МИЉАНЕ
(2/298481)

25. новембра 2020, у 84. години, преминула је

наша драга

БОЈА РАЈШИЋ
1937–2020.

Хвала ти за све.

Ожалошћени: ћерка НАДА, снаја ДРАГАНА,

унуци МАРИНА и ПРЕДРАГ са породицама

(82/298577)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ ЂАКОВИЋ
рођ. Опанчина

од другова и другарица из Основне школе

(104/298611)
„Васа Живковић”

РАДМИЛА

ИЛИЋ

Отишла си из наших

живота, али остајеш

у нашим срцима.

ДРАГАН и ЈОВАН

са породицом
(63/298514)

РАДМИЛА

ИЛИЋ

Памтимо те по твојој

доброти и чувамо те

у нашим срцима.

Брат ЂУРА

и снаја МИЛА
(64/298544)

26. новембра 2020. године заувек смо остали без

наше вољене мајке, баке и свекрве

РАДМИЛЕ ИЛИЋ
1948–2020.

Вечно ћемо те волети и мислити на тебе.

Твоји: син ВЛАДИМИР, унука ТАМАРА, 

унук ЖАРКО и снаја ГОРДАНА

(5/298469)

РАДМИЛА

ИЛИЋ

Рајка, нека ти је веч-

на слава и на свему

ти хвала.

Твоје колегинице

СЛАВКА, ВЕРОНИКА

и ЈАГОДА

(78/298568)

Драгој

РАДМИЛИ

ИЛИЋ

Недостајеш нам.

Породице КАНАЧКИ

и СТАЈИЋ

(163/298678)

Последњи поздрав

нашој вољеној мајци

ТОМА

КАТИЦИ
1939–2020.

од сина МИЋЕ, 

ћерке БИЉЕ, унука

и праунучица
(85/298583)
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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.

ДУШАН ВЛАЈИН

Последњи поздрав најбољем деди од

ВЕСЕЛИНА и ЈЕЛЕНЕ

(50/298528)

ДУШАН ВЛАЈИН

Сада си мој најлепши анђео.

Воли те твоја МИЛИЦА

(51/298528)

Последњи поздрав вољеном оцу, свекру и деди

ДУШАНУ ВЛАЈИНУ

од синова ГОРАНА и МИЛАНА, снаје ДАЛИБОРКЕ, 

унука МИЛОША, МИЛАНА и НЕМАЊЕ и унуке ЈЕЛЕНЕ

(46/298529)

Последњи поздрав

прики Дулету

ДУШАН

ВЛАЈИН

од прије ЉИЉЕ

и прике ТОМЕ

(52/298529)

ДУШАН

ВЛАЈИН

Последњи поздрав

куму Дулету од кума

КЕНЏЕ и куме ДАЦЕ

са породицама

(53/298529)

Последњи поздрав

ДУШАНУ

од породице

СТОЈАНОВИЋ
(69/298552)

Последњи поздрав супрузи

ЈОВАНКИ

ТИМО

(21/2908491)

Последњи поздрав ујни

ЈОВАНКИ

од ПРЕРАДОВИЋА

(22/298491)

Мојој драгој

ЈОВАНКИ КРЊАИЋ

Последњи поздрав од јетрве СЛАВИЦЕ КРЊАИЋ

(26/1298503)

Нашој драгој нини

ЈОВАНКИ КРЊАИЋ

Последњи поздрав од МИРЕ, БРАНКА, ЈОВАНЕ

и ВЛАДЕ
(27/298503)

Нашој драгој нини

ЈОВАНКИ КРЊАИЋ

последњи поздрав од ЉИЉЕ, ВЕШЕ, ТАМАРЕ и

НИКОЛЕ
(28/298504)

Последњи поздрав

другарици

ЈОВАНКИ

КРЊАИЋ

Заувек ће те се сећа-

ти ВИДА и АНЂЕЛКО

(57/298535)

Последњи поздрав

драгој пријатељици

ЈОВАНКИ

КРЊАИЋ

Остаћеш заувек у на-

шем сећању.

Породица ВЛАШКИ

(77/298564)

Последњи поздрав

ЈОВАНКИ

КРЊАИЋ

с поштовањем: 

БОЖА МАРОШАН,

МАЦА, БОСА и ЛЕЛА

(162/198677)

Заувек вољени

ВЕСО

КЕЛЕЧЕВИЋ
Последње збогом.

Твоји најмилији: 
АЛЕКСАНДРА, МАЈА,

МАРКО, ТАВИТА, ВУК,
НИНА, КОСТА, 

фамилија и пријатељи
(1/298459)

Последњи поздрав куми

МАРИЈИ
КАРАЊАЦ

од ЕВЕ и ИВАНА

(14/298483)
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Мојој љубави, души, пријатељу, другу

ШТРБАН НИКОЛИ
29. XI 1955 – 30. XI 2020.

И дође дан. Моје све, чекај ме, доћи ћу. Да нам опет буде лепо, као што је увек и би-
ло. Заувек, почивај у миру, у Царству небеском.

Твој „мали”, супруга ЗЛАТА

Сахрана ће бити обављена у суботу, 5. децембра 2020, у 13 сати, на Новом гробљу
(129/298640)

Нашем најдражем тати и деди

ШТРБАН НИКОЛИ
29. XI 1955 – 30. XI 2020.

На небу има пуно звезда, али само је једно Сунце.

Ти си био наше Сунце, наша љубав, ослонац и срећа.

Воле те до бескраја твоје МИНА, МАША и МАЈА
(130/198640)

Последњи поздрав драгом зету

НИКОЛИ ШТРБАНУ

Хвала ти што си био део наше породице.

Таст БОГДАН и ЂУРИЦА са породицом

(131/298641)

30. новембра 2020. изненада нас је напустио наш

драги зет, теча и пријатељ

НИКОЛА ШТРБАН

Хвала ти за све дане које смо провели с тобом.

Недостајаће нам твоје безбројне шале и смех.

Увек ћеш бити са нама.

Неутешни: БИЉА, АЛЕКСА, 

КАТАРИНА и ГОРАН
(132/298641)

Последњи поздрав

драгом

НИКОЛИ

ШТРБАНУ

од породица

ВУЈАНИЋ

и МИКОВИЋ

(66/298549)

Последњи поздрав

НИКОЛИ ШТРБАНУ

од колектива вртића „Бајка”

(103/298607)

Последњи поздрав

Николи Звездашу

НИКОЛА

ШТРБАН

од ДАНЕ и ЖИКЕ

(118/298629)

Последњи поздрав драгом пријатељу а породи-

ци искрено саучешће

НИКОЛА ШТРБАН

Речи су сувишне, почивај у миру.

Пријатељица ВЕРИЦА и ћерка МИРЈАНА

са породицом
(119/298629)

Последњи поздрав драгом комшији

и пријатељу

НИКОЛИ ШТРБАНУ

од САВЕ и ИВАНКЕ са породицом

(138/298649)

Последњи поздрав

драгом

НИКОЛИ

од комшинице

ДАНИЦЕ

(141/2985656)

НИКОЛА

ШТРБАН

Драги тата и деда,

прерано си нас напу-

стио.

Твоји: МИЛОШ, 

ЈЕЛЕНА и ЂУРЂА

(142/298656)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

НИКОЛИ

од БОКИЈА

и БОЈАНЕ

(143/298656)

НИКОЛА

ШТРБАН

Драги тата, изгубио

сам велики ослонац у

животу.

Твој син МАРКО

(144/198656)

НИКОЛА

ШТРБАН

Сине једини, отишао

си прерано.

Твоја мајка

(145/198656)

Нашем

НИКОЛИ

Чуваћемо успомену

на тебе и твој осмех.

ДОДА, АДРИЈАНА,

АЦА, ЗОРИЦА

и ЈОВИЦА
(159/298666)

Последњи поздрав ујаку

НИКОЛИ

од ЂОРЂА и ВАЊЕ са породицом

(180/198701)

Последњи поздрав брату

НИКОЛИ

од сестре РАДМИЛЕ, зета БОШКА

и сестрића САШЕ

(181/198701)

8. децембра 2020. навршавају се четири године

откада није са нама наш драги

ДРАГУТИН ЈОВИЋ ГУТЕ

Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у

својим срцима и мислима.

Ћерке БИЉАНА и ЉИЉАНА, унуке ДАДА

и ЈАЊА и сестра СТАНКА са породицом
(24/298494)

РАДОЈКА

МИХАЈЛОВ
5. XII 2016 – 5. XII 2020.

Дан за даном пролази а
ми никако да се навик-
немо да неко ко нам је
био све више није ту.

Твоје ћерке: ВЕСНА
и СНЕЖАНА

са породицама
(60/298541)

Професоре

Хвала за несебично

давање и вођење кроз

свет ликовне и лепе

уметности. Остајете у

многобројним прича-

ма и сећању.

Ваша ликовна

секција Клуба

за одрасла лица

(101/298603)

Скромном, ненаме-

тљивом, непоновљи-

вом

професору

ФРЕДУ

исказујемо захвал-

ност за све тренутке

посвећене нама, нау-

чене лекције како се

воли живот у свим

бојама, живи пуним

плућима...

НАУМОВИЋ ПЕТАР

и СНЕЖАНА
(102/298604)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ФИЛИПОВИЋ

од кумова

СТОЈАНОВИЋА

(179/298699)

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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Пола године туге и бола

за вољеним сином

ДУШАН

КРСТИН

ДУДА

Неутешна мајка НАДА

(7/298473)

СЕЋАЊЕ

ИВАНКА

ИЛИЋ
2010–2020.

С љубављу заувек!

Њени: ћерка

МИРЈАНА, син ДРАГАН

и снаја ЈОВАНКА
(17/298486)

ГЕРА

АНЂЕЛОВСКИ
5. XII 2020.

Шест месеци откако ни-
си са нама.
Хвала ти на свему. Ти си
у срцима нашим Геро.

Од твојих најмилијих
укућана и породице

(23/298493)

Десет година ниси са

нама

ЈОВАН

ЂУКИЋ
2010–2020.

Верујемо да постоји

неко боље место у

вечности где ћемо се

опет једном срести.

Твоја породица

(56/198534)

4. децембра 2020. навршава се шест месеци

откад нас је напустио наш вољени дедица

ЈОВАН ЦИЦУЉ

Твоји најмилији: ГОГА и ДАДЕ, МАША

и ТАРА, АКИ и САЊИЦА и зет ЗОКИ

(59/1298538)

5. децембра у 11 сати, на Новом гробљу, дава-

ћемо годишњи помен

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ

Ожалошћена породица

(61/298542)

9. XII 2000 – 9. XII 2020.

АЛЕКСАНДАР

БУНЂА

ЈОЦА, КАЋА

и ВЛАДА

(71/298557)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

9. XII 2018 – 9. XII 2020.

РУДОЛФ

ВИГ

Нека твоја племенита

душа почива у миру.

Увек ћеш бити вољен,

никада заборављен у

нашим срцима.

Супруга РАДМИЛА,

ћерка ИРЕНА, 

унука АЛЕКСАНДРА

и унук ПРЕДРАГ

са породицом
(70/298555)

7. децембра навршава
се петнаест година отка-
ко није са нама вољени

НЕНАД

СТАМЕНКОВИЋ
1980–2005.

С љубављу твоја мајка

(65/298546)

6. децембра навршавају се две године како смо се растали од нашег драгог

супруга, оца и деке

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР
2018–2020.

Много недостајеш. Увек у мислима и са тугом у срцу твојих најмилијих.

Супруга АНЂЕЛИЈА, син СРЂАН, ћерка САЊА и твоји унуци НЕВЕНА, ИГОР

и ДУШАН
(79/298569)

10. децембра навршава се годину дана откако нас је напустила

наша драга мама

ИНГЕБОРГ ЛАЗАРОВ

Тог дана одржаће се помен, у 11 сати, на Католичком гробљу.

Твоји најмилији: НЕНАД и СИНИША са породицом

(86/298584)

9. децембра 2020. навршава се једанаест година

откако наша драга супруга, мајка, свекрва и бака

није са нама

РАДОЈКА МАРКОВИЋ

У среду, 9. децембра, у 11 сати, дајемо помен на

гробљу Котеж, гробница породице Марковић.

Супруг ВОЈИСЛАВ, синови НИКОЛА и МИЛОШ,

снаје ЈЕЛЕНА и КРИСТИНА, унука РУЖИЦА и

унуци ВУК и ЛУКА
(80/298574)

Навршава се десет година од смрти нашег драгог

ДУШАНА ЛАЗАРЕВСКОГ

Његови најмилији: супруга КРСТА, ћерке ЗОРИЦА и

СЛАВИЦА и унука СНЕЖАНА
(83/298581)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

КОМЛУШАН
29. XI 2003 – 29. XI 2020.

Душко мој, до краја

живота чуваћу те од

заборава.

Твоја РАДИЦА
(88/298586)

Тата

СПАСОЈЕ ХАЈДУКОВ
2013–2020.

Време пролази али бол за тобом не престаје... Недоста-
јеш.
(124/198635)

                                                                      Воле те твоја деца

5. децембра 2020. одржаће се годишњи помен

МИЛАН МИЛОВАНОВ

Не постоје речи којима можемо исказати ко-

лико нам недостајеш. Био си један живот. Ин-

ституцијо почивај у миру!

Твоја ЈЕЛЕНА, ћерка СЛАЂАНА са породицом

и син ЖЕЉКО са породицом

(136/298645)

СЕЋАЊЕ

СВЕТОЗАР СТЕФАНОВИЋ ТОЗА
5. XII 1947 – 6. XII 1982.

Увек си у нашим мислима.

С поштовањем син ЦАЛЕ са породицом

(140/198654)МАРКО ВУЈОВИЋ
2007–2020.

Пуно нам недостајеш.

Твоји најмилији

(183/298704)

СЛОБОДАН ФИЛИПОВИЋ
9. XII 2017 – 2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица ФИЛИПОВИЋ
(182/298703)

СВЕТОЗАР СТЕФАНОВИЋ ТОЗА
5. XII 1947 – 6. XII 1982.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син АЛЕКСАНДАР са супругом БРАНКОМ, 

унук АЛЕКСАНДАР и синови АЛЕКСАНДАР

и НИКОЛА

(169/298688)

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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29. но вем бра 2020. на вр шило се једанаест го ди на от ка ко

ни је с на ма на ша во ље на

МИ ЛА ДИН КА ПЕ ШЕВ СКИ
29. XI 2009 – 29. XI 2020.

Ти по сто јиш и тра јеш кроз нај леп ше успо ме не.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(90/ф)

9. децембра 2020. навршава се годину дана отка-

ко није са нама наша драга

РАИФА

Никада те нећемо заборавити.

Брат СМАИЛ са породицом, 

породице ЗАХИРОВИЋ – ХУРЛОВ – ТИРО

и сва остала родбина и пријатељи из Какња
(4/298468)

11. децембра навршава се шест месеци отка-

да није са нама наш најмилији

ГЕРАСИМ ПАВЛОВИЋ

Породица

(8/298474)

ГОРДАНА ПОПОВИЋ
1961–2015.

4. децембра наврашва се пет година како је

наша вољена преминула, али ће заувек живети

у нашим срцима.

Твоји најмилији

(10/298477)

9. децембра навршавају се три године како је

преминула наша

МИРЈАНА ЈУКИЋ

Увек живи у нашим срцима и сећањима.

Супруг МИЛАН и ћерке СНЕЖАНА

и БРАНКА са породицама

(11/2984788)

9. XII 2014 – 9. XII 2020.

ГАВРИЛО

НЕШКОВИЋ
из Омољице

Оче, нека те анђели

чувају ако те нисам

успела ја. Живећеш

заувек у мом срцу.

Твоја ћерка ВЕРА

(16/298485)

МАРИЈА

АНТОНИАДИС
2003–2020.

Осећамо и сада да твоја

душа бди над нама.

С љубављу твоји: 

ЕЛЕНИ, МАРИНЕЛА,

ДОНАТЕЛА

и АФРОДИТА
(20/298490)

Сећање на наше драге родитеље

ПРЕДИЋ

ЉУБИНА ДРАГОМИР
1925–2017. 1923–1990.

ЗОРАН и ЖАРКО са породицама

(25/298496)

5. децембра 2020. навршава се година откад ни-

је са нама наша вољена

МИРОСЛАВА ВАСИЋ МИЦА
1937–2019.

Мама, недостајеш нам.

Ћерке БИЉАНА и ЉИЉАНА са породицом

(29/298506)

Шеснаест година ни-

је са нама

МИЛАН

СИМОВИЋ
2004–2020.

Успомене чувају: су-

пруга са ћеркама и

унуцима
(36/298518)

МИЛЕНКО

УВАЛИН
4. XII 2016 – 4. XII 2020.

Мој капетане, у неде-

љу четврта година

без тебе!

Заборава нема.

ИГОР са породицом
(84/298582)

Тужно сећање на наше најмилије

ПАВЛОВИЋ

ЂУРА НАДА МИЛАН
22. VI 2017. 21. III 2019. 8. XII 2017.

МИРА, МИЛАН и МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ

(91/298591)

9. децембра навршава се година од смрти мог је-

диног сина

СТЕВАНА ДАВИДОВА
27. III 1980 – 9. XII 2019.

Утехе нема, заборав не постоји, туга је вечна.

Твоја мама МИЛИЦА

(96/298595)

6. децембра 2020. на-

вршавају се четири

године откада није

више са нама наша

драга

РАДОЈКА

ВУЛЕВИЋ

Са поштовањем и љу-

бављу чувају успоме-

ну на њу: супруг ЉУ-

БИША и синови БО-

ЈАН и ДЕЈАН са по-

родицама

(112/298622)

5. децембра 2020, у 11.30, на Старом гробљу у Панчеву, дајемо годишњи

помен нашем драгом

ДУШАНУ МИХАЈЛОВИЋУ ДУДИ

Знао си колико те волимо, али никад нећеш знати колико нам недостајеш.

Твоји: ВУКИЦА, МАЊА, СРЂА, КОЉА, ЛУКА, САШКА и САЛЕ

(123/298631)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЗОРАН

ЋУКОВИЋ
2014–2020.

Поносни смо што

смо те имали. 

Никада те нећемо за-

боравити.

Твоје: ВЕСНА, НАДА,

ИВАНА и твоје унуке

(152/298661)

8. децембра 2020.  навршава се годину да-

на откад нас је напустио наш вољени

МИРКО КОВАЧЕВИЋ
1951–2019.

Заувек ћеш живети у нашим срцима и се-

ћањима.

Твоји: ВЛАДИМИР, РАДМИЛА, 

АЛЕКСАНДАР, СТЕФАН и АНДРЕЈ

(187/298711)



Ше ста по бе да
панчевач ких
кошарка ша

На ре ду је го сто ва ње
у Ла за рев цу

То мо же са мо „кра љи ца ига ра”
да пру жи... У утак ми ци је да на -
е стог ко ла Ко шар ка шке ли ге
Ср би је, про шле не де ље у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту, Та миш
је во дио то ком це лог ме ча про -
тив Ду на ва из Ста рих Ба но ва -
ца... И ка да су сви оче ки ва ли
убе дљив три јумф ти ма из на -
шег гра да, го сти су озбиљ но за -
пре ти ли, усле дио је не из ве стан
фи ниш... Али иде мо ре дом.

Био је то ду ел од ве ли ке ва -
жно сти за еки пу ко ју пред во ди
тре нер Бо јан Јо ви чић. Јед но -
став но, Та миш ова кве утак ми -
це, про тив ре ла тив но сла би јих
про тив ни ка, мо ра да до би ја.
На ро чи то ка да игра на свом
те ре ну. Бо до ви су пре ко по -
треб ни ка ко би се мир ни је на -
ста ви ло пр вен ство, ка ко би се
ство рио „кре дит” за те жа ис ку -
ше ња. Ни је би ло ни ма ло ла ко
до ћи до по бе де над од лич ном
еки пом из Ста рих Ба но ва ца,
али нај ва жни је је да је она
оства ре на: Та миш –Ду нав 89:85,
по че твр ти на ма 25:16, 19:21,
25:16 и 20:32.

До ма ћи ко шар ка ши су од -
лич но „отво ри ли” овај меч. Го -
сте су на че ли Сми ља нић и Кр -
ста но вић, по том је Бре вин
Прицл уба цио две „трој ке”, а
по ен ти рао је и Ма ној ло вић...
По сле не што ви ше од три ми -
ну та игре у пр вој че твр ти ни на
се ма фо ру је пи са ло 12:3. Го -
сти ни су кло ну ли по сле фу ри -
о зног по чет ка Та ми ша, на пра -
ви ли су се ри ју по е на од 0:8,
при шли на 12:11, али ни су
успели да пре о кре ну. Иван Сми -
ља нић је у пра во вре ме „трој -
ком” уми рио на лет Ду на ва, а
фи ниш пр вог де ла обе ле жи ли
су Пе тро вић, Ма ној ло вић и
Пави ће вић, па је Та миш опет
до шао на „плус де вет”.

До ма ћи ко шар ка ши су на -
ста ви ли у истом рит му и у дру -
гој че твр ти ни. Лу ка Пе тро вић
је „украо” јед ну лоп ту, упо слио
је Сми ља ни ћа, а овај је био не -
по гре шив... Мар ко Па ви ће вић
је по том по ен ти рао уз фа ул, а
он да је и ка пи тен Са ша Ра до -
вић учи нио исто по сле сјај ног

со ло про до ра. Био је пре ци зан
и с ли ни је сло бод ног ба ца ња,
па је Та миш сте као убе дљи ву
пред ност – 36:20. Та да се учи -
ни ло да ће до ма ћи тим без ве -
ли ких про бле ма ову утак ми цу
ре ши ти у сво ју ко рист. Ипак,
већ је фи ниш дру ге че твр ти не
по ка зао да се го сти не ће ла ко
пре да ти. До ма ћи су про ма ши -
ва ли отво ре не шу те ве, зи це ре,
а игра чи Ду на ва су све то ка -
жња ва ли. Ус пе ли су да сма ње
за о ста так, па су на од мор оти -
шли са „са мо” се дам по е на „ми -
ну са” – 44:37.

Тре ћа че твр ти на је по но во
до не ла до ми на ци ју до ма ћег ти -
ма. Рас по ло же ни Па ви ће вић је
убр зо вра тио дво ци фре ну пред -
ност Та ми шу, а ка да је Иван

Сми ља нић по го дио две уза стоп -
не „трој ке” и до при нео ре зул -
та ту 59:44, го то во да ни је би ло
ни ко га ко ни је по ве ро вао у си -
гу ран три јумф до ма ћи на. У са -
мом фи ни шу пре ци зан у шу ту
за три по е на био је и Лу ка Пе -
тро вић, два пу та за ре дом по -
ен ти рао је Зо ран Кр ста но вић,
па је по сле тре ће де о ни це Та -
миш во дио са 69:53.

По след њи пе ри од игре је при -
ча за се бе. Као да су на пар кет
иза шли дру ги ти мо ви. Игра чи
Ду на ва су по че ли да ре ше та ју
кош Та ми ша, ни за ли су „трој -
ке”, па су на пет ми ну та до кра -
ја су сре та при шли на са мо три
по е на за о стат ка (74:71). Сми -
ља нић је по гот ком за три поена
ус пео да ма ло „уми ри” рива ла,

по том је „трој ку” уба цио и
Прицл за 84:78, али го сти ни су
ста ја ли. Пр бли жи ли су се на
86:83, а он да је од го вор ност
пре у зео ис ку сни Зо ран Кр ста -
но вић, ко ји је пре ци зним изво -
ђе њем сло бод них ба ца ња увео
Та миш у мир ну лу ку.

– Је ди но што ме ра ду је по -
сле овог су сре та је сте по бе да.
Во ди ла се ве ли ка бор ба до са -
мог кра ја, а ми смо де ло ва ли
сра мот но. При ми ли смо чак 32
по е на у по след њој че твр ти ни,
на свом те ре ну, па то је бру ка.
Пра ви ли смо мно го гре ша ка,
као да по је дин ци пси хич ки уоп -
ште ни су би ли при сут ни. Ово
нам је би ла ја ко ва жна утак -
ми ца и мно го је бит но што смо
не ка ко ус пе ли да је до би је мо.
Ја ко сам љут на мо је игра че –
ре као је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре, бе сан као рис, тре -
нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Еки па из на шег гра да игра -
ла је у са ста ву: Фи лип Ан ђу -
шић (пет по е на), Пе тар Ре бић
(три), Иван Сми ља нић (16), Ва -
си ли је Ко ва че вић, Бре вин
Прицл (13), Зо ран Кр ста но вић
(14), Ни ко ла Ма ној ло вић (че -
ти ри), Са ша Ра до вић (пет), Лу -
ка Пе тро вић (се дам) и Мар ко
Па ви ће вић (22).

На ред ног ви кен да Та миш
пу ту је у Ла за ре вац, где ће
одме ри ти сна ге с до ма ћом
Колу ба ром.
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ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

ТА МИШ ЈА ЧИ И ОД ДУ НА ВА
МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР У БАД МИН ТО НУ

СЈАЈ НЕ МА ША И МА РИ ЈА

Не дав но је у спорт ској дво -
ра ни „Сла на ба ра” у Но вом
Са ду одр жан ме ђу на род ни
тур нир у бад мин то ну, на ко -
ме су се над ме та ли так ми ча -
ри из: Ру му ни је, Ма ђар ске,
Сло ве ни је, Ру си је, Шпа ни је и
Ср би је.

Так ми чар ке из Пан че ва,
Ма ша Алек сић (БК Пан че во)
и Ма ри ја Са мар џи ја (БК Ди -
на мо), осво ји ле су брон за ну

ме да љу у ка те го ри ји жен ског
ду бла за де вој чи це ис под 15
го ди на, а у ка те го ри ја ма жен -
ског син гла, као и у ду блу
испод 17 го ди на, за у ста вље -
не су у че твр ти ни фи на ла.

Тур нир у Но вом Са ду
одржан је у ор га ни за ци ји

Бадмин тон са ве за Ср би је, уз
по што ва ње свих пре по ру ка и
ме ра ве за них за пан де ми ју
иза зва ну ко ро на ви ру сом.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЈЕ СЕН ОКОН ЧА НА ПО РА ЗИ МА
Про шлог ви кен да је спу ште на
за ве са на је се њи део шам пи о -
на та у Пр вој ли ги Ср би је. Фуд -
ба ле ри Же ле зни ча ра су у по -
след њем, се дам на е стом ко лу
пр вог де ла шам пи о на та на свом
те ре ну од дру го пла си ра ног Ка -
бе ла из Но вог Са да из гу би ли с
0:2 (0:1).

„Ди зел ка” хра бра про тив
фа во ри та

Го сти су у наш град до шли са
оре о лом фа во ри та, али Да ни -
ло Ко ва че вић и ње го ви са и гра -
чи ни су се оба зи ра ли на то.
„Же ља” је на пао фа во ри та, др -
жао кон тро лу над утак ми цом,
до ми ни рао, ства рао шан се, али
овог пу та ни сре ћа ни је би ла
на стра ни до ма ћег ти ма. На -
ро чи то у 33. ми ну ту, ка да је
Јор дан Јо ва но вић по сле јед ног
мај стор ског по те за по го дио ста -
ти ву про тив нич ког го ла. Од -
лич ну ак ци ју из ве ли су по том
и Пе тар Ста нић и ка пи тен Ко -
ва че вић, за вла да ла је па ни ка у
ше сна е стер цу Ка бе ла, али лоп -
та ни је хте ла у гол...

По сле јед ног кон тра на па да
до ма ћи на Ко ва че вић је с цен -
тра кре нуо сам ка го лу Но во -
са ђа на, али је по моћ ни су ди ја
до су дио оф сајд, због ко га су
до ма ћи фуд ба ле ри уза луд

проте сто ва ли...И ка да се оче -
ки ва ло да ће се на од мор оти -
ћи без го ло ва, Но во са ђа ни су
ис ко ри сти ли јед ну не смо тре -
ност у од бра ни Пан че ва ца, па
су ни кри ви ни ду жни до шли
до пред но сти.

У дру гом по лу вре ме ну го сти
су има ли и на кло ност де ли ла -
ца (не)прав де, глав ног су ди је
Ни ко ле Ђор ђе ви ћа и ње го вих
по моћ ни ка Ни ко ле Ан ти ћа и

Сло бо да на Кр сти ћа, ко ји су у
не ко ли ко на вра та чуд ним од -
лу ка ма пре ки да ли ак ци је до -
ма ћег ти ма... А по сле се дам
ми ну та игре у дру гом по лу вре -
ме ну до су ђен је и је да на е сте -
рац за Ка бел, по сле ко га је по -
ста вљен и ко на чан ре зул тат.

Фуд ба ле ри пан че вач ке „ди -
зел ке” су та ко и по ред до бре
игре оста ли без бо до ва. А
нерешен ис ход би у ства ри

био и нај ре ал ни је „ре ше ње”
овог ме ча.

– По ку ша ли смо пси хо ло -
шки да вра ти мо еки пу и ус пе -
ли смо у Пи ро ту. У ме чу про -
тив Ка бе ла би ли смо бор бе ни
и хра бри, али ре зул тат је из о -
стао. Али та кав је фуд бал. Ми
смо ма ли клуб, али по но сан.
По ште но ће мо се увек бо ри ти
на те ре ну и си гу ран сам да за
Же ле зни чар има ме ста у Првој

ли ги. Са да се тре ба од мо ри ти,
до бро од ра ди ти пре ла зни рок
и при пре ме. Да ле ко је крај пр -
вен ства – ис та као је стра тег
„Же ље” Пре драг Ма рић.

Же ле зни чар је играо у са -
ста ву: Кне же вић, Јан ку лов,
Плав шић, Јо вић, Н. Мар ко вић,
Ко ва че вић, Су ра ка, Јов ко вић,
Јо ва но вић, Л. Мар ко вић и Ста -
нић, а при ли ку су до би ли и Да -
шић и Сте ва но вић.

По сле пр вог де ла пр вен ства
у Пр вој ли ги Ср би је „ди зел ка”
за у зи ма пет на е сто ме сто, са 18
бо до ва.

„Бр зи воз” стао у
продужет ку

По след ње ко ло пр вог де ла пр -
вен ства од и гра но је и у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на”.
Ди на мо 1945 го сто вао је у Зре -
ња ни ну, где је од до ма ћег Рад -
нич ког из гу био са 2:1 (1:1). По -
бе до но сни по го дак до ма ћи
игра чи по сти гли су у по след -
њим тре ну ци ма су сре та, баш
као што је „бр зи воз” три јум -
фо вао у ме чу с Фе ник сом 1995.

Пан чев ци су до бро па ри ра -
ли Зре ња нин ци ма у овом ду е -
лу. Тре нер еки пе из на шег гра -
да Кри сти јан Сто ја нов од лич -
но је при пре мио утак ми цу, па
се од по чет ка ви де ло да је

Динамо 1945 до шао да се нади -
гра ва и осво ји бо до ве.

„Бр зи воз” је и пр ви сти гао
до вођ ства. У 31. ми ну ту Не -
ма ња Злат ко вић је од лич но
цен три рао, а Ог њен Бо дло вић
је мај стор ски ре а го вао, шу ти -
рао са око ше сна ест ме та ра и
по слао лоп ту на пра во ме сто –
у мре жу, иза ле ђа гол ма на Рад -
нич ког. Ра дост Пан че ва ца тра -
ја ла је крат ко, све га 360 се кун -
ди, јер су до ма ћи из јед на чи ли
у 37. ми ну ту, што је био ре зул -
тат пр вог по лу вре ме на.

Отво ре на игра од ви ја ла се и
у дру гом по лу вре ме ну, сво је
шан се су има ли и јед ни и дру -
ги, али про ме не ре зул та та ни -
је би ло. И ка да се оче ки вао
крај су сре та, ка да је ис ти ца ло
и вре ме у су диј ској на док на ди,
усле дио је кон тра на пад Зре ња -
ни на ца, из ко га су до шли до
це лог пле на – 2:1.

Ди на мо 1945 играо је у са -
ста ву: Га ври ло вић, Бра јо вић,
Вје шти ца, Цр но мар ко вић, Ка -
ран фи лов ски, Бо дло вић, Пан -
тић, Пе ште рац, Ма ти је вић,
Злат ко вић и Ста ној ко вић, а
шан су је до био и Ра до са вљевић.

„Бр зи воз” по сле пр вог де ла
пр вен ства за у зи ма че твр то ме -
сто у Срп ској ли ги „Вој во ди -
на”, с 33 бо да.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Црвенка: ЦРВЕНКА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА – БЕОЧИН 95
мушкарци

Вршац: МЛАДОСТ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Лазаревац: КОЛУБАРА–ТАМИШ

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ–БНС
Опово: ОПОВО 99 – ВИРТУС БАСКЕТ
Панчево: НЕОЛИТ–АГРОБАНАТ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА 26:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА 40:27

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ДАЛМАТИНАЦ 36:33

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ 89:85

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Пландиште: АГРОБАНАТ–ЈЕДИНСТВО 74:82
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – НЕОЛИТ 90:55

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КАБЕЛ 0:2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ботош: ОМЛАДИНАЦ–БОРАЦ 5:2
Крајина: КРАЈИШНИК–МЛАДОСТ 0:4

Шам пи он од нео
бодове из Пан че ва

Сле де два го сто ва ња

Дер би де ве тог ко ла Су пер ли ге
за ру ко ме та ше од и гран је про -
шлог ви кен да у на шем гра ду.
У Ха ли спор то ва на Стре ли шту
сна ге су од ме ри ли ве ли ки ри -
ва ли, ти мо ви ко ји го ди на ма за -
у зи ма ју сам врх срп ског ру ко -
ме та и еки пе ко је се на по чет -
ку сва ког шам пи о на та свр ста -
ва ју у ред за тро фе је: Ди на мо
и Вој во ди на.

Шам пи он из Но вог Са да је и
у овом пр вен ству нај бли жи ти -
ту ли пр ва ка. Има ста би лан бу -
џет, ква ли те тан тим, до бре ре -
зул та те... Те шко ће би ти сва -
ком ри ва лу да из не на ди еки пу
из Срп ске Ати не. Те шко је би -
ло и „жу то-цр ни ма”, у су бо ту,
28. но вем бра. И по ред то га што
су игра ли осла бље ни, без че -
ти ри бе ка, стан дард на пр во -
тим ца, мом ци ко је пред во ди
тре нер Аким Ком не нић при -
ка за ли су до бру игру, атрак ти -
ван ру ко мет, али за ко нач но
из не на ђе ње ни су има ли сна ге.
Исти на, ни су им до зво ли ли ни
де ли о ци прав де, ко ји су у по је -
ди ним тре ну ци ма има ли дво -
стру ке ар ши не су ђе ња: Ди на -
мо –Вој во ди на 26:30 (13:17).

Пан чев ци су во ди ли са мо на
по чет ку утак ми це, два пу та. У
пр вом ми ну ту по ен ти рао је Ми -
лош Па вло вић, а ше зде се так
се кун ди ка сни је Ми лош Ко ста -
ди но вић је до вео Ди на мо у вођ -
ство од 2:1. По сле то га Но во -
са ђа ни су до да ли гас и пре о -
кре ну ли ре зул тат, али до ма ћи
се ни су та ко ла ко пре да ва ли.
Тре нер Аким Ком не нић био је
при ну ђен у 16. ми ну ту да затра -
жи тајм-аут, а не ду го за тим
про ме нио је и гол ма не. Уместо

Ни ко ле Ра до ва но ви ћа, из ме ђу
ста ти ва је стао мла ди Ни ко ла
Пе рић. Био је то пра ви по тез
стра те га Ди на ма, јер је Пе рић
убр зо имао фан та стич ну ин -
тер вен ци ју ко ја као да је да ла
до дат ни елан ње го вим са и -
грачи ма... Не над Вуч ко вић је

погодио за 11:15, а на лет до -
ма ћих ни је ус пео да уми ри ни
тајм-аут тре не ра Вој во ди не. Још
јед ном је ис ку сни Вуч ко вић по -
го дио мре жу гол ма на Све тисла -
ва Вер ки ћа, па су се Пан чев ци
пот пу но вра ти ли у меч (12:15).
Ипак, Но во са ђа ни су ус пе ли да
од би ју све ата ке до ма ћег ти ма,
иа ко је по пу лар ни Вуч ко још
јед ном био пре ци зан. Ру ко ме -
та ши Вој во ди не су у са мом фи -
ни шу пр вог по лу вре ме на по -
сти гли два го ла, а Ди на мо је
про ма шио сед ме рац, па је на
од мор оти шао са че ти ри го ла
„ми ну са” (13:17).

Сја јан је био гол ман Ди на -
ма Ни ко ла Пе рић и на по четку

дру гог де ла су сре та, ка да је
ус пео да од бра ни и сед ме рац
ру ко ме та ши ма Вој во ди не,
рази гра ли су се Ми лан Го лу -
бо вић и Иван Дис тол, па је по -
но во по че ла да се бу ди на да
да Ди на мо мо жда мо же да до -
ђе и до по вољ ног ре зул та та.

Го лом Мла де на Шо ти ћа у 45.
ми ну ту „жу то-цр ни” су при -
шли на два го ла за о стат ка
(20:22), али за ко на чан пре о -
крет ни су има ли сна ге. Вој во -
ди на је ис ку сно, у ма ни ру ду -
го го ди шњег шам пи о на, овај
меч ру тин ски при ве ла кра ју и
осво ји ла но ве бо до ве.

– Ми слим да је ово био до -
бар, ди на ми чан, пра ви пр вен -
стве ни ду ел. Иа ко смо би ли
при лич но осла бље ни, пру жили
смо до бар от пор шам пи о ну.
На ста вља мо да ље да ра ди мо и
да се при пре ма мо за ис ку ше -
ња ко ја нас оче ку ју – ре као је
по сле утак ми це ру ко ме таш Ди -
на ма Ми лош Па вло вић.

Ле пе ре чи на адре су до ма ће
еки пе упу тио је и ру ко ме таш
Вој во ди не, не ка да шњи члан Ди -
на ма, Ми лан Мир ко вић.

– Зна ли смо да ће у Пан че -
ву би ти из у зет но те шко. Иа ко
је био оп те ре ћен број ним по -
вре да ма игра ча, Ди на мо је од -
и грао од ли чан меч, а ми смо
тек у по след њих пет ми ну та
ус пе ли да де фи ни тив но „пре -
ло ми мо” у на шу ко рист – додао
је Мир ковић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Мар ко Иван че вић,
Урош Па вло вић (три го ла),
Мла ден Шо тић (пет), Сте фан
Ко ва че вић, Урош Ста нић (је -
дан), Ни ко ла Пе рић, Ми лош
Па вло вић (је дан), Ла зар Па -
вло вић, Ог њен То нић, Иван
Дис тол (два), Не над Мр да ко -
вић, Бо ри слав Ур та, Ми лан Го -
лу бо вић (пет), Ми лош Ко ста -
ди но вић (пет), Не над Вуч ко -
вић (че ти ри го ла) и Ни ко ла
Радо ва но вић.

– Че сти там мо јим мом ци -
ма на бор бе но сти, же љи, хте -
њу. За и ста су игра ли му шки и
да ли мак си мум у овом тре -
нут ку. Не тра жим оправ да ње
за по раз, али и овог пу та смо
би ли хен ди ке пи ра ни, у пра -
вом сми слу те ре чи. Игра ли
смо без че ти ри бе ка, а про тив
шам пи о на је те шко игра ти и
у пу ном са ста ву. Иде мо да ље,
пред сто је нам два уза стоп на
го сто ва ња, па јед но ме сеч на
па у за, у ко јој ће мо по ку ша ти
да се опо ра ви мо и до бро при -
пре ми мо за ис ку ше ња ко ја нас
оче ку ју до кра ја шам пи о на та
– ре као је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре тре нер Ди на ма Аким
Ком не нић.

Да кле, пред „жу то-цр ни ма”
су утак ми це у го сти ма. Нај пре
им пред сто ји пут у Цр вен ку, а
он да и мег дан с Пар ти за ном у
Бе о гра ду.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб2

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ
У БЕНЧ-ПРЕ СУ

ТРО ФЕ ЈИ 
ЗА НАТА ШУ 
И НЕ МА ЊУ

У ор га ни за ци ји Па у ер лиф тинг
са ве за Ср би је и КДТ-а Ди сци -
пли на из Бе о гра да, про шлог
ви кен да је у ве ли кој ха ли
Спорт ског цен тра „Ра ко ви ца”
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
бенч-пре су. Над ме та ње се од -
ви ја ло без при су ства пу бли ке,
као и уз при др жа ва ње свих про -
пи са них ме ра и уз одо бре ње
МУП-а Ре пу бли ке Ср би је.

За ди вљу ју ћа је чи ње ни ца да
је и у ова квим усло ви ма уче -
ство ва ло чак 80 так ми ча ра ко -
ји су до шли из ра зних кра је ва
Ср би је, што је при лич но ви -
сок број с об зи ром на тре нут -
ну епи де ми о ло шку си ту а ци ју
у зе мљи.

За Клуб ди за ча те го ва Ди на -
мо на сту пи ли су На та ша Ми -
тро вић и Не ма ња Срећ ко вић.

На та ша се над ме та ла у кон -
ку рен ци ји ка дет ки ња до 69 кг
и осво ји ла нај сјај ни је од лич -
је. Она је про гла ше на и за нај -
бо љу так ми чар ку у ка дет ској
кон ку рен ци ји.

Не ма ња Срећ ко вић, иа ко де -
би тант, над ме тао се у кон ку -
рен ци ји се ни о ра до 83 кг и за -
слу жио брон за ну ме да љу.

Кри сти на Цвје ти ча нин се
овог пу та ни је так ми чи ла, али
јој је ука за на част да бу де један
од су ди ја на пр вен ству. Пред -
сед ник КДТ-а Ди на мо Фи лип
Вла јић био је и овог пу та глав -
ни су ди ја на так ми че њу.

Уко ли ко не бу де не ког ван -
ред ног от ка зи ва ња, на ред но
так ми че ње ди за ча те го ва
плани ра но је за 12. и 13. де -
цем бар, ка да ће у Ни шу би ти
одр жан „Га ла куп” у па у ер -
лиф тин гу.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДЕР БИ ПРИ ПАО НО ВО СА ЂА НИ МА

АК ТУ ЕЛ НО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

СРЕ БРО ЗА АЛЕК СУ РА КОЊ ЦА
Про шлог ви кен да у Но вом Са -
ду је одр жа но дру го ко ло Ку па
Ср би је у стре ља штву у га ђа њу
по А-про гра му у кон ку рен ци ји
ју ни о ра и се ни о ра.

Члан СД-а „Пан че во 1813”
Алек са Ра ко њац осво јио је сре -
бр ну ме да љу у над ме та њу ју -
ни о ра ко ји су га ђа ли из пу шке.
Он је по го дио 616,5 кру го ва, а
осво јио је и де сет но вих бо до -
ва за уче шће у фи на лу ку па.

Ива Ра ко њац се, са 609,8 кру -
го ва, пла си ра ла на 13. ме сто у
кон ку рен ци ји ју ни ор ки ко је су
пу ца ле из пу шке, док је Те о до -
ра Кон дић, с 590 кру го ва, би ла
сла би је пла си ра на због про бле -
ма с пу шком.

Еки пу се ни о ра из на шег гра -
да ко ја се так ми чи ла у га ђа њу
из пи што ља чи ни ли су мла ди

мом ци, ко ји су осво ји ли че твр -
то ме сто и та ко обез бе ди ли пла -
сман у за вр шни цу так ми че ња.

Сте фан Ке шиш јан је по го -
дио 541 круг и за у зео че твр то
ме сто, али је осво јио и се дам
но вих бо до ва за фи на ле. Мар -
ко Нин ко вић је био пе ти, што
му је до не ло и шест бо до ва, а
Ве ли мир Нин ко вић се, с 537
кру го ва, пла си рао на сед мо ме -
сто и осво јио че ти ри бо да. Сви
по ме ну ти пан че вач ки „пи што -
ља ши” већ су обез бе ди ли ме -
сто у фи на лу Ку па Ср би је за
ју ни о ре.

Ма ри на Ми ја то вић, са 495
кру го ва, ни је ус пе ла да осво ји
бо до ве, али ће има ти при ли ку
да по пра ви ути сак у тре ћем
ко лу, ко је ће би ти одр жа но у
Бео гра ду.

БРУ ШЕ ЊЕ
ТАЛЕНА ТА

Шах клуб „Аље хин” из на шег
гра да одав но се до ка зао као
успе шан спорт ски ко лек тив у
ра ду с нај мла ђи ма.

Клин ци и клин це зе из тог
клу ба ни жу успе хе на свим так -
ми че њи ма на ко ји ма уче ству -
ју, а не дав но су па жњу на се бе
скре ну ли и но ви че твр то ка те -
гор ни ци у ша ху: Иво на Ми рић,
Јо ван Ви тас, Стра хи ња Гру јић
и Ла зар Љу би чић.

Не тре ба сум ња ти да ће ова
та лен то ва на де ца на ста ви ти
пре да ни рад и да ље осва ја ње
ка те го ри ја.
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Бојана Пековић,
студенткиња:

     – Овог пута 
ћу учити за
колоквијуме, 
шетати пса и 
завршити серију 
коју сам започела.

Саша Јелесијевић,
адвокатски
приправник:
    – У петак поподне
гледаћу серију „Краљичин
гамбит”. У суботу ћу бити
с породицом и својом
девојком, а предвече ћу
читати књигу „Змајеве
очи”. Недељу остављам
за припремање наредних
суђења.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Лепа
Накинђурена или не.

    Ненасмејана или да – насмејана.

    Идеја о томе како да се на све начине скоцкаш увек је лепа.

    Треба је спровести у дело.

    Мора се кренути од нечег.

    Сасвим је кул да то буде детаљ на физичком аутлуку.

    Нова минђуша, нова боја косе, ново одело...

    Потом је важно бити менталиста.

Лавина
Како је бучно када ти се све заједно скотрља!

    Звони у глави.

    И то тако да пуцаш.

    Хладно ти је као кад северац помера тешке гране.

    А онда се нађеш у врелини мириса јулског асфалта.

    Скупљаш се и шириш...

    Све до момента у коме те обузму нове боје око тебе.

    Тада сазнаш да је лавина лепа ловина.

Ловина
Наметнути размештај мисли уме да растура.

    Осећаш се као кутија за ђубре.

    Истрошено огледало.

    Разваљена столица у којој је неко седео.

    Као туђе смеће.

    Твоја ве-це шоља.

    Е, кад се уловиш да тако бедачиш – није добро.

    Буди увек боља верзија себе.

Дуња Грковић,
студенткиња:
     – Посветићу се свом
хобију – шивењу, као и
раду на својој
„Инстаграм” страници
„Слатко од Дуње”. Због
ситуације у земљи
избегавамо кафиће,
тако да ћу остатак
времена бити с
породицом и дечком.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Се зо на за вр ше на на
нај леп ши на чин

Бо рац од ли чан
органи за тор

У су бо ту и не де љу, 28. и 29.
но вем бра, за вр ше на је раг би
се зо на у свим уз ра сним ка -
те го ри ја ма. Љу би те љи игре с
ја ја стом лоп том има ли су
при ли ку да ужи ва ју у до брим
утак ми ца ма ко је су од и гра не
на ста ди о ну Бор ца у Стар че -
ву, а у ор га ни за ци ји до ма ћег
клу ба, ко ји се још јед ном по -
ка зао као пра ви раг би ба сти -
он у Ср би ји.

Ма ли ша ни из овог клу ба
на ста ви ли су да бе ле же сјај -
не ре зул та те, па је РК Бо рац
по стао шам пи он Ср би је у пи -
о нир ској кон ку рен ци ји.

Ма ли ша ни из Стар че ва су
нај пре са вла да ли Цр ве ну зве -
зду с 30:5, а он да су с бе о -
град ским Ра дом игра ли не -
ре ше но 10:10, што им је би -
ло до вољ но да осво је шам -
пи он ски пе хар и та ко за о кру -
же ле пу раг би при чу из Стар -
че ва. Прет про шле го ди не пр -
ва ци су би ли пе тли ћи, а про -
шле и ка де ти Бор ца...

Пред во ђе ни тре не ри ма Иго -
ром То ма ши ћем и Ра ди во јем
Ћо си ћем, ве ли ки успех су
оства ри ли: Или ја Пе јић, Лу ка
Цви јић, Ма ри ја Стој шић, Ла -
на Јо вић, Иван Са ли хо вић,

Алек сан дар Ал би ја нић, Сте -
фан Па пић, Стра хи ња Мак -
си мо вић, Ми лош Ђор ђе вић,
Дар ко Ми ло ше вић, Ни ко ла
Ма ти чић и Ни ко ла Бо гу нић.

По ред све га, еки па из Стар -
че ва би ла је је ди на на турниру
ко ја је у сво јим ре до ви ма има -
ла и де вој чи це.

Сјај ни су би ли и ма ли раг -
би сти пан че вач ког Ди на ма
1954.

– Би ла је ово ду га и те шка
се зо на пу на иза зо ва. Од пет
ка те го ри ја ко је се так ми че
у му шкој кон ку рен ци ји,
наши мом ци су осво ји ли три
ти ту ле пр ва ка др жа ве у овој
го ди ни. Кру на успе ха ове се -
зо не до шла је баш на ста ди -
о ну на шег при ја тељ ског клу -
ба Бор ца у Стар че ву. Ди намо
је у фи нал ним над ме та њи -
ма у кон ку рен ци ји ка де та и

пе тли ћа пру жио од лич ну
игру и са вла дао про тивни -
ке, па се у обе кон ку рен ци је
оки тио злат ним ме да ља ма –
ре као је шеф струч ног
штаба Ди на ма 1954 Ђор ђе
Га ври ло вић.

Ка де ти по пу лар них „ди -
вљих ве про ва” из Пан че ва у
фи на лу су са вла да ли Рад са
17:5, што им је до не ло оре ол
нај бо љег ти ма у Ср би ји.

Еки пу су пред во ди ли тре -
не ри Ђор ђе Га ври ло вић и Вла -
ди мир Ам бруш, а шам пи о ни

др жа ве по ста ли су и: Кри во -
ку ћа, Мљач, Ми лен ко вић,
Алек сић, Ва сић, Бр кић, Во -
штић, Аџић, Ку змано вић, Ко -
шпић, Вор тић, Кр кљуш, Ми -
шић, Ни ко ла је вић, Ме сић,
Ба бић,Та сић и Бе гу нић.

– На кон успе ха на шег ју -
ни ор ског ти ма, ко ји је пре
две не де ље осво јио ти ту лу
пр ва ка Ср би је, до тро фе ја
на ме ње них нај бо љи ма до -
шли су и на ши ка де ти и пе -
тли ћи. Ове три ти ту ле до ка -
зу ју да је омла дин ска шко ла
Ди на ма 1954 нај бо ља у Ср -
би ји. За хва љу јем свим игра -
чи ма и тре не ри ма ко ји на
ве ли ка врата вра ћа ју раг би у
Пан че во – ис та као је пред -
сед ник Ди на ма 1954 Мио -
мир Калабић.

Пе тли ћи еки пе из на шег
гра да, ко је пред во де тре не ри
Ни ко ла Та тић и Ни ко ла Адви -
гов, над ви си ли су Цр ве ну
звезду, Ло зни цу и Жар ко во,
па су убе дљи во сти гли до
вред ног пе ха ра.

Еки пу Ди на ма 1954 чи ни -
ли су: Вук Олу шки, Не ма ња
Аџић, Фи лип Гро здић, Ла зар
Гро здић, Алек сан дар Са вић,
Бо рис Са вић, Ан дреј Гми јо -
вић, Игор Иг ња тов, Ва ња Иг -
ња тов, Ан дри ја Ку зма но вић,
Алек сан дар По по вић и Ми -
лош Јо вић.

Ве ли ко по ве ре ње ужи ва стар -
че вач ки Бо рац у Раг би са ве зу
Ср би је, па је у ме сту на до мак
на шег гра да про шлог ви кен да
одр жа но и др жав но фи на ле за
се ни о ре – гру па Б, као и финале
Ку па Ср би је, та ко ђе у се ни ор -
ској кон ку рен ци ји.

У шам пи о на ту Б-гру пе Ло -
зни ца је са вла да ла Тор пе до
из Пе тров ца, а тро феј на ме -
њен по бед ни ку Ку па Ср би је
оти шао је у ру ке раг би ста Ра -
да, ко ји су по бе ди ли Цр ве ну
зве зду с 15:12.

А. Живковић

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

МЛА ДИ РАГ БИ СТИ ИЗ ПАН ЧЕ ВА 
И СТАР ЧЕ ВА НАЈ БО ЉИ У СР БИ ЈИ

МИ ЛАН НАЈ Е ФИ КА СНИ ЈИ

Љу би те љи игре с ја -

ја стом лоп том за и -

ста су мо гли да

ужи ва ју про шлог ви -

кен да у Стар че ву.

Би ло је до брих утак -

ми ца, ле пих по те за,

ефект них по го да ка...

Све по кло ни ке

овог спор та мо же да

охра бри чи ње ни ца

да раг би има бу дућ -

ност. Ма ли ша ни су

про шлог ви кен да

да ва ли све од се бе

у ду е ли ма са сво јим

вршња ци ма.

У ка дет ској кон ку рен ци -

ји пе хар пр ва ка Ср би је

при пао је Ди на му 1954, а

и нај е фи ка сни ји стре лац

до ла зи из ре до ва пан че -

вач ког клу ба. То је Ми лан

Ку зма нов, ко ји је по сти гао

42 поена.

Ми ла ну је при зна ње

уру чи ла ви це шам пи он ка

Евро пе, џу дист ки ња Ан -

дреа Сто ја ди нов.


