
Град
Основано

Удружење

резервних војних 

официра

» странa 4

цена 40 динара

Здравље
Живот 

с дијабетесом

» страна 6

Запис

Зоран Миленовић 

и Ђорђе Латовљевић:

чувари историје

бродарства

» страна 12

Фото-репортажа

Некрунисани 

краљ пекара

» стране 13

Рукомет

Следе борбе за титулу

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  5 .  ФЕБРУАРА 2021.
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Број 4902, година CLII

СЛОБОДАСЛОБОДА

Право на превоз без накнаде имају сви, без обзира на начин стицања 
пензионерског статуса, године живота и на висину примања

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

НОВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

БИОГАСНЕ ЕЛЕКТРАНЕ У ВОЈВОДИНИ:
ПОМОДАРСТВО ИЛИ ПРАВО РЕШЕЊЕ?

БЕСПЛАТАН ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЗА
СВЕ ПЕНЗИОНЕРЕ У ПАНЧЕВУ

страна 2

страна 5

Ревакцинација
почиње 8. фебруара

» страна 3

Министарка Гордана
Чомић у нашем граду

» страна 4

СЕРИЈА НЕСРЕЋНИХ СЛУЧАЈЕВА

И наша деца су на удару
опасности са интернета

стр. 7

Радно време благајне „Панчевца”
током празника

Понедељак 15. фебруар – нерадни дан.

Уторак 16. фебруар – од 10 до 15 сати.

Среда 17. фебруар – од 8 до 15 сати.

НАШИ СУГРАЂАНИ

Напредни
пољопривредници

страна 11



а до 1. маја 2021. годи не тре ба да уз
под но ше ње потреб не доку мен та ци је
при ба ве нове годи шње кар те код јав -
ног пре во зни ка „Пан тра спорт” на
шал те ри ма Глав не ауто бу ске ста ни -
це, с тим да од сада неће има ти ника -
кве тро шко ве јер све накна де у цело -
сти регре си ра Град Пан че во – рекао
је за наш лист Сте ва но вић.

Поред ово га, пред став ни ци гра ђа -
на у локал ном пар ла мен ту усво ји ли
су, уз спо ра дич не изла ске за говор -
ни цу ради ка ла Петра Јоји ћа, пред ло -
ге одлу ка о гра ђе вин ском земљи шту,
доно ше њу пла на детаљ не регу ла ци је
бло ка 013 у Пан че ву, изме на ма пла -
на гене рал не регу ла ци је цели не 11 у
нашем гра ду, дава њу сагла сно сти на
изме не Ста ту та ЈКП-а „Хиги је на”,
утвр ђи ва њу виси не допри но са за уре -
ђе ње гра ђе вин ског земљи шта...

Скуп шти на гра да Пан че ва наста ви -
ла је прак су одр жа ва ња дирек то ра
јав них пред у зе ћа и уста но ва у ста њу
врши ла ца дужно сти, чему се успро -
ти вио одбор ник СРС-а Јојић. Нај пре
су одбор ни ци кон ста то ва ли да исти че
ман дат дирек то ру ЈКП-а „Мла дост”
Пре дра гу Сто ја ди но ву, па су га одмах
потом поно во иза бра ли за в. д. дирек -
то ра. Исто то се дого ди ло у слу ча ју 
в. д. дирек тор ке Цен тра за соци јал ни
рад „Соли дар ност” Јасном Вуји чић.

Усво јен про грам рада ТОП-а

Про ме њен је члан 8 Ста ту та гра да
Пан че ва. Скуп шти на гра да је 12. јула
2019. годи не доне ла Одлу ку о изме -
на ма и допу на ма Одлу ке о пра зни ку
гра да Пан че ва, којом је уз Пра зник
гра да – 8. новем бар утвр ђе но и да је
пра зник Вели ка Госпо ји на, дан

Успења Пре све те Бого ро ди це 28.
август – сла ва гра да Пан че ва. Од
про шлог пет ка у над ле жно сти локал -
ног пар ла мен та дода те су оне за
дава ње сагла сно сти на ста ту те уста -
но ва у обла сти ма кул ту ре, соци јал не
зашти те и пред школ ског вас пи та ња
и обра зо ва ња. Исто тако, Скуп шти на
гра да ће убу ду ће усва ја ти План јав -
ног здра вља Пан че ва.

Град ско веће је 20. јану а ра изне ло
мишље ње да одбор ни ци могу да дају
сагла сност на Про грам рада и
финан сиј ски план Тури стич ке орга -
ни за ци је Пан че ва за 2021. Пре ма
овом јав ном доку мен ту, пла ни ра ни
при хо ди ТОП-а за ову годи ну изно се
непу них 20 мили о на дина ра, а нај ве -
ћи њихов део доћи ће из град ског
буџе та. Пла ни ра ни рас хо ди су јед на -
ки при хо ди ма.

За орга ни за ци ју мани фе ста ци ја
„Дани Вај фер та”, „Лет њи дани”,
„Ули ца ново го ди шње чаро ли је”, као и
мно гих дру гих у који ма се ТОП поја -
вљу је као суор га ни за тор, за потре бе
анга жо ва ња ката ма ра на у тури стич ке
свр хе, те за подр шку удру же ња гра ђа -
на што сво јим радом поспе шу ју тури -
зам у гра ду – пред ви ђе но је 4,1 мили -
он дина ра. ТОП ће под сти ца ти про -
гра ме изград ње тури стич ке инфра -
струк ту ре и уре ђе ња про сто ра, про -
мо ви са ти суве ни ре, руко тво ри не и
про из во де ста рих зана та у окви ру
град ске суве нир ни це, про мо ви са ти
Пан че во као тури стич ку дести на ци ју
на дома ћим и међу на род ним тури -
стич ким сај мо ви ма и орга ни зо ва ти
актив но сти с циљем раз ви ја ња
туристич ке све сти и кул ту ре и зашти -
те живот не средине.

Током 2021. годи не ради ће се на
про мо ци ји кул тур но-исто риј ског и
инду стриј ског насле ђа и на раз во ју
нау тич ког тури зма захва љу ју ћи томе
што је ТОП од Гра да добио на упра -
вља ње ката ма ран „Пану ка”, који је
прет ход них годи на вожња ма по
Тами шу и Дуна ву при вла чио вели ку
пажњу посе ти ла ца Пан че ва. Како
бици кли зам и орга ни зо ва но пеша че -
ње пред ста вља ју вели ки потен ци јал
који није у пот пу но сти иско ри шћен,
ТОП ће на ове видо ве актив ног тури -
зма ста ви ти акце нат.

Поме ну ти Јојић је казао да ће ради -
ка ли гла са ти за усва ја ње овог доку -
мен та ако Пан че во изгра ди хотел...

Одбор ни ци су инфор ми са ни о
посту па њу Гра да Пан че ва пово дом
кори шће ња пољо при вред ног земљи -
шта у држав ној сво ји ни без прав ног
осно ва у агро е ко ном ској 2019/2020.
годи ни: ако прав но или физич ко лице
кори сти пољо при вред но земљи ште у
држав ној сво ји ни без прав ног осно ва,
дужно је да за њего во кори шће ње пла -
ти тро стру ки износ нај ви ше про сеч не

постиг ну те цене по хек та ру на тери то -
ри ји окру га на коме се нала зи. Уз то,
ако осо ба која узур пи ра зајед нич ко
при род но добро не извр ши оба ве зу
пла ћа ња, једи ни ца локал не само у пра -
ве дужна је да ски не усев на осно ву
акта над ле жног орга на.

Јака опо ме на за сва ко га ко жели да
при сво ји држав ну земљу без уче шћа
на јав ним лици та ци ја ма.

С. Трај ко вић

Панчевке и Панчевци 
без обзира на висину
примања, начин стицања
пензионерског статуса 
и године живота имају
право на превоз 
без накнаде

Стојадинов и даље 
в. д. директора 
ЈКП-а „Младост”, 
а Јасна Вујичић 
ЦЗСР-а „Солидарност”

На осмој сед ни ци Скуп шти не гра да
Пан че ва у овом сази ву и првој у 2021,
одр жа ној 29. јану а ра, било је, пре ма
оче ки ва њи ма, мно го више тача ка
днев ног реда од наја вље них – укуп но
18 – иако је два дана пре састан ка
одбор ни ка у вели кој сали згра де Град -
ске упра ве у пози ву ста ја ло да ће их
бити само чети ри. Раз лог су тeме увр -
ште не са сед ни ца Град ског већа које
су одр жа не 26. и 28. јану а ра, као и са
сед ни це Коми си је за кадров ска, адми -
ни стра тив на пита ња и рад не одно се.

Она са сва ка ко нај ве ћом спе ци -
фич ном тежи ном је јед но гла сно
усво је на: Одлу ка о изме на ма Одлу ке
о оства ри ва њу пра ва на повла шћен
пре воз одре ђе них кате го ри ја гра ђа на
с тери то ри је гра да Пан че ва.

Сто одсто регре си ра не 
годи шње кар те

Сушти на изме не те одлу ке јесте да ће
пре воз свих пен зи о не ра с тери то ри је
гра да Пан че ва убу ду ће бити у пот пу -
но сти регре си ран од стра не гра да и
да сви пен зи о не ри има ју регре си ра не
годи шње кар те у изно су од сто одсто.
То зна чи да сви пен зи о не ри, без
обзи ра на виси ну при ма ња, начин
сти ца ња пен зи о нер ског ста ту са и
годи не живо та од сада има ју пра во
на бес пла тан јав ни пре воз.

У изја ви за „Пан че вац” гра до на чел -
ник Алек сан дар Сте ва но вић је након
сед ни це Скуп шти не гра да рекао да је
„Пан че во одго вор на локал на само у -
пра ва пре ма осе тљи вим кате го ри ја ма
ста нов ни штва” и да је овом одлу ком
„то кон крет но и пока за но”.

– Сви пен зи о не ри могу до 1. маја
2021. кори сти ти сво је ста ре годи шње
кар те за ауто бу ски пре воз, како би се
избе гле гужве, узи ма ју ћи у обзир
пошто ва ње пре вен тив них епи де ми о -
ло шких мера у усло ви ма пан де ми је,

Репу блич ки завод за ста ти сти ку
обја вио је да је од 2,2 мили о на
укуп но запо сле них у Срби ји, 32.017
њих у Пан че ву. У прав ним 
лици ма у нашем гра ду раде 24.703
осо бе, 6.835 је запо сле них пред у -
зет ни ка и лица која само стал но
оба вља ју делат ност, а 698 у сек то -

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 5. фебруар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Угле дај те 
се на 

Норве жанке
Већи број упе ча тљи вих гра ђе -
ви на у Бео гра ду – Авал ски
торањ, фон та на на Сла ви ји,
глав на згра да Поште Срби је,
Бран ков мост, Пала та „Алба ни -
ја”, купо ла Народ не скуп шти не
и мост на Ади – био је, од 18. до
24. јану а ра, осве тљен нео бич -
ним тир ки зним и зеле ним све -
тли ма. Мно ги су се запи та ли о
каквој се то тури стич кој атрак -
ци ји ради или шта то Бео гра ђа -
ни сла ве. Раз лог за овај поду -
хват је нешто сасвим дру го.

Ода бра не боје све та ла запра -
во су боје машни це која је сим -
бол бор бе про тив рака грли ћа
мате ри це, а акци ја је реа ли зо -
ва на у окви ру пет на е сте Европ -
ске неде ље бор бе про тив рака
грли ћа мате ри це и има ла је
циљ да подиг не свест жена о
томе да је ту болест могу ће
спре чи ти јед ним гине ко ло -
шким пре гле дом.

Да нам акци је које под сти чу
на пре вен ци ју и те како тре ба -
ју, све до чи чиње ни ца да је рак
грли ћа мате ри це у нашој
земљи већ дуги низ годи на
један од воде ћих узро ка обо ле -
ва ња и уми ра ња у жен ској
попу ла ци ји. Када се има у виду
да сва ке годи не око 1.000 жена
обо ли и при бли жно 500 изгу би
живот, не изне на ђу је пода так
да се наша земља нала зи на
неслав ном петом месту у Евро -
пи по обо ле ва њу и уми ра њу од
ове боле сти, која се може спре -
чи ти. Ти пода ци запра во и не
чуде када се зна да само 20
одсто жена у Срби ји редов но
одла зи гине ко ло гу.

И док је код нас ста ње алар -
мант но, у неким земља ма Евро -
пе кан цер грли ћа мате ри це
данас је изу зет но рет ка болест и
гото во да је и нема. Реше ње
запра во лежи – у зако ну. При -
ме ра ради, у Нор ве шкој је рак
грли ћа мате ри це иско ре њен
зато што је одла зак на гине ко -
ло шки пре глед у тој земљи, као
и у мно гим дру гим држа ва ма
Евро пе – закон ска оба ве за сва ке
жене. Нема хоћеш-нећеш. Ако
тамо обо ли те од рака грли ћа
мате ри це, тро шко ве лече ња
сно си те саме, јер нисте испо -
што ва ле сво је оба ве зе и оти шле
код лека ра на вре ме. Веро ват но
би и у Срби ји ова кво реше ње
ути ца ло на то да жене про ме не
сво је нави ке када је реч о редов -
ном одла ску код гине ко ло га. У
међу вре ме ну, уве ди те тај закон
саме себи. Одла зак на гине ко -
ло шки пре глед јед ном годи шње
је све што се од вас оче ку је. И
може вам спа сти живот.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

У ПАН ЧЕ ВУ ПРЕ КО 32.000 ЗАПО СЛЕ НИХ

Нај ви ше пред у зет ни ка и „само ста ла ца”

ри ма пољопри вре де, шумар ства и
рударства.

У пре ра ђи вач кој инду стри ји у
Пан че ву зара ђу је 7.611, а у сек то ру
снаб де ва ња и упра вља ња водом и
отпад ним вода ма 707 лица. У сек то -
ру елек трич не енер ги је, гаса и упра -
вља ња паром ради 451 осо ба, док је
269 запо сле них у сек то ру рудар ства.
Гра ђе ви нар ство у нашем гра ду запо -
шља ва 1.808 лица, у трго ви ни и
поправ ци мотор них вози ла ради њих
5.841, у сек то ру скла ди ште ња и сао -
бра ћа ја 2.056, у услу га ма сме шта ја и
исхра не су 1.154 запо сле на; у инфор -
ми са њу и кому ни ка ци ји зара ђу је
451, финан си ја ма и оси гу ра њу 457, у

посло ви ма у вези с некрет ни на ма 64,
а у струч ним науч ним и тех нич ким
делат но сти ма 1.362 лица.

Наве де но је и да у адми ни стра тив -
ним и помоћ ним услу га ма ради 891,
држав ној упра ви и оба ве зном соци -
јал ном оси гу ра њу 1.743, у обра зо ва -
њу 2.298, у здрав ству и соци јал ној
зашти ти 2.507, а у сек то ру умет но -
сти, заба ви и рекре а ци ји 490 лица. У
оста лим услу га ма је 665 запо сле них,
док је реги стро ва них инди ви ду ал них
пољо при вред них про из во ђа ча 479.

У вези са овим тре ба рећи да су
посла ни ци Народ не скуп шти не запо -
че ли рас пра ву о Пред ло гу зако на о
соци јал ној кар ти. Циљ успо ста вља ња

реги стра је посто ја ње једин стве не и
цен тра ли зо ва не еви ден ци је у елек -
трон ском обли ку, која садр жи тач не
и ажур не подат ке о соци јал но-еко -
ном ском ста ту су поје ди на ца и с
њима пове за них лица. Она омо гу ћа -
ва оба вља ње посло ва обра де пода та -
ка ради утвр ђи ва ња чиње ни ца нео п -
ход них за оства ри ва ње пра ва и услу -
га из обла сти соци јал не зашти те.
Како је рече но, уво ђе њем тог систе ма
биће омо гу ће но да гра ђа ни који су у
нај те жем еко ном ском поло жа ју буду
видљи ви ји, па ће у скла ду с тим бла -
го вре ме но и ефек тив но оства ри ва ти
пра ва на потреб ну подр шку.

С. Т.

НА ОСМОЈ СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА ОДЛУ ЧЕ НО

Пријатни звуци.

Ових дана, у центру града

Снимио: Милан Шупица

Градоначелник Александар
Стевановић: „До 1. маја
2021. пензионери треба да
уз подношење потребне
документације прибаве
нове годишње карте код
јавног превозника
’Пантраспорт’ на
шалтерима Главне
аутобуске станице, с тим
да од сада неће имати
никакве трошкове јер све
накнаде у целости
регресира Град Панчево”.

БЕС ПЛА ТАН ЈАВ НИ ПРЕ ВОЗ ЗА СВЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ!
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Вак ци ни са ње про тив кови да
19 поче ло је 20. јану а ра и до
кра ја тог месе ца у Пан че ву је
вак ци ни са но 3.400, а у јужном
Бана ту око 12.400 људи. У Дому
здра вља кажу да је до сада вак -
ци ни сан добар део кори сни ка
уста но ва соци јал не зашти те.

Током про те клог викен да, 30.
и 31. јану а ра, вак ци на ци ја се у
Пан че ву није оба вља ла, буду ћи
да је у петак, 29. јану а ра, потро -
ше на и послед ња доза вак ци не
којом су рас по ла га ле вак ци нал -
не еки пе у нашем граду.

Нове дозе вак ци не, укљу чу -
ју ћи и руску, сти гле су током
викен да, па се вак ци на ци ја
наста ви ла од поне дељ ка, 1.
фебру а ра. Гра ђа ни који су ода -
бра ли „Фај зе ро ву” вак ци ну биће
позва ни кад дозе овог цепи ва
буду на рас по ла га њу.  Иму ни -
за ци ја се тре нут но оба вља на
укуп но пет пунк то ва: на јед -
ном у Пре вен тив ном цен -
тру Дома здра вља у Ули -
ци Мило ша Обре но ви -
ћа 2; на два пунк та у
амбу лан ти „Доњи
град” у Ули ци
Жар ка Зре ња ни -
на број 42 и на

још два пунк та у нека -
да шњој апо те ци код дис -

пан зе ра Дома здра вља у
Ули ци Мило ша Обре но ви ћа
2–4. Амбу лан та „Доњи град”

ради од 8 до 20, а оста ли пунк -
то ви од 8 до 15 сати.

Мешта ни села која при -
па да ју гра ду Пан че ву тако -
ђе се вак ци ни шу на овим
пунк то ви ма. У Дому здра -
вља кажу да ће за све гра ђа -
не који нису у могућ но сти

да, због здрав стве них или било
којих дру гих раз ло га, дођу до
неког од пунк то ва да при ме вак -
ци ну, у наред ном пери о ду бити
обез бе ђе не еки пе које ће дола -
зи ти на њихо ву кућ ну адре су
како би их вак ци ни са ле.

До 26. јану а ра могли су да
се вак ци ни шу сви гра ђа ни, без
обзи ра на то да ли су се
претход но при ја ви ли теле фо -
ном и пре ко „еУпра ве”, али је
Вла да Срби је у међу вре ме ну

променила то пра ви ло како се
на вак ци на ци о ним пунк то ви ма
не би ства ра ли редо ви и гужве
због све масов ни јег дола ска гра -
ђа на који нема ју зака зан тер -
мин. Тако сада вак ци ну може -
те доби ти само ако се нај пре
при ја ви те на пор та лу „еУпра -
ва” или теле фо ном, путем кон -
такт-цен тра 0800/222-334, сва -
ког дана од 8 до 20 сати.

Ради пра во вре ме не и тач не
инфор ми са но сти гра ђа на у вези
са иму ни за ци јом, Инсти тут за
јав но здра вље Срби је „Др
Милан Јова но вић Батут” отво -
рио је имејл адре су за сва пита -
ња у вези с том темом. Пита ња
може те посла ти на адре су: imu-
nizacijaCOVID19@batut.org.rs,
а на њих ће одго ва ра ти струч -
ња ци Инсти ту та.

Ревак ци на ци ја у Пан че ву
почи ње од поне дељ ка, 8.
фебру а ра, а Дом здра вља наја -
вљу је да ће тада посто је ће еки -
пе бити поја ча не с још шест
тимо ва, који ће нај ве ро ват ни -
је ради ти у Месној зајед ни ци
Тесла. У поме ну тој уста но ви
оче ку ју да ће ревак ци на ци ја
сто га бити спро ве де на још брже
и ефи ка сни је. Д. К.

ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ТИВ КОВИ ДА 19
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УЖА СНА ВЕСТ

Тра гич на смрт 
пет на е сто го ди шња ка

Неиз ве сност око суд би не пет -
на е сто го ди шњег деча ка из Пан -
че ва тра ја ла је три де сет сати,
да би била окон ча на на нај цр -
њи могу ћи начин, про на ла ском
њего вог тела.

Тинеј џер Дра ган Д., наи ме,
послед њи пут је виђен на тами -
шком кеју у уто рак, 2. фебру а -
ра, око 11 сати.

Како је испри ча ла њего ва мај -
ка Дани је ла, она је на тами шком
кеју про на шла његов бицикл.

– После шко ле оти шао је с
дру го ви ма на кеј, возио је
бицикл. Сазна ла сам да је дуго
при чао с јед ном дру га ри цом,
рекао јој је да је рас ки нуо с
девој ком, био је с њом у вези
све га месец дана. Рекао је да
живот нема сми сла после њихо -
вог рас ки да – испри ча ла је мајка
за један бео град ски днев ни лист.

Дечак је, твр ди ло се тада, де -
вој ци у коју је био заљу бљен оста -
вио пору ку, као и дру га ри ци с
којом је раз го ва рао. Њу је за мо -
лио да чети ри сата након чи та -
ња пору ке погле да испод кре ве -
та, јер јој је ту оста вио поклон.

Дра ган и Дани је ла су живе ли
сами.

– Био је одли чан ђак, миран,
тих, пову чен, писао је књи гу.
Пла шим се да није ура дио
нешто себи. Очај на сам – рекла
је мај ка нови на ри ма меди ја,
који су сви одре да обја ви ли
вест о нестан ку и позив деча -
ку да се јави за слу чај да је
отишао.

Нажа лост, нај цр ње мај чи не
слут ње су се оби сти ни ле.

Потра га поро ди це, при ја те -
ља и при пад ни ка Жан дар ме -
ри је поче ла је прак тич но одмах
после нестан ка и тра ја ла до
сре де по под не, када су рони о -
ци у Тами шу про на шли њего -
во тело. Р. П.

ХАП ШЕ ЊА ЗБОГ ЗЛО ЧИ НА

Четво ри ца при ве де на
због уби ства нави ја ча

Више јав но тужи ла штво у Пан -
че ву доне ло је наред бу о спро -
во ђе њу истра ге про тив В. Ј.
(32), И. С. (36), Д. К. (44) и А.
П. (43) због сум ње да су уме -
ша ни у ликви да ци ју Тимо ти ја
Стојанoвића (24), зва ног Џими,
којa је извршенa 27. јану а ра у
Стар че ву, на углу ули ца Надел -
ске и Мати је Гуп ца.

Сто ја но вић, за којег се незва -
нич но твр ди да је био при пад -
ник нави јач ке гру пе „Прин ци -
пи”, навод но под вођ ством Вељ -
ка Бели ву ка из Бео гра да, зва -
ног Веља Нево ља, уби јен je у
ноћи изме ђу 27. и 28. јану а ра
у Стар че ву. Поли ци ја је ухап -
си ла четво ри цу мушка ра ца,
који ма је одре ђен при твор, а
за дво ји цом се још тра га. Један
од њих се тере ти да је пуцао на
Тимо ти ја, а дру ги да га је дове -
зао до бол ни це и побе гао.

– В. Ј. се сум њи чи да је под -
стре ки вао на уби ство, док се
оста ла тро ји ца, као и мушкар -
ци који су у бек ству, тере те за
уби ство у саи звр ши ла штву –

пишу бео град ски меди ји пози -
ва ју ћи се на сво је изво ре из
истра ге.

Како је саоп шти ло пан че вач -
ко Више тужи ла штво, ухап ше -
ни И. С. сум њи чи се и за недо -
зво ље ну трго ви ну нар ко ти цима.

– Осум њи че ном И. С. ста -
вља се на терет да је у сво јој
кући у Стар че ву држао ради
даље про да је око 204 гра ма
мари ху а не, која се нала зи ла у
укуп но чети ри паке та, а дро га
је про на ђе на при ли ком пре -
тре са ста на од стра не поли ци -
је – саоп шти ло је Више јав но
тужи ла штво.

У саоп ште њу се наво ди и да
je суди ји за прет ход ни посту -
пак ста вљен пред лог да се сви -
ма ухап ше ни ма одре ди при -
твор због окол но сти које ука -
зу ју да би борав ком на сло бо -
ди оме та ли посту пак ути ца њем
на сау че сни ке и све до ке које
тре ба саслу ша ти током истра -
ге, а у одно су на В. Ј. и због
опа сно сти да ће поно ви ти кри -
вич но дело. Р. П.

НОВА УСЛУ ГА МУП-а

Заме ни те возач ку
дозво лу онлајн

Мини стар ство уну тра шњих
посло ва покре ну ло је нови
елек трон ски сер вис на пор -
та лу „еУпра ве”, под нази -
вом „Заме на возач ке дозво -
ле (доста вља ње на кућ ну
адре су)”.

Ова услу га омо гу ћа ва гра -
ђа ни ма да пре ко пор та ла
„еУпра ва”, без одла ска у
поли циј ску ста ни цу, под не -
су зах тев за изда ва ње возач -
ке дозво ле у слу ча ју исте ка
њене важно сти, про ме не
име на или пре би ва ли шта,
или уко ли ко им је возач ка
дозво ла укра де на, изгу бље -
на или уни ште на.

Елек трон ском сер ви су
може те при сту пи ти пре ко
сај та МУП-a или директ но
на пор та лу „еУпра ве”. Пла -
ћа ње се врши елек трон ски,
а возач ка вам сти же пре ко
Поште Срби је на кућ ну
адресу.

Д. К.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ „ДЕЛЕ ЗА”

Вра ти те сусам
„преми ја”

Kомпанија „Делез Срби ја” саоп -
шти ла је да је из свих мало -
про дај них обје ка та пову кла про -
из вод при ват не роб не мар ке
„Пре ми ја сусам семе” од 100
гра ма, про из во ђа ча „Морав ка
про”.

У „Деле зу” обја шња ва ју да
је одлу ка о опо зи ву и повла -
че њу свих спор них сери ја
доне та након што су резул та -
ти ана ли зе пока за ли при су -
ство једи ње ња ети лен-оксид у
про из во ду.

Та ком па ни ја пози ва куп це
који су у про те клом пери о ду
купо ва ли поме ну ти про из вод у
про дав ни ца ма „Мак си”, „Мега
Мак си”, „Тем по” и „Shop & Go”,
с било којим дату мом исте ка
рока тра ја ња у 2022. годи ни,
да тај про из вод, с фискал ним
рачу ном или без њега, доне су
у наред них 14 дана у мало про -
дај ни обје кат где је про из вод
купљен. Том при ли ком биће
им вра ћен новац. Д. К.

ПАНДЕМИЈА ТРАЈЕ

Оштрија правила 
за улазак у ЕУ

Европска унија пооштрила је у
понедељак, 1. фебруара, пра-
вила за путнике што долазе из
земаља које нису чланице тог
блока. Нове мере предвиђају да
путник може доћи из земље ван
ЕУ само ако у њој нема више
од 25 случајева ковида на
100.000 становника током 14
дана. Усвојена је и одлука да се
тамноцрвена боја дода на мапу
коју објављује Европски центар
за превенцију и контролу боле-
сти. Њоме ће бити означена
подручја у којима вирус цир-
кулише на врло високом нивоу
или у којима су откривене зара-
зније варијанте вируса. Од осо-
ба које путују из подручја озна-
чених том бојом захтеваће се
пре уласка у ЕУ, тест на ковид
19, и карантин од 14 дана.

Истовремено, државама ЕУ
се даје могућност да захтевају
тест на ковид 19 и од путника
из наранџастих, црвених и
сивих подручја. Д. К.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Ново рад но вре ме
ковид амбу лан те

Рад но вре ме ковид амбу лан -
те Дома здра вља Пан че во,
која се нала зи у Змај Јови -
ној 10, као и РТГ слу жбе и
Слу жбе лабо ра то риј ске дијаг -
но сти ке од 2. фебру а ра је
скра ће но. Сада ова амбу лан -
та, уме сто нон-стоп, ради од
7 до 20 сати.

Теле фо ни ковид амбу лан -
те су: 062/807-31-10,
062/807-31-09 и 062/807-31-
47. Теле фо ни Слу жбе лабо -
ра то риј ске дијаг но сти ке су
013/311-344 и 062/807-37-
91. Теле фон Слу жбе РТГ
дијаг но сти ке је 013/353-323.

Из Дома здра вља под се ћа -
ју гра ђа не да се, као и до
сада, пона ша ју одго вор но и
да се стрикт но при др жа ва ју
свих мера пре до стро жно сти
и упут ста ва над ле жних струч -
них слу жби, уз пошто ва ње
физич ке дис тан це и ноше ње
заштит них маски у затворе -
ном простору. Д. К.

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

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

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

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

С у  б о  т о м
спе  ци  ј а  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 ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не

пре гле де оба вља ће др 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 чево.

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО



Циљ: раз ви ја ње и одр жа ва ње
систе ма исправ них тра ди ци о -
нал них људ ских, морал них и
струч них вред но сти и омла -
дин ске поли ти ке у обла сти
безбед но сти, зашти те људ ских
пра ва и живот не сре ди не

На Спо мен-ком плек су „Стра -
ти ште” на Јабуч ком путу, пово -
дом Међу на род ног дана сећа -
ња на жртве Холо ка у ста, деле -
га ци ја Удру же ња резер вних вој -
них офи ци ра и под о фи ци ра
Пан че во је 27. јану а ра, у 12
сати, зајед но с деле га ци јом
Јевреј ске општи не Пан че во,
ода ла почаст жртва ма Холо ка -
у ста. Удру же ње резер вних вој -
них офи ци ра и под о фи ци ра
Пан че во (УРВС ПА) осно ва но
је 6. децем бра про шле годи не
и део је Саве за орга ни за ци ја
резер вних вој них ста ре ши на
Срби је (СОРВС Срби је), који
тре нут но у свом саста ву има
80 актив них орга ни за ци ја са
око 20.000 људи.

Савез орга ни за ци ја резер -
вних вој них ста ре ши на Срби је
про сла вио је 15. сеп тем бра
2019. годи не на цен трал ној све -
ча но сти у Кру шев цу сто годи -
на посто ја ња.

Циље ви удру жи ва ња

Удру же ње резер вних вој них
офи ци ра и под о фи ци ра Пан -
че во је добро вољ на и невла ди -
на недо бит на орга ни за ци ја,
засно ва на на сло бо ди удру жи -
ва ња више физич ких или прав -
них лица. Осно ва на је на нео д -
ре ђе но вре ме ради оства ри ва -
ња одре ђе них зајед нич ких
основ них или посеб них циље -
ва и инте ре са, који нису забра -
ње ни Уста вом или зако ном
Репу бли ке Срби је, добро вољ -
ним и рав но прав ним удру жи -
ва њем резер вних вој них офи -
ци ра, под о фи ци ра и дру гих
физич ких лица – држа вља на
Репу бли ке Срби је.

Удру же ње оства ру је сво је
основ не циље ве у обла сти него -
ва ња сло бо дар ских тра ди ци ја,
пру жа ња помо ћи ради реша -
ва ња ста ту сних и егзи стен ци -
јал них пита ња, инте ре са и пра -
ва резер вних вој них офи ци ра
и под о фи ци ра и чла но ва њихо -
вих поро ди ца.

Основ ни циље ви су него ва -
ње тра ди ци ја и афир ма ци ја
прак се и нај бо љих иску ста ва
орга ни зо ва ња, удру жи ва ња и
рада резер вних офи ци ра и под -
о фи ци ра, који су дело ва ли у
окви ру Удру же ња резер вних
офи ци ра и рат ни ка осно ва ног
15. сеп тем бра 1919. годи не и

касни је пре и ме но ва них удру -
же ња резер вних вој них офи -
ци ра и под о фи ци ра. Циље ви
су и раз ви ја ње и одр жа ва ње
систе ма исправ них тра ди ци о -
нал них људ ских, морал них и
струч них вред но сти и омла -
дин ске поли ти ке у обла сти без -
бед но сти, зашти те људ ских пра -
ва и живот не сре ди не.

Уз то, Удру же њу су важни и
него ва ње и очу ва ње морал них
и етич ких вред но сти, части и
угле да носи о ца чина и дужно -
сти резер вних вој них офи ци ра
и под о фи ци ра, као и раз ви ја -
ње струч них спо соб но сти, скло -
но сти и ства ра ла штва кроз обу -
ча ва ње и еду ка ци ју члан ства.
УРВС ПА се бави инфор ми са -
њем чла но ва о акту ел ним тема -
ма које се одно се на област без -
бед но сти, одбра не, вој ске,
зашти те и спа са ва ња људи и
мате ри јал них доба ра, спољ них
и уну тра шњих иза зо ва, ризи ка
и прет њи и актив но уче ству је у
раз во ју и уна пре ђе њу цивил -
но-вој них одно са у дру штву.

Удру же ње покре ће ини ци ја -
ти ве за регу ли са ње поје ди них
пита ња од зна ча ја за резер вне
вој не ста ре ши не и њихо ву орга -
ни за ци ју кроз одго ва ра ју ћа
закон ска и под за кон ска реше -
ња и сагле да ва ста ту сна пита -
ња сво јих чла но ва, па и пру жа
прав ну и дру ге врсте помо ћи у
реша ва њу њихо вих про бле ма,
на прин ци пи ма уза јам не соли -
дар но сти и међу соб ног пове ре -
ња. Како сто ји у зва нич ним
доку мен ти ма, циље ви су и оба -
вља ње пове ре них посло ва и зада -
та ка од општег инте ре са, на
осно ву одго ва ра ју ћег акта над -
ле жног држав ног орга на или

орга на локал не само у пра ве, те
него ва ње и пошто ва ње сло бо -
дар ских тра ди ци ја наро да и
народ но сти на тери то ри ји осни -
ва ња, као и сећа ња на зна чај не
исто риј ске дога ђа је и бор бу за
сло бо ду и неза ви сност. Уз раз -
ви ја ње исправ них морал них
вред но сти сво јих чла но ва на
поме ну тим осно ва ма, Удру же -
ње се тру ди да оства ру је актив -
ну сарад њу с држав ним орга ни -
ма и инсти ту ци ја ма Репу бли ке
Срби је, дома ћим и ино стра ним
невла ди ним удру же њи ма, као и
оним чија је област дело ва ња
непо сред но пове за на или бли -
ска с напред изне тим циље ви -
ма и инте ре си ма овог удру жења.

Важно је напо ме ну ти да је
циљ Удру же ња и ства ра ње и
уна пре ђи ва ње одр жи вог, функ -
ци о нал ног и дело твор ног удру -
жи ва ња резер вних вој них офи -
ци ра и под о фи ци ра ради зајед -
нич ких и општих инте ре са у
обла сти одбра не, без бед но сти,
зашти те и спа са ва ња људи и
мате ри јал них доба ра и уна пре -
ђе ња и афир ми са ња ста ту са,
дужно сти, пра ва и оба ве за
резер вних вој них офи ци ра и
под о фи ци ра, њихо ве струч не
еду ка ци је и раз ви ја ња морал -
но-етич ких вред но сти за оба -
вља ње пове ре них посло ва и
дру гих посло ва који нису у над -
ле жно сти држав них орга на.

Како се учла ни ти

Како нам је рекла пред сед ни -
ца пан че вач ке сек ци је Удру же -
ња Јасми на Субић, оства ру ју се
и посеб ни циље ви, усме ре ни на
еду ка ци ју и инфор ми са ње
резер вних вој них офи ци ра и
под о фи ци ра у обла сти одбране,

без бед но сти, зашти те и спа са -
ва ња људи и мате ри јал них доба -
ра у Репу бли ци Срби ји.

Посеб ни циље ви су и сагле -
да ва ње и про у ча ва ње места,
уло ге и зада та ка резер вних вој -
них офи ци ра и под о фи ци ра и
њихо вих могућ но сти за оба -
вља ње дужно сти у савре ме ној
струк ту ри без бед но сти, систе -
му одбра не, орга ни за ци ји вој -
ске и њеним миси ја ма и афир -
ма ци ја и попу ла ри за ци ја уло -
ге резер вних вој них офи ци ра
и под о фи ци ра за оба вља ње тих
дужно сти. Чла но ви Удру же ња
раз ма тра ју нацр те закон ских и
под за кон ских ака та и про је ка -
та из обла сти без бед но сти,
одбра не, зашти те и спа са ва ња
људи и мате ри јал них доба ра и
уче ству ју у јав ним рас пра ва ма
о тим про јек ти ма, с циљем
доби ја ња што ква ли тет ни јих
реше ња и повољ ни јих ста ту -
сних усло ва за резер вне вој не
офи ци ре и под о фи ци ре.

На кра ју, Удру же ње пру жа
подр шку и укљу чу је се у актив -
но сти држав них орга на у вези с
про мо ци јом и попу ла ри за ци -
јом вој ног пози ва и афир ми са -
њем зани ма ња офи ци ра, под о -
фи ци ра, вој ни ка по уго во ру и
ста ту са при пад ни ка актив не
резер ве код мла дих гене ра ци ја
и уче ству је у изград њи и раз во -
ју меха ни за ма и инстру ме на та
за демо крат ску цивил ну контро -
лу и јав ни над зор над сек то ром
без бед но сти и ору жа них сна га.

Заин те ре со ва ни за учла ње -
ње могу се јави ти на теле фон
062/103-17-64 или на мејл
orvs.pancevo@gmail.com, а могу
доћи и лич но у Ули цу Нико ле
Тесле 5/1.
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МИНИ СТАР КА ГОР ДА НА ЧОМИЋ У ПАН ЧЕ ВУ

Фор ми ра ње мешо ви те међу вла ди не коми си је
Зада так: пра ће ње
дого во ра изме ђу
Срби је и Север не
Маке до ни је

Гор да на Чомић, мини стар ка за
људ ска и мањин ска пра ва и
дру штве ни дија лог, посе ти ла
је Наци о нал ни савет маке дон -
ске наци о нал не мањи не у Срби -
ји, чије је седи ште у Пан че ву.
Она је том при ли ком наја ви ла
да ће овог про ле ћа бити фор -
ми ра на мешо ви та међу вла ди -
на коми си ја изме ђу Срби је и
Север не Маке до ни је, а њен
зада так биће пра ће ње дого во -
ра изме ђу две држа ве који се
одно се на реци про ци тет у
пошто ва њу пра ва срп ске наци -
о нал не зајед ни це у Север ној
Маке до ни ји и маке дон ске у
Срби ји, што ће, како је Гор да -
на Чомић рекла, допри не ти
бољој сарад њи у реги о ну.

– Такве мешо ви те коми си је
Срби ја има с дру гим земља ма
у реги о ну и конач но, ево, и са
Север ном Маке до ни јом. Наши
посло ви тичу се сло бо де

национал них мањи на да уче -
ству ју на попи су и избо ри ма,
њихо вих људ ских пра ва, пра ва
на обра зо ва ње, уче ње јези ка…
Ради се о све му оном што је
запи са но у зако ни ма које је
Срби ја усво ји ла, а што ми зајед -
но с нашим наци о нал ним саве -
ти ма тре ба да пре тво ри мо у
сва ко дне ви цу у Срби ји – казала
је Гор да на Чомић.

Пред сед ник Наци о нал ног
саве та маке дон ске наци о нал -
не мањи не у Срби ји Бор че

Велич ков ски обја снио је да је
јед на од тема била веће уче шће
при пад ни ка наци о нал них мањи -
на у јав ном сек то ру. Додао је:

– Ми чека мо на фор ми ра ње
мешо ви те међу вла ди не коми -
си је за пра ће ње дого во ра изме -
ђу Срби је и Север не Маке до -
ни је о пра ви ма срп ске наци о -
нал не зајед ни це у Север ној
Маке до ни ји и маке дон ске наци -
о нал не зајед ни це у Срби ји
пуних 15 годи на. Ово је важно,
јер ће све оно што прав но

ужива мо ми као при пад ни ци
маке дон ске зајед ни це овде у
Срби ји моћи да ужи ва ју и при -
пад ни ци срп ске зајед ни це у
Север ној Маке до ни ји.

Теме раз го во ра биле су: слу -
жбе на упо тре ба јези ка и писма,
кул ту ра и инфор ми са ње, већа
засту пље ност у орга ни ма јав -
ног реда и мира, те попис ста -
нов ни штва који ће бити одр -
жан ове годи не. Пред став ни ци
маке дон ске наци о нал не мањи -
не пре до чи ли су мини стар ки
Чомић да тре нут но око 450 уче -
ни ка у 15 гру па изу ча ва маке -
дон ски језик са еле мен ти ма
наци о нал не кул ту ре у шко ла -
ма широм Срби је.

Да под се ти мо, „Пан че вац”
већ пуну деце ни ју обја вљу је
додат ке на маке дон ском јези -
ку, што је део про јек та који
суфи нан си ра Град Пан че во.

У акту ел ном слу ча ју Алек сић, баш као и у мно гим слич -
ним, било би добро да се дого во ри мо макар о нај о снов -
ни јим пра ви ли ма: да се при се ти мо жрта ва, да не забо -
ра ви мо људ ска пра ва, да не суди мо и не изи гра ва мо
поли цај це. Уко ли ко нам је то тешко или немо гу ће, онда
ништа. Има ће мо упра во ово што нам се већ дани ма
врти по кио сци ма, а што је већ сада обе сми сли ло јед ну
важну тему – осум њи че ног већ ста ви ло на гиљо ти ну, а
жртве поста ви ло на стуб сра ма.

(Нови нар ка Тама ра Скро за, сајт „Цен зо лов ка”, 27.
јану ар)

* * *
„Алан Форд” је про роч ки стрип. Он нам је већ све рекао
шта ће нам се деша ва ти од њего вог изла ска. У стри пу
има те руље тури ста који трче око ло по све ту, теро ри зам,
уни шта ва ње сиро ма шних на рачун бога тих, уни шта ва -
ње сим па тич них дје ло ва гра да за град њу небо де ра, бит -
ку за капи тал, про сја ке и сиро ма хе, еко ло ги ју, тро ва ње
вазду ха, ноше ње маски због боле сти, бога тог чове ка по
име ну Тромб, који жели завла да ти све том, узди за ње
фаши зма и наци зма, а да не поми њем наја ве разних
дана шњих при вред них супер хи ко ва.

(Кул ту ро лог Рок Гла ван, „Данас”, 1. фебру ар)

* * *
Спа дам у људе који сма тра ју да је Сте фан Нема ња заслу -
жио спо ме ник и то је несум њи во, али про блем је финан -
си ра ње. Ако је неко то при ват но дони рао, тре ба да зна -
мо ко је. Ако је пла ће но јав ним нов цем, тре ба да зна мо
којим… Нај ве ћи про блем је мега ло ма ни ја која се око
све га и сва че га јавља, тај спо ме ник ће нам се вра ти ти
као буме ранг. Спо ме ник је напра вљен исто риј ској лич -
но сти, а спо ме ни ци попут тог у све ту ниг де нису толи ки
„по тона жи”. Не посто ји већи физич ки спо ме ник поје -
дин цу, не видим зашто је то било потреб но да се ура ди,
не мери се зна чај неке лич но сти тона жом, све шће мо то
на маке дон ски сце на рио, да нас исме ва ју... Пола ко
личи мо на Ско пље за вре ме Гру ев ског, што је пред мет
иро ни је и у самој Маке до ни ји. Чуд но је то да је, на при -
мер, спо ме ник Петру Вели ком у Руси ји, која јесте мега -
ло ман ска земља, три пута мањи него Нема ња. Мора мо
се дозва ти да кроз сећа ње, обра зо ва ње, изгра ди мо вели -
чи ну, а не да се она мери у тона жи. Ова ко вели ки спо -
ме ни ци дижу се само Хри сту, сло бо ди, не исто риј ским
фигу ра ма.

(Про фе сор Мио драг Зец, Н1, 28. јану ар)

* * *

* * *
Што је у јед ној зајед ни ци више зашти ће них поје ди на -
ца, било при род ним зара жа ва њем, било вак ци на ци јом,
мања је веро ват но ћа да хара ју епи де ми је већих раз ме -
ра. Мада је тре нут но достиг ну ти ниво колек тив ног иму -
ни те та у Срби ји испод 50 одсто, ипак је дово љан да нас
зашти ти од епи де ми ја какве смо дожи ве ли летос и
јесе нас. Ако при лив вак ци на буде текао по пла ну и ако
не дође до отпо ра пре ма овој важној пре вен тив ној
мери, може мо се нада ти да ћемо се касни је суо ча ва ти с
тала си ћи ма, бар у поре ђе њу са иза зо ви ма чији смо
били све до ци.

(Епи де ми о лог Зоран Радо ва но вић, пор тал „Нова.рс”,
2. фебру ар)

* * *
Мени се чини да ће људи у све ту уско ро забо ра ви ти на
поде ле пре ма боји коже, вери, па чак и поли ти ци, јер ће
свет бити пре ци зно поде љен на поли ти ча ре, инве сти то -
ре и на оста ле који живе свој био ло шки мини мум, који
ће им бити зако ном зага ран то ван, а ко буде поку шао да
га угро зи, сно си ће озбиљ не после ди це. „Био ло шки мини -
мум“ је фра за која се у послед њих неко ли ко годи на
често поја вљи ва ла у меди ји ма када су мини-хидро е лек -
тра не у пита њу. То је онај дозво ље ни ниво воде који
елек тра на по зако ну мора да оста ви реци да би река
могла да наста ви да живи, тј. да би живи свет у њој уми -
рао пола ко и сигур но, али по зако ну. У послед ње вре ме
се често освр ћем око себе и поку ша вам да нађем зидо ве
или макар гра ди ли ште наше гло бал не хидро или какве
већ елек тра не.

(Музи чар Нико ла Врањ ко вић, „Данас”, 30. јану ар)

* * *
Има ју ћи у виду дру штве не мре же и меди је, када раз ми -
шљам о будућ но сти Евро пе, нај ви ше ме пла ши повра -
так у неку врсту 1920-их. То се наме ће као нај бо ља
пара ле ла, ако уоп ће више ико ја пара ле ла има сми сла.
Дакле, пери од након Првог свјет ског рата, након шпа -
њол ске гри пе, уз мили ју не неза по сле них, рање них, тра -
у ма ти зи ра них, фру стри ра них, пре стра ше них људи. Онда
дола зи Хитлер, онда дола зе кон цен тра циј ски лого ри,
Дру ги свјет ски рат, па на кра ју, или на новом почет ку,
Хиро ши ма.

(Фило зоф Срећ ко Хор ват, сајт „Цен зо лов ка”, 28. јануар)

КОНЦЕПТ ОСНО ВА НО УДРУ ЖЕ ЊЕ РЕЗЕР ВНИХ ВОЈ НИХ ОФИ ЦИ РА И ПОД О ФИ ЦИ РА

НЕГО ВА ЊЕ СЛО БО ДАР СКИХ ТРА ДИ ЦИ ЈА
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ТРА ГОМ ЈЕД НЕ ВЕСТИ

У Срби ји нема ГМО-а
На тери то ри ји Срби је нема гене -
тич ки моди фи ко ва них орга ни за -
ма (ГМО) ни у про из вод њи ни у
про ме ту – изја вио је мини стар
пољо при вре де Бра ни слав Неди мо -
вић. Послед њих неде ља „одре ђе ни
послов ни кру го ви” због инте ре са
поно во у јав ност пла си ра ју при че
о упо тре би ГМО-а на нашој тери -
то ри ји, али над ле жни у Срби ји
исти чу да је наш важе ћи закон
јасан и риго ро зан.

Недав но се у меди ји ма поја ви ла
теза о томе да наша држа ва, као
чла ни ца Свет ске трго вин ске орга -
ни за ци је, мора да регу ли ше област
упо тре бе гене тич ки моди фи ко ва -
не хра не.

„АЗО ТА РА” ПОНО ВО
ПОНУЂЕ НА НА ПРО ДА ЈУ

Цена дупло нижа
Фабри ка вештач ких ђубри ва и азот -
них једи ње ња „Азо та ра” поно во је
пону ђе на на про да ју, а почет на
цена је 2,33 мили јар де дина ра,
одно сно 19,8 мили о на евра. Аген -
ци ја за лицен ци ра ње сте чај них
управ ни ка огла си ла је про да ју те
фабри ке у сте ча ју путем јав ног над -
ме та ња, које је зака за но за 17. март.
На про да ју се нуде фабри ке амо -
ни ја ка, азо та, као и ђубри ва АН,
КАН, ХПК и Кар ба мид, Енер ге ти -
ка, упра ва, лабо ра то ри ја, с меха -
ни за ци јом, опре мом, зали ха ма
мате ри ја ла и потра жи ва њи ма.

Први пут је „Азо та ра” била пону -
ђе на на лици та ци ји пре нешто више
од месец дана, када је почет на цена
била дупло виша – 5,8 мили јар ди
дина ра, али није било заин те ре со -
ва них. Нека да шње држав но пред -
у зе ће, пан че вач ка „Азо та ра” у сте -
чај је оти шла у сеп тем бру 2018.
годи не, а гото во хиља ду рад ни ка
оста ло је без посла.

ИНДИЈ СКОМ СУСА МУ
ЗАБРА ЊЕН УЛА ЗАК У

СРБИ ЈУ

Оштре мере и казне
Сусед на Хрват ска je прва у реги о -
ну забра ни ла про да ју и увоз про -
из во да који садр же кон та ми ни ра -
ни сусам поре клом из Инди је.
Пошиљ ка суса ма вра ћа се и с гра -
ни ца Срби је, упра во због кон та ми -
на ци је недо зво ље ном коли чи ном
кан це ро ге ног ети лен-окси да.

Када је реч о без бед но сти хра не,
током про шле годи не наши пољо -
при вред ни инспек то ри ста ви ли су
ван про ме та у Срби ји око 480 тона
пре храм бе них про из во да биљ ног
поре кла. Због недо стат ка ана ли за
на без бед ност хра не и нео д го ва ра -
ју ће декла ра ци је из про ме та су се
то ком про шле годи не нај ви ше
повла чи ли бра шно, замр зну то повр -
ће и воће, шећер, чај и пекар ски
про из во ди.

Оба вље но је укуп но 5.607 кон -
тро ла, како у редов ном, тако и у
дру гим врста ма над зо ра. Због конста -
то ва них непра вил но сти у погле ду
усло ва за про из вод њу, усло ва хиги -
је не и ква ли те та и без бед но сти про -
из во да, доне то је 111 казне них мера.

Мини стар ство енер ге ти ке
наја вљу је изград њу 
73 елек тра не на био гас

Држа ва тре ба да обез бе ди
усло ве за раз вој ова квог
обли ка про из вод ње
енерги је

Недав но је у Вој во ди ни (Ново Мило -
ше во) пуште на у рад елек тра на на
био гас. Реч је о постро је њу вред ном
пет мили о на евра за про из вод њу зеле -
не енер ги је, чију су изград њу финан -
си ра ли „МЕТ гру па” и дома ћа ком па -
ни ја „Архар тех”. Швај цар ска интер -
на ци о нал на ком па ни ја „МЕТ гру па”
позна та је нашој јав но сти јер је зајед -
но с НИС-ом била укљу че на у реа ли -
за ци ју про јек та изград ње ветро пар ка
инста ли са не сна ге 102 мага ва та. План
је био да се подиг ну 34 ветро тур би не
у општи ни План ди ште у Срби ји, али
овај про је кат је тре нут но замр знут.

Када је реч о постро је њу у Новом
Мило ше ву, над ле жни у држа ви су
покре та ње про из вод ње у овом енер -
гет ском бло ку пред ста ви ли као поче -
так новог енер гет ског пута – зао крет у
сек то ру про из вод ње стру је. Наи ме,
мини стар ка енер ге ти ке Зора на Михај -
ло вић по пушта њу у рад био га сне елек -
тра не наја ви ла је да ће Срби ја у наред -
ном пери о ду доби ти укуп но 73 ова ква
енер гет ска објек та и да ће наша држа -
ва на тај начин обез бе ди ти додат ну
енер ги ју укуп не сна ге 100 мега ва ти.

Поља су енер гет ско бла го

Био гас није нови на, о томе се при ча -
ло и пре десет годи на, али је наша

држа ва избе га ва ла да извр ши ову
рево лу ци ју у енер ге ти ци, наро чи то у
Вој во ди ни, која има огро ман при -
род ни ресурс за био га сне елек тра не
– вој во ђан ска поља, њихо ву лети ну и
фар ме. На осно ву пода та ка ГИЗ-а,
Срби ја има довољ но живо тињ ског
стај ња ка за снаб де ва ње елек тра на на
био гас чији се инста ли са ни капа ци -
тет про це њу је на 45 мега ва ти елек -
трич не енер ги је. С дру ге стра не, када
је реч о пољо при вред ној био ма си –

биљ ним оста ци ма из ратар ске, воћар -
ске и вино гра дар ске про из вод ње, про -
це њу је се да се сва ке годи не у Срби -
ји про из ве де укуп на коли чи на од 12,5
мили о на тона био ма се, од чега је
девет мили о на тона (72 одсто) у
Војводи ни.

Сада, када је јасно да ће Срби ја
мора ти да се енер гет ски уда љи од
свог саве зни ка и да ће мора ти да дра -
ма тич но сма њи про из вод њу стру је у
тер мо е лек тра на ма које кори сте угаљ

као основ ни енер гент, држа ва тра жи
алтер на тив на реше ња, а јед но од њих
је био гас. У раз ви је ним земља ма ова -
кав прин цип доби ја ња енер ги је је уве -
ли ко рас про стра њен.

Тре ба мно го пара

Био га сне елек тра не су постро је ња која
кори сте бак те ри о ло шки про цес који
се нази ва ана е роб на диге сти ја (за
доби ја ње био га са из стај ња ка живо -
тињ ског поре кла, дру гих орган ских

ђубри ва, енер гет ских усе ва и пољо -
при вред них оста та ка). Био гас се може
кон вер то ва ти у елек трич ну и топлот -
ну енер ги ју. Стру ја може да се про да -
је по повла шће ној тари фи, а топло та
да се кори сти за гре ја ње или хла ђе ње
згра да, у тех но ло шком про це су, ста -
кле ни ци ма, суша ра ма.

Сам про цес ана е роб не диге сти је је
ста бил на и дока за на тех но ло ги ја која
пру жа реше ње за снаб де ва ње енер ги -
јом, уз бри гу за живот ну сре ди ну. Пре -

тва ра њем отпа да у енер ги ју елек тра -
не на био гас реду ку ју непри јат не мири -
се и пато ге не бак те ри је, про из во де
висо ко ква ли тет но ђубри во и знат но
сма њу ју еми си ју гасо ва са ефек том
ста кле не баште. За раз ли ку од „фосил -
ног” при род ног гаса, био гас је угље -
ник-неу тра лан обно вљи ви извор енер -
ги је. Стру ка твр ди да је од свих обно -
вљи вих изво ра енер ги је (сун це, ветар,
вода) био гас нај зна чај ни ји за зашти -
ту живот не сре дине.

Про блем је у томе што су елек тра -
не на био гас вео ма ску пе. Финан си -
ра ње је, дакле, један од кључ них еле -
ме на та за обез бе ђи ва ње одр жи во сти
про јек та. Није про блем изгра ди ти
постро је ње, већ то што се ланац пољо -
при вред не про из вод ње мора затво ри -
ти упра во у гасној елек тра ни – стр -
њи ка с њива и стај ско ђубри во мора ју
да се пре ве ду у био гас.

Наи ме, елек тра не се састо је од ана -
е роб них диге сто ра који омо гу ћа ва ју
гене ри са ње био га са од ула зних сиро -
ви на и од систе ма за кон вер зи ју био -
га са, који пре тва ра био гас у кори сне
обли ке енер ги је. Вре ме задр жа ва ња
ула зних сиро ви на у диге сто ри ма је
30 до 60 дана, мада може да се
предви ди и задр жа ва ње дуже од 90
дана, с циљем доби ја ња веће коли -
чи не био га са. То зна чи већу ефи ка -
сност, али с дру ге стра не зах те ва и
већу инве сти ци ју.

Сасвим је јасно да је држа ва та која
мора да обез бе ди усло ве (зако не и суб -
вен ци је за пољо при вред не про из во ђа -
че) како би ова енер гет ска делат ност
зажи ве ла код нас. Тре нут но, ства ри су
сасвим дру га чи је и не посто је усло ви
да се ома со ви ова ква врста доби ја ња
енер ги је из обно вљи вих извора.

У ВОЈ ВО ДИ НИ ПУШТЕ НА У РАД БИО ГА СНА ЕЛЕК ТРА НА

НОВИ ЕНЕР ГЕТ СКИ ПУТ ИЛИ САМО ПОКУ ШАЈ?

Дуго го ди шња сарад ња
углед не инсти ту ци је и
нафт ног гиган та

Ком па ни ји НИС доде ље на је пла ке та
за изван ре дан допри нос у раду и
развоју Елек трон ског факул те та у
Нишу, као и раду на зајед нич ким про -
јек ти ма у доме ну нових тех но ло ги ја
и диги та ли за ци је. Елек трон ски факул -
тет у Нишу про сла вио је про те кле
годи не јуби леј од 60 годи на посто ја -
ња и рада, тако да су овим пово дом
сада уру че на при зна ња заслу жним
орга ни за ци ја ма и поје дин ци ма, јер
услед акту ел не епи де ми о ло шке ситу -
а ци је про шле годи не није одр жа на
све ча на ака де ми ја на којој се награ де
тра ди ци о нал но доде љу ју.

Пла ке ту је у име НИС-а пре у зео
Вадим Сми р нов, заме ник гене рал ног
дирек то ра и дирек тор Функ ци је за
одно се с држав ним орга ни ма и кор -
по ра тив не кому ни ка ци је. Поред ком -
па ни је НИС, пла ке ту за изван ре дан
допри нос раду факул те та добио је и
огра нак Срп ске ака де ми је нау ка и
умет но сти у Нишу.

Стал не про ме не

Доде ље но при зна ње пред ста вља потвр -
ду дуго го ди шњег пре да ног рада и ула -
га ња НИС-а у науч не и обра зов не уста -
но ве кроз про грам „Енер ги ја зна ња”.

– НИС је ком па ни ја која схва та
стал не про ме не у савре ме ном посло -
ва њу. Посве ће ни смо раз во ју диги -
тал них ком пе тен ци ја уну тар ком па -
ни је и схва та мо зна чај пове зи ва ња
нау ке и обра зо ва ња с при вре дом. С
тим у вези, запо че ли смо сарад њу с

воде ћим факул те ти ма у обла сти IT
тех но ло ги ја, а Елек трон ски факул тет
у Нишу је један од њих. Ми ту сарад -
њу реа ли зу је мо с циљем пру жа ња
прак тич но при мен љи вог зна ња сту -
ден ти ма и ства ра ња кадра за којим
посто ји потре ба на тржи шту. На овај
начин НИС жели да допри не се да
мла ди оста ну у Срби ји и да пру жи
подр шку дома ћем обра зо ва њу – навео
је Вадим Сми р нов, заме ник гене рал -
ног дирек то ра и дирек тор Функ ци је
за одно се с држав ним орга ни ма и кор -
по ра тив не кому ни ка ци је НИС-а, пово -
дом доде ље не награ де.

Наба вље на вред на опре ма

Да под се ти мо, НИС и Елек трон ски
факул тет у Нишу отво ри ли су кра јем
сеп тем бра про шле годи не на том
факул те ту про стор за реа ли за ци ју

зајед нич ких про је ка та на пољу диги -
та ли за ци је и нових тех но ло ги ја. Руско-
-срп ски нафт ни гигант је прет ход но
подр жао набав ку вред не рачу нар ске
опре ме, захва љу ју ћи којој сту ден ти и
про фе со ри сада могу да раде и истра -
жи ва ња из обла сти вештач ке инте ли -
ген ци је. Наве де ни про стор се кори -
сти и за реа ли за ци ју ради о ни ца, пре -
да ва ња и веби на ра.

Кра јем 2019. годи не НИС и Елек -
трон ски факул тет су пот пи са ли уго -
вор о послов но-тех нич кој сарад њи,
на осно ву кога су факул те ту дони ра -
на сред ства за набав ку рачу нар ске
опре ме. Пред ви ђе на наме на дони ра -
них рад них ста ни ца је обу ча ва ње сту -
де на та из обла сти машин ског уче ња,
које зах те ва изу зет но вели ке локал не
рачу нар ске ресур се и вели ку коли чи -
ну пода та ка. Овај про стор ће се кори -

сти ти и за реа ли за ци ју ради о ни ца,
пре да ва ња и веби на ра. Укуп на сред -
ства која је НИС дони рао факул те ту
за опре ма ње и адап та ци ју про сто ра
изно се око пет мили о на дина ра.

Да под се ти мо, сарад њу с воде ћим
факул те ти ма у обла сти диги та ли за -
ци је НИС је запо чео 2019. годи не са
Елек трон ским факул те том у Нишу, а
2020. успо ста вље на je сарад ња са Елек -
тро тех нич ким факул те том Уни вер зи -
те та у Бео гра ду, као и с Факул те том
тех нич ких нау ка у Новом Саду.

НИС нај ду же сара ђу је са Уни вер -
зи те том у Новом Саду (од 2010. годи -
не) и та сарад ња се раз ви ја у доме ну
обра зо ва ња, истра жи ва ња, раз во ја
науч но тех нич ке базе и тран сфе ра зна -
ња, као и подр шке сти пен ди ра ња сту -
де на та кроз Фонд за сти пен ди ра ње и
под сти ца ње напре до ва ња даро ви тих
сту де на та и мла дих науч них рад ни ка
и умет ни ка Уни вер зи те та у Новом
Саду. С дру ге стра не, у окви ру више -
го ди шњег парт нер ства, НИС сара ђу је
и с број ним факул те ти ма овог уни -
вер зи те та, попут Тех но ло шког факул -
те та, Тех нич ког факул те та „Михај ло
Пупин” у Зре ња ни ну, Факул те та тех -
нич ких нау ка, Педа го шког факул те -
та у Сом бо ру, Еко ном ског факул те та
у Субо ти ци и При род но-мате ма тич -
ког факул те та.

Вре ди иста ћи да је НИС пот пи сао
и мемо ран ду ме о сарад њи с Руским
држав ним уни вер зи те том за наф ту и
гас „Гуп кин” из Москве и Ново сад -
ским уни вер зи те том, у окви ру којих
је пред ви ђе на сарад ња у обла сти кре -
и ра ња зајед нич ких мастер про гра ма
ових уни вер зи те та у скла ду с потре -
ба ма ком па ни је.

НИС ДОБИO ЗНА ЧАЈ НО ПРИЗНАЊE

Изван ре дан допри нос раду и раз во ју 
Елек трон ског факул те та у Нишу

ВОДИЧ ЗА СТУ ДЕНТ СКУ РАЗ МЕ НУ

Учи и дру жи се

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Про шле неде ље је обја вљен „Водич
за сту дент ску мобил ност”, који пред -
ста вља базу зна ња и иску ста ва када је
у пита њу ака дем ско уса вр ша ва ње мла -
дих у ино стран ству. Сту дент ска мре -
жа Срби је „Ера змус” кре и ра ла је овај
важан путо каз за наше сту ден те који
желе да се уса вр ша ва ју у ЕУ пре ко
про гра ма раз ме не сту де на та.

Уче ство ва ње у про гра ми ма мобил -
но сти је непро це њи во, а пре ма истра -
жи ва њу које је спро ве ла Европ ска
коми си ја, 80 одсто пола зни ка ових
про гра ма нашло је посао у стру ци у
року од три месе ца након завр шет ка
сту ди ја. Поред про фе си о нал ног уса -
вр ша ва ња, сту ден ти и мла ди има ју
при ли ку да про ши ре зна ње о дру гим

земља ма, да оства ре кон так те и да
сара ђу ју с људи ма из раз ли чи тих кул -
тур них сре ди на.

Поред тога што про гра ми мобил -
но сти мла ди ма пру жа ју могућ ност
лич ног и про фе си о нал ног напрет ка,
они пред ста вља ју сигу ран пут ка ства -
ра њу додат не вред но сти у дру штву и
плат фор му за интер кул ту рал ни дијалог

мла дих који допри но си руше њу сте -
ре о ти па и пред ра су да.
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6 ЗДРАВЉЕ

Да ли сте пасив ни
посма трач свог живо та?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, ако на тре ну так
заста не мо и погле да мо у нов -
ча ник, у орман, у себе, око
себе... Шта види мо? Како се
осе ћа мо кад гле да мо годи на -
ма у јед но исто желе ћи увек
више, веће, боље? Зашто нема
више пара, (бољег) посла,
(више) љуба ви, (новог) ауто -
мо би ла? Ма, зашто нема било
чега без гри же саве сти и одри -
ца ња? Зашто се увек осе ћа мо
ускра ће ним за јед но „хва ла
ти”, „раз у мем
те”, „волим те”,
„изво ли”?

На сва ова
пита ња посто -
ји један једи -
ни одго вор:
ради мо све
исто (она ко
како смо нау -
че ни), а оче ку -
је мо више,
боље, веће. То
је немо гу ће!
Увек посту па мо по лич ним
зако ни ма, који вла да ју уну -
тар наших огра да. Нау че ни
смо шта ваља, шта није лепо,
како се (не) пона ша, шта је
за нас нај бо ље... Ако су нас
томе учи ли људи који су и
сами успе шни, задо вољ ни,
живе у оби љу и љуба ви, онда
је сасвим у реду да их слу ша -
мо. Ма коли ко годи на да има -
мо, уко ли ко нисмо задо вољ -
ни, вре ме је да се захва ли мо
сви ма који су нас учи ли. Ради -
ли су добро на мер но, искре но
веру ју ћи да зна ју шта је нај -
бо ље за нас. Такви какви смо,
тре нут но смо сво ја нај бо ља
вер зи ја. Да је могло боље,

било би боље. Уве ре ни смо да
смо пости гли свој мак си мум,
да смо (мање-више успе шно)
при ла го ђе ни све ту и дру гим
људи ма. Нау че ни смо да није
лепо бити себи чан и да није
пожељ но има ти „сво је”
мишље ње, пошто је неко већ
уме сто нас одлу чио шта и
како тре ба.

Сидро које нас држи у
позна тој, топлој, сигур ној,
пле сни вој и уста ја лој зони
ком фо ра при чвр шће но је нај -
де бљим лан цем, чије су кари -
ке иско ва не од уве ре ња уса -
ђи ва них још од детињ ства.
Тај ланац је јак коли ко и нај -
сла би ја кари ка у њему. Оног
тре нут ка кад се запи та мо да
ли је немо гу ће могу ће, почи -
ње да се ломи нај сла би ја
кари ка. Кад схва ти мо да смо
спо соб ни да мења мо уве ре -
ња, да смо једин стве ни и кре -
а тив ни, пуца ланац који држи
сидро. Када се то деси, не
осе ћа мо одмах сло бо ду и
лако ћу живље ња. Увек се прво
јави страх. Нижу се мисли.

Уве ре ња да
нисмо довољ -
но добри, спо -
соб ни, хра -
бри... сме ју
нам се у лице.
И јавља се
пита ње: „Шта
ако не успем?”
Исте су шан се,
иста емо тив на
инве сти ци ја,
иста бри га и
ако се запи та -

мо: „А шта ако успем?” Ако
то пита ње иза бе ре мо, рас те -
ру је мо мисли које уно се
немир, страх и неза до вољ -
ство. Пре ста је мо да посма -
тра мо живот и да при хва та -
мо пасив но све што нам се
дога ђа. Страх усту па место
узбу ђе њу, пре пре ке поста ју
иза зо ви, а уче ње – начин
живо та. Нема бри га о томе
шта ће се деси ти, не пра ви -
мо сце на рио неу спе ха. Поста -
је мо одго вор ни пре ма себи и
самим тим смо кре а то ри вла -
сти те ствар но сти.

Ако мисли те да не може -
те, да сте пре мла ди, пре ста -
ри, пре за ду же ни, пре за по сле -

ни... у пра ву сте. Ако
мисли те да може те,
да ника да није пре -
ви ше рано или пре -
ви ше касно да бира -
те про ме ну и иза зов
кре и ра ња – тако ђе
сте у пра ву. Одлу ка
је само ваша – да ли
сте пасив ни посма -
трач свог живо та
или кре а тор?

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ако мисли те 
да не може те 
– у пра ву сте, 
ако мисли те 
да може те – 
у пра ву сте.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уко ли ко су вам сто па ла и

руке леде ни, наро чи то током

зиме, а уве че ни топло ћебе

не може да вас угре је, то је

знак да нај ве ро ват ни је пати -

те од сла бе цир ку ла ци је.

Про бај те да про блем реши те

помо ћу леко ви тог биља.

Узми те по 20 г коре на гаве за, хај дуч ке тра ве, пло да кесте на,

биљ ке коко тац (жути и бели) и неве на. Прво раз бла жи те 96-про -

цент ни алко хол дести ло ва ном водом: на пола литра алко хо ла

додај те исто толи ко воде. У ста кле ну фла шу или теглу од литра и

по сипај те меша ви ну биља ка. Пре лиј те алко хо лом раз бла же ним

дести ло ва ном водом и про мућ кај те. Оста ви те да одсто ји на

топлом 40 дана, уз сва ко днев но меша ње. Након тога про це ди те

и сипај те у ста кле ну фла шу. Пије се јед на кафе на каши чи ца три

пута пре јела.

Одлич но се пока за ла и маса жа сле де ћим пре па ра том. Изрен -

дај те 20 пло до ва дивљег кесте на и пре лиј те литр ом комо ви це, па

оста ви те да одсто ји 21 дан. Про це ди те и маси рај те руке и ноге.

Пошто је зима, може те и купи ти 100 г кесте на у биљ ној апо те ци,

а посту пак при пре ме је исти. Може се и попи ти 10 капи.

Кестен гре је хлад на
сто па ла и дла но ве

На сва ких 10 секун ди две осо -
бе на пла не ти раз бо ле се од
дија бе те са, а јед на осо ба умре
због ком пли ка ци ја ове тешке
боле сти.

Забри ња ва ју ћи ста ти стич ки
пода ци и чиње ни ца да за дија -
бе тес нема лека гово ре нам
коли ко су важни пре вен ци ја и
одго во ран при ступ који обо ле -
ли мора ју да има ју пре ма свом
здрав стве ном ста њу.

Зна те ли да је дија бе тес болест
за чије су откри ће нај ве ро ват -
ни је заслу жни мра ви? Наи ме,
исто ри ја је забе ле жи ла да су
још пре више од два миле ни ју -
ма, у вре ме када је испи ти ва ње
уку са ури на било дијаг но стич -
ко сред ство у мно гим кул ту ра -
ма, древ ни наро ди запа зи ли да
неки људи излу чу ју обил не коли -
чи не ури на нео бич ног слат ка -
стог уку са, који је при вла чио
мра ве. Они су ово ста ње назва -
ли дија бе тес мели тус, пре ма
грч кој речи која зна чи „извор”
и латин ској која зна чи „мед”.

Од тада је мно го годи на про -
шло и мно ге су се ства ри проме -
ни ле, али ова болест не само
да није иско ре ње на већ је
попри ми ла раз ме ре пан деми -
је и данас је озби љан светски
јав но здрав стве ни проблем.

Сумор на ста ти сти ка

Пре ма зва нич ним изве шта ји -
ма, сва ка једа на е ста одра сла
осо ба на пла не ти има дија бе -
тес. У Срби ји, као и у раз ви је -
ним земља ма у све ту, дија бе -
тес је пети воде ћи узрок смрт -
но сти, али и опте ре ће ња боле -
шћу. У нашој земљи око 3.500
осо ба годи шње умре од ове
боле сти. Про це њу је се да је
гото во поло ви на обо ле лих у
нашој земљи ста ри ја од 65
годи на, али и да око 38% осо -
ба с типом дија бе тес 2 нема
поста вље ну дијаг но зу и не зна
за сво ју болест.

Пре ма пода ци ма Заво да за
јав но здра вље Пан че во, током
2019. годи не у Јужно ба нат -
ском окру гу реги стро ва но је
948 ново о бо ле лих од дија бе -
те са мели ту са. Ста ти сти ка
пока зу је да су у послед њих пет
до десет годи на у нашем окру -
гу од тог типа дија бе те са нешто
чешће обо ле ва ле жене, а
највећи број ново о бо ле лих

реги стро ван је у узра сту 50–
59 годи на. Посеб но забри ња -
ва то што се први ново о болели

реги стру ју већ у узра сту од 20
до 30 годи на.

Шта је дија бе тес?

Нај кра ће рече но, дија бе тес или
шећер на болест под ра зу ме ва
вели ку коли чи ну шеће ра у крви.
Болест је дуго трај на и обо ле лу
осо бу пра ти до кра ја живо та, а
ја вља се када пан кре ас или пре -
ста не да про из во ди инсу лин

(хор мон који под сти че ћели је
да апсор бу ју шећер и чува ју га)
или га не про из во ди довољ но
или је пак про из ве де ни инсу -
лин нее фи ка сан.

Глу ко за, нај ва жни је погон ско
гори во у орга ни зму, може да
про дре у наше ћели је само ако
је инсу лин при су тан и оба вља
сво ју функ ци ју. Без инсу ли на –
кљу ча који отва ра вра та свих
ћели ја у нашем телу – глу ко за

се наго ми ла ва у крво то ку иза -
зи ва ју ћи при том мно ге поре ме -
ћа је: често и обил но мокре ње,
поја ву шеће ра и аце то на у мокра -
ћи, поја ча ну жеђ, сла бост, умор,
губи так теле сне тежи не, муч ни -
ну, повра ћа ње, губи так апе ти та,
грче ве у нога ма и рука ма.

С вре ме ном, ако се не лечи,
дија бе тес дово ди и до оште ће -
ња кар ди о ва ску лар ног систе -
ма, обо ље ња бубре га, тешког
зара ста ња рана, про бле ма са
сто па ли ма и очи ма.

Два обли ка

Посто је два основ на обли ка
дија бе те са. Озбиљ ни ји, али ређи
облик – тип 1 (инсу лин-зави -
сни или јуве нил ни дија бе тес)
наста је код деце и поне кад код
мла ђих осо ба, нај че шће пре 35.
годи не. Сма тра се да је његов
узрок ауто и му ни поре ме ћај у
коме иму но си стем уни шта ва
ћели је гуште ра че које про из -

во де инсу лин. Болест наста је
нагло, а тера пи ја инјек ци ја ма
инсу ли на почи ње одмах након
дијаг но зе и мора се спро во ди -
ти целог живо та.

Дале ко већу прет њу пред ста -
вља тип 2 (инсу лин-неза ви сни),
који је и нај ра ши ре ни ји и јавља
се у 85–90% свих слу ча је ва. Он
се углав ном јавља посте пе но,
и то после 40. годи не, и често
га пра ти гоја зност. Kод ове врсте
дија бе те са луче ње инсу ли на је
сма ње но или га има довољ но,
али он не делу је, јер су ћели је
отпор не на њега. За лече ње је
нај че шће довољ на дије та, код
јед не тре ћи не обо ле лих и орал -
ни леко ви, а код тре ћи не се
даје инсу лин.

Болест схва ти те озбиљ но

Фак то ри ризи ка за шећер ну
болест типа 2 су пре ко мер на
тежи на, нездра ва исхра на
засно ва на на мно го масно ће и
шеће ра, недо вољ но кре та ња,
генет ско насле ђе, те прет ход -
на шећер на болест у труд но ћи.
Уко ли ко има те дија бе тес, оба -
ве зно би тре ба ло да буде те под
лекар ским над зо ром.

Нажа лост, дија бе тес се често
откри ва слу чај но, када је болест
узна пре до ва ла. Пре ма пода ци -
ма Инсти ту та за јав но здра вље
Срби је, гото во 1/3 паци је на та
већ има јед ну или више касних
ком пли ка ци ја у тре нут ку поста -
вља ња дијаг но зе.

Већи на обо ле лих у нашој
земљи и у све ту има тип 2 дија -
бе те са, који се у вели кој мери
може спре чи ти кроз редов ну
физич ку актив ност, пра вил ну
и урав но те же ну исхра ну и здра -
во живот но окру же ње.

Стра те ги ја исхра не

Пошто оно што једе те нај ви ше
ути че на ниво шеће ра и инсу -
ли на у крви, хра на је глав ни
актер који покре ће, погор ша ва
или пак регу ли ше дија бе тес.
Сто га, ако сте гоја зни, знај те да
је вође ње рачу на о теле сној тежи -
ни зна ча јан еле мент кон тро ле
дија бе те са. Исхра на с мало ма -
сно ћа и редов на бла га физич ка
актив ност пра ви су начин за то.

Пре ма мишље њу већи не
струч ња ка, нај бо ља дије та про -
тив дија бе те са тре ба да садр жи

50–60% кало ри ја из угље них
хидра та, мање од 30% из масти
(мање од 10% из заси ће них
масти) и 30–40 г вла ка на днев -
но. Да бисте избе гли тип 2 дија -
бе те са, једи те више рибе, ма -
хунар ки, зеле ног повр ћа, језгра -
стог воћа и хра не бога те хромом,
као што су жита ри це и бро ко ли.

На листи непо жељ них
намир ни ца су хра на која садр -
жи шећер и/или бело бра шно,
слат ки гази ра ни соко ви, мле -
ко и млеч ни про из во ди, црве -
но месо и дру ге намир ни це
бога те заси ће ним масти ма или
тран сма сним кисе ли на ма.
Алко хол и пуше ње су исто тако
на црној листи.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КАКО ПРЕ ПО ЗНА ТИ И УКРО ТИ ТИ ДИЈА БЕ ТЕС МЕЛИ ТУС

ШЕЋЕР НА БОЛЕСТ – СЛАТKО ИМЕ 
ЗА ОПОР ПРО БЛЕМ

РАНИ ЗНА ЦИ БОЛЕ СТИ

Могу ћи симп то ми дија бе те -

са мели ту са јесу:

• пре те ра на жеђ и сува

уста (може бити први симп -

том боле сти, зајед но са уче -

ста лим мокре њем);

• умор, сла бост, лако

зама ра ње;

• глад;

• зама гљен вид (ако се

не лечи, дија бе тес може

иза зва ти трај но оште ће ње

вида);

• губи так тежи не;

• осе ћај трње ња ногу и

руку, пец ка ње у сто па ли ма,

мра ви ња ње;

• про бле ми с кожом: сува

кожа, свраб, там ни ја кожа

на вра ту или пазу ху;

• спо ро зара ста ње рана и

инфек ци ја.

НАПРА ВИ ТЕ „ИНСУ ЛИ НА ДУ”

Лово ров лист, каран фи лић,

цимет и кур ку ма дока за но

тро стру ко поја ча ва ју актив -

ност инсу ли на, чиме пома -

жу орга ни зму да боље пре -

ра ди шећер. Цимет је нај -

моћ ни ји међу њима.

Пожељ на коли чи на циме та

изно си пола каши чи це (2 г)

днев но. Може те га дода ти у

овсе ну кашу, сутли јаш или

га може те сипа ти у кафу пре

него што је заку ва те.

Напра ви ти леко ви ту

„инсу ли на ду” тако што ћете

по прсто хват од сва чети ри

састој ка сипа ти у лонац вре -

лог црног чаја, оста ви ти да

одсто ји 10 мину та, па охла -

ди ти чај. Може те дода ти и

по прсто хват кима и кори -

јан де ра или писка ви це.

Упит ник за про це ну ризи ка

од настан ка дија бе те са типа

2 пре ма Наци о нал ном

води чу за лека ре у при мар -

ној здрав стве ној зашти ти.

1. Ста рост (год.)

0 < 45

2 45–54

3 55–64

4 > 64

2. Индекс теле сне масе

(кг/м2)

0 < 25

1 25–30

3 > 30

3. Обим стру ка у пре де лу

пуп ка, у опу ште ном ста њу

(цм)

Мушкар ци Жене

0 < 94 < 80

3 94–102 80–88

4 > 102 > 88

4. Да ли уоби ча је но током

дана упра жња ва те нај ма ње

30 мину та физич ке актив -

но сти?

0 Да

2 Не

5. Kолико често једе те повр -

ће или воће?

0 Сва ки дан

1 Не сва ки дан

6. Да ли сте ика да узи ма ли

леко ве за пови шен арте риј -

ски при ти сак?

0 Не

2 Да

7. Да ли вам је ика да изме -

ре на пови ше на вред ност

шеће ра у крви?

0 Не

5 Да

8. Да ли неко у вашој поро -

ди ци или од рођа ка има

дија бе тес?

0 Не

3 Да (деда, баба, тет ка,

ујак, стриц или први

рођа ци)

5 Да (роди те љи, бра ћа,

сестре или дете)

Ризик за раз вој типа 2

дија бе те са у наред них 10

годи на је:

Збир Степен

бодо ва ризи ка

< 7 Низак (јед на од

100 осо ба ће доби -

ти дија бе тес)

7–11 Лако пови шен (јед -

на од 25 осо ба ће

доби ти дија бе тес)

12–14 Уме рен (јед на од

шест осо ба ће доби -

ти дија бе тес)

15–20 Висок (јед на од три

осо бе ће доби ти

дија бе тес)

> 20 Врло висок (јед на

од две осо бе ће

доби ти дија бе тес)

Уко ли ко је резул тат уме -

рен, висок или врло висок,

јави те се лека ру.

БРЗИ ТЕСТ: Да ли вам пре ти 
дија бе тес тип 2?



Мно ги роди те љи оста ли су пре -
не ра же ни и забри ну ти након
што су дома ћи и свет ски меди -
ји пре не ли вест да је 20. јану а -
ра у Ита ли ји стра да ла 10-годи -
шња девој чи ца због уче шћа у
тако зва ној игри гуше ња на „Тик
току”. Само шест дана касни је,
26. јану а ра, у Рако ви ци је
настра дао дечак истих годи на,
а меди ји су њего во само у би -
ство дове ли у везу с поме ну -
том игром.

Међу тим, ни МУП ни тужи -
ла штво нису потвр ди ли да је
дечак, који је про на ђен обе шен
у сво јој соби, уче ство вао у тако -
зва ном челен џу (иза зо ву), у
коме деца помо ћу каи ша, мара -
ме или тра ке сте жу врат с
циљем да што дуже оста ну без
вазду ха. Ипак, ова два слу ча ја
поно во су покре ну ла тему опа -
сних „Тик ток” иза зо ва, јер ово
није први, нити се први пут
дого ди ло да неко дете настра -
да због ути ца ја ове дру штве не
мре же.

Неко ли ко сати након што се
сазна ло за смрт девој чи це Анто -
не ле, која је иза зва ла гнев
широм Ита ли је, Кан це ла ри ја
за зашти ту пода та ка у Риму
одлу чи ла је да „Тик ток”, ако
не може са сигур но шћу да про -
ве ри ста рост кори сни ка, мора
да га бло ки ра нај ка сни је до 15.
фебру а ра. Иако пре ма пра ви -
ли ма „Тик тока” кори сни ци не
могу да буду мла ђи од 13 годи -
на, ком па ни ја није спре чи ла
девој чи цу од 10 годи на да
напра ви налог, наве ле су ита -
ли јан ске вла сти.

Јези ви сце на рио

Девој чи ца из Палер ма у сре -
ду се закљу ча ла у купа ти -
лу и сни ма ла се теле фо -
ном док је појас баде -
ман ти ла сте за ла око вра -
та, уче ству ју ћи у „Тик
ток” иза зо ву „blackout”,
у којем је циљ био што
дуже оста ти без вазду -
ха. Њена пето го ди шња
сестра про на шла ју је у
бесве сном ста њу. Лека ри
су се бори ли за њен живот,
али нису успе ли да је спа су.

Јав но тужи ла штво у Палер -
му покре ну ло је истра гу због
под сти ца ња на само у би ство.
Вла сти Ита ли је су наве ле да на
плат фор ми „Тик ток” „недо ста -
је довољ но пажње за зашти ту
мало лет ни ка” и осу ди ле лако -
ћу с којом деца могу да се при -
ја ве на апли ка ци ју.

„Сигур ност зајед ни це ’Тик
тока’ је наш глав ни при о ри тет.
Спрем ни смо у сва ком тре нут -
ку на сарад њу с вла сти ма у вези
са истра гом Анто не ли не смр -
ти”, навео је „Тик ток”.

Роди те љи девој чи це су
рекли да нису зна ли о чему се
ради и да им је њихо ва дру га
ћер ка рекла да је Анто не ла
игра ла „игру гуше ња”. Анто -

не лин отац је рекао да је прет -
по ста вљао да она гле да плесне
коре о гра фи је и дру ге видео-
-запи се на „Тик току”.

Шест дана касни је, у Срби -
ји, у Рако ви ци, Анто не лин
вршњак је про на ђен мртав у
ста ну, а меди ји су пре не ли да
се он навод но слу чај но обе сио
игра ју ћи исти „Тик ток” иза зов
као и мала Ита ли јан ка. Kако
се незва нич но сазна је, дечак је
остао сам у ста ну, док су му
роди те љи били у про дав ни ци.

– Kада су се вра ти ли, он није
отва рао вра та, па су позва ли
поли ци ју и ватро га сце, који су
пре ко тера се ушли и дете зате -
кли обе ше но о кре вет на спрат.
Од почет ка се сум ња ло да је до
смр ти дошло слу чај но током
игре, а сада се веру је да је
малишан запра во играо иза зов
„blackout” на дру штве ној мре -
жи „Тик ток” – рекао је извор
из истра ге.

Истра га ће тек потвр ди ти да
ли је заи ста смрт деча ка у вези
с поме ну тим иза зо вом, а пажња
роди те ља у међу вре ме ну је

усме ре на на то какву то дру -
штве ну мре жу њихо ва деца пра -
те и коли ко скри ве них опа сно -
сти с ње вре ба.

Није први пут

Мно ги су се сети ли слич них
иза зо ва, због којих су поје ди на
деца током про шле годи не пре -
тр пе ла озбиљ не повре де. Један
од позна ти јих слу ча је ва је
повре ђи ва ње деча ка из Тусо на
у Ари зо ни због тако зва ног иза -
зо ва „лом лоба ње” („skullbrea-
ker challenge”).

„Про шле сре де су два ’при -
ја те ља’ замо ли ла мог сина

да уче ству је у ’так ми че њу
у ско ку’ које су желе ли

да сни ме. Kада је ско -
чио, та два деча ка, која
су ста ја ла с њего ве
леве и десне стра не,
шут ну ла су га у ноге,
тако да је изгу био тло
под нога ма и пао
пра во на леђа и гла -
ву. Док се борио да

уста не, изгу био је
свест и поно во пао уна -

пред. Школ ски над зор -
ник му је при тр чао у

помоћ. Док је уко че но бесве -
сно тело мог сина лежа ло на
асфал ту, два деча ка су се сме -
ја ла. Да скра тим при чу, дете
је у бол ни ци, има повре ду гла -
ве, огре бо ти не на лицу, озбиљ -
не посе ко ти не у усти ма и два
пред ња зуба на која морам да
пазим. Ово је очи глед но ’Тик
ток’ иза зов сни мљен зарад при -
ку пља ња лај ко ва на дру штве -
ним мре жа ма”, гла си ста тус
који је на „Феј сбу ку”, зајед но
с фото гра фи ја ма повре да свог
мало лет ног сина Џеј со на, 
5. фебру а ра про шле годи не
обја ви ла Вале ри Ход сон из
Тусо на.

Нарав но, и овај мон стру о зни
иза зов пони као је с „Тик тока”,

плат фор ме која је с про дав ни -
це „Гугл плеј” досад пре у зе та
пре ко мили јар ду пута! Нашој
деци, пого то во основ ци ма, то
је јед на од оми ље них апли ка -
ци ја. Иако она није наме ње на
мла ђи ма од 13 годи на, може је
инста ли ра ти сва ко: довољ но је
само да наве де лажну годи ну
рође ња.

Поред „лома лоба ње” и иза -
зо ва „blackout”, неки од опа -
сних иза зо ва на „Тик току”
подра зу ме ва ју ђуска ње на про -
мет ном коло во зу уз ризик да
вас уда ри ауто мо бил или пак
зада так који се ради у пару, где
јед на осо ба лежи отво ре них уста,
док јој дру га нај пре у уста сипа
паху љи це и мле ко, а потом
каши ком ода тле једе ову меша -
ви ну. Нарав но, изу ми те љи „Тик
тока” нису зами сли ли да та мре -
жа функ ци о ни ше баш тако...

Kинески про из вод

Ста ти сти ке пока зу ју да су кори -
сни ци ове кине ске апли ка ци је,
дру ге по бро ју пре у зи ма ња,
после апли ка ци је „Пи нетворк”
(дакле попу лар ни је чак и од
„Феј сбу ка”, „Инста гра ма”, „Тви -
те ра” и „Снеп че та”), углав ном
мла ди узра ста од 16 до 24 годи -
не. Њеном муње ви том успе ху
веро ват но се нису нада ли ни
сами кре а то ри апли ка ци је, када
су је лан си ра ли у Kини сеп -
тем бра 2016, под нази вом
„Douyin”. Пре две годи не, спа -
ја њем с музич ком апли ка ци -
јом „Musical.ly”, настао је „Тик
ток” и – колек тив но луди ло је
кре ну ло.

Мла ди ма се, како кажу,
посеб но допа ло то што ова
мре жа нуди могућ ност пра -
вље ња и раз ме не крат ких сни -
ма ка, у тра ја њу од 15 до 60
секун ди. Тинеј џе ри на „Тик
току” себе нај че шће сни ма ју
како глу ме, пле шу или певају,

а при том кори сте раз ли чи те
фил те ре, сти ке ре, зву ко ве и
ани ма ци је како би еди то ва ли
свој видео и учи ни ли га
занимљи ви јим.

Про бле ма тич ни момен ти

За раз ли ку од оста лих попу -
лар них мре жа, кори сник на
„Тик току” не мора да има свој
про фил ако жели само да гле -
да сним ке. Ипак, уко ли ко жели
да обја вљу је, про фил ће му бити
потре бан. Kао што смо већ
рекли, упр кос фор мал ном огра -
ни че њу које се тиче годи шта,
за „Тик ток” се може реги стро -
ва ти апсо лут но сва ко.

И ту наста ју про бле ми: кине -
ска ком па ни ја „ByteDance”,
која је лан си ра ла ову апли ка -
ци ју, пре две годи не је пла ти -
ла казну од чак 5,7 мили о на
дола ра за иле гал но при ку пља -
ње пода та ка осо ба мла ђих од
13 годи на, као што су име и
пре зи ме и адре са ста но ва ња.
Уз то, „Тик току” се у пар навра -
та спо чи та ва ла и цен зу ра одре -
ђе них садр жа ја. Но, било како
било, „Тик ток” и даље расте и
на Бал ка ну и те како има сво -
ју публи ку.

Забав на стра на меда ље

Јед на од нај у спе шни јих „тик -
то кер ки” са ових про сто ра је
сред њо школ ка Ире на Мар ко -
вић из Црне Горе. За све га чети -
ри месе ца она је успе ла да саку -
пи чак 21.000 пра ти ла ца, а сада,
годи ну дана касни је, има их
више од 100.000. Њене обја ве
су лај ко ва не пре ко 3,5 мили о -
на пута. Пре ма Ире ни ним речи -
ма, иза зо ви попут „лома лоба -
ње” и слич них у нашем окру -
же њу нису попу лар ни, али опа -
сност од тога да се мла ди пове -
ду за иде јом да ће бити зани -
мљи ви или при хва ће ни ако раде
ова кве ства ри јесте реал на.

– Свој први видео сни ми ла
сам за минут тако што сам само
отва ра ла уста и „позај ми ла”
туђи глас, што је јед на од попу -
лар них алат ки на „Тик току”.
На моје изне на ђе ње, видео је
имао три ста хиља да пре гле да

за можда дан и по. И тако сам
наста ви ла да сни мам... Сада
пла си рам свој аутен тич ни садр -
жај. Углав ном су то неки хумо -
ри стич ни сним ци, које моји
пра ти о ци радо гле да ју – каже
Ире на.

Још један про блем: комен -
та ри

Без обзи ра на то на којој мре -
жи „насту па те” пред публи ком
и коли ко годи на има те, нега -
тив ни комен та ри су про блем
који неће те моћи да избег не те.

– Kоментари су сва ка кви.
Дожи вља ва ла сам да ме вре ђа -
ју сед мо го ди шња ци гово ре ћи
ми да сам ретар ди ра на, да сам
дебил и слич но. Зама ло сам
обри са ла про фил када су мој
видео пот пу но непо зна ти људи
шеро ва ли на „Тви те ру”, где су
се сви спр да ли са мном. Тада
сам при ча ла са сво ји ма и они
су ме подр жа ли у наме ри да
наста вим да сни мам. Сад више
не бих оду ста ла, јер већ имам
сво ју публи ку, коју не желим
да изне ве рим – закљу чу је Ирена.

Роди тељ ски над зор

Оно што је пози тив но у вези с
„Тик током” јесте чиње ни ца да
је роди те љи ма на рас по ла га њу
неко ли ко меха ни за ма зашти -
те деце.

Посто ји, наи ме, опци ја „Digi-
tal Wellbeing”, која омо гу ћа ва
огра ни ча ва ње вре ме на про ве -
де ног уз апли ка ци ју на два
сата днев но, као и спре ча ва ње
при сту па потен ци јал но непри -
ме ре ним садр жа ји ма. Ипак,
имај те у виду да је, кад се при -
ја ви те на ту мре жу, ваш налог
ауто мат ски јаван, што зна чи
да сва ко може да види ваше
обја ве, поша ље вам пору ку и
кори сти ваше подат ке о лока -
ци ји. Kреатори ове апли ка ци -
је дефи ни тив но ће у наред ном

пери о ду има ти пуне руке посла
како би „закр пи ли” сва про -
бле ма тич на места која су кори -
сни ци уочи ли. Док се то не
деси, додат ни опрез је сва ка -
ко добро до шао.

Дра га на Кожан

ТЕМА БРОЈА
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„Тик током” је „вла -

дао” и иза зов лепље -

ње папи ри ћа с нат пи -

сом: „18 плус” у око

(испод зени це).

„Поме шај те избе -

љи вач, жела тин, кре -

му за бри ја ње и сред -

ство за дез ин фи ко ва -

ње руку и сипај те

сме су у пла стич ну

вре ћи цу”, каже један од

кори сни ка ове апли ка ци је,

уз обе ћа ње да ће вам се про -

ме ни ти боја очи ју ако ово

при сло ни те на око. Након

испро ба ва ња овог иза зо ва

мно га деца су при ја ви ла

крва ре ње из очи ју, опе ко ти -

не и осла бљен вид.

На „Тик току” је осва нуо

и видео у коме се обја шња -

ва како уве ћа ти усне без

хирур шког захва та –

потреб но је да супер -

леп ком зале пи те

гор њу усну за кожу

испод носа и та ко

доби је те већу гор њу

усну.

Интер не том кру же

и иза зо ви као што су

„cutting challenge”,

током којег мла ди јед -

ни дру ге под сти чу на сече ње

тела ножем, скал пе лом или

жиле том, или „choking game”,

игра давље ња током које је

потреб но ста ви ти што више

раз ли чи тих ства ри у уста.

Бизар ни иза зо ви
– Иако посто је мно го број не

пред но сти дру штве них мре -

жа, посто је и ризи ци од

њихо вог кори шће ња, који

посеб но пога ђа ју мла де у

адо ле сцен ци ји. После ди це

екс це сив ног изла га ња садр -

жа ји ма на интер не ту, као и

кори шће ње дру штве них мре -

жа путем којих се адо ле сцен -

ти иден ти фи ку ју с „попу лар -

ним” тинеј џе ри ма, пове за но

је са сли ком о себи и само -

вред но ва њем и често дово ди

до про ме не рас по ло же ња

узро ку ју ћи анк си о зност и

депре си ју. Поред ово га,

изло же ност нецен зу ри са ним

садр жа ји ма поспе шу је агре -

си ју како пре ма дру ги ма,

тако и пре ма себи, што може

бити погуб но – нагла ша ва

Јадран ка Гру ји чић Ђурић,

пси хо лог и пси хо те ра пе ут из

пан че вач ког удру же ња „Пси -

хо ге не за”.

Наша саго вор ни ца упу ти -

ла је роди те љи ма неко ли ко

саве та како би им помо гла

да сво је тинеј џе ре зашти те

од непри ме ре них садр жа ја

на интер не ту:

– Тре ба ло би да роди те -

љи нађу начин да „упо сле”

адо ле сцен та кроз раз ли чи -

те актив но сти или оба ве зе у

који ма ће уче ство ва ти сви

чла но ви поро ди це и да се с

њим дого во ре о томе коли -

ко ће вре ме на днев но про -

ве сти на интер не ту. Уз то,

важно је да се роди те љи

инте ре су ју за садр жа је које

адо ле сцент пра ти и да их

зајед но с њим про це њу ју и

вред ну ју. Упра во на тај

начин се пот по ма же изград -

ња кри тич ког мишље ња и

фор ми ра ње иден ти те та код

тинеј џе ра – иста кла је

Јадран ка Гру ји чић Ђурић.

Реч пси хо ло га: раз го ва рај те с децом

ЗНА ТЕ ЛИ КАКВЕ АПЛИ КА ЦИ ЈЕ КОРИ СТЕ ВАША ДЕЦА?

„ТИК ТОК” – ПУТ У ПАКАО ПОПЛО ЧАН 
ПРИ МА МЉИ ВИМ ВИДЕО-КЛИ ПО ВИ МА
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Тло на Бал ка ну се не сми ру је од кра -
ја про шле годи не, а у поне де љак, 25.
јану а ра, земљо трес маг ни ту де 3,3 сте -
пе на Рих те ро ве ска ле пого дио је реги -
он Kрагујевца.

То је ипак знат но сла би ји удар у
одно су на онај који је 29. децем бра
про шле годи не пого дио сре ди шњи део
Хрват ске, а због кога је стра да ло сед -
мо ро људи. Тај земљо трес се осе тио и
у Срби ји и Босни и Хер це го ви ни, а
тло у Хрват ској подрх та ва пери о дич -
но од тада. У послед њих месец дана
забе ле же но је још неко ли ко земљо -
тре са у окру же њу: у Руму ни ји, Алба -
ни ји, Грч кој, Север ној Маке до ни ји...

Земљо тре си на овом про сто ру деша -
ва ју се хиља да ма годи на, а сеи змич ке
актив но сти беле же се у бли зи ни гра -
ни це изме ђу евро а зиј ске и африч ке
тек тон ске пло че. Kада се дого ди озбиљ -
на ката стро фа, добро је зна ти како се
посту па у кри зним ситу а ци ја ма.

Земљо трес или потрес наста је услед
поме ра ња тек тон ских пло ча, кре та ња
Земљи не коре или поја ве уда ра. После -
ди ца тога је подрх та ва ње тла због
осло ба ђа ња вели ке енер ги је. Јачи на
потре са зави си од више чини ла ца.

Насу прот рас про стра ње ном уве ре -
њу да су то рет ке поја ве, земљо тре си
се деша ва ју врло често. На сре ћу, нај -
ве ћи број је сла би јег интен зи те та који
не иза зи ва оште ће ња. Земљо трес се
не може пред ви де ти, али може мо нау -
чи ти како да се зашти ти мо.

Шта зна че ска ле

Интен зи тет земљо тре са одра жа ва
руши лач ки ефе кат земљо тре са на
повр ши ни тере на. Изра жа ва се раз -
ли чи тим ска ла ма, нај че шће Мер ка -
ли је вом ска лом од 12 сте пе ни.

Маг ни ту да земљо тре са, с дру ге стра -
не, пред ста вља једи ни цу мере коли -
чи не осло бо ђе не енер ги је у хипо цен -
тру, у жари шту земљо тре са. Изра жа -
ва се Рих те ро вом ска лом, која нема
гор њу гра ни цу, али како до данас није
забе ле жен земљо трес јачи не 10, обич -
но се пред ста вља до девет једи ни ца.

Ако сте у кући
Ако вас земљо трес затек не у затво ре -
ном про сто ру, Сек тор за ван ред не
ситу а ци је МУП-а саве ту је да ура ди те
сле де ће.

Нађи те заклон на без бед ним мести -
ма у кући као што су: доврат ни ци,
носе ћи зидо ви, место испод сто ла или
чвр стог наме шта ја и оста ни те тамо док
тра је потрес, или покриjте сво је лице
и гла ву рука ма и скло ни те се у угао
уну тра шњих зидо ва про сто ри је. Уда -
љи те се од ста кла, про зо ра, спољ них
зидо ва и вра та, и било чега што може
да пад не, попут лусте ра или поли ца.

Уко ли ко сте у кре ве ту, спу сти те се
поред кре ве та и зашти ти те гла ву. Оста -
ни те у кући док потрес не пре ста не и
док не буде без бед но да иза ђе те. Истра -
жи ва ња су пока за ла да нај ви ше повре -
да наста је кад људи поку ша ва ју да иза -
ђу из згра де за вре ме потре са. Из при -
зем не згра де или с првог спра та може -
те иза ћи на отво рен про стор, али води -
те рачу на да буде те на без бед ној уда -
ље но сти од згра да. Све док земљо трес
тра је, избе га вај те сте пе ни шта и лифтове.

Увек имај те при пре мље ну бате риј -
ску лам пу и тран зи стор с резер вним
бате ри ја ма. Одмах искљу чи те све изво -
ре елек трич не енер ги је, гаса и воде.
Уко ли ко сте кори сти ли било који извор
топло те, искљу чи те га када се потрес
сми ри. Уко ли ко дође до поја ве пожа -
ра, поку шај те да га уга си те и оба ве -
сти те локал ну ватро га сно-спа си лачку
једи ни цу.

Уко ли ко сте у јав ном објек ту (школа,
пред у зе ће, тржни цен тар, про дав ница...),

оста ни те мир ни и избе га вај те пани -
ку. Држи те се даље од масе људи која
се фре не тич но кре ће ка изла зи ма.
Буди те све сни да може неста ти стру -
је и да се могу укљу чи ти ала р ми (про -
тив по жар ни и дру ги).

Ако сте напо љу

Скло ни те се од улич не расве те, елек -
трич них кабло ва и згра да. Нај ве ћа
опа сност је у бли зи ни гра ђе ви на, на
изла зи ма и уз спољ не зидо ве.

Води те рачу на о објек ти ма који
могу пасти на вас, као што су дим ња -
ци, цре по ви с кро ва, сло мље но про -
зор ско ста кло и слич но. Зашти ти те
гла ву рука ма или ташном.

Уко ли ко сте у вози лу у покре ту,
зау ста ви те се, под усло вом да вам
безбед ност у сао бра ћа ју то дозво ља -
ва. Избе га вај те зау ста вља ње у бли зи -
ни згра да, дрве ћа, над во жња ка или
елек трич них кабло ва. Наста ви те опре -
зно када потрес пре ста не. Избе га вај -
те путе ве, мосто ве или рам пе који су
можда оште ће ни у потре су.

Ако се нађе те под руше ви на ма

У слу ча ју да се због земљо тре са про -
стор у коме бора ви те сру ши и ви се
нађе те под руше ви на ма, мора те при -
ме ни ти неко ли ко важних пра ви ла.

Не пали те шиби цу и не кре ћи те се.
Пре криј те уста мара ми цом или тка -
ни ном. Уда рај те о цев или зид како би
спа си лач ки тимо ви могли да вас про -
на ђу. Уко ли ко има те пиштаљ ку, иско -
ри сти те је. Вичи те само ако је то послед -
ња опци ја. Вика ње може иза зва ти удиса -
ње опа сно вели ке коли чи не пра ши не.

После првог уда ра буди те спрем ни
за додат не потре се. Ако је обје кат
оште ћен, због могућ но сти настан ка
јачег земљо тре са, напу сти те га сми -
ре но, без пани ке и по реду – мај ке с
децом, ста ри, боле сни, осо бе са инва -
ли ди те том итд.

Уко ли ко се нала зи те у оште ће ном
објек ту и осе ћа те мирис гаса или види -
те поки да не кабло ве, не пали те све ће
и шиби це због опа сно сти од пожа ра и
екс пло зи ја.

Данас је тешко одлу чи ти се за намир -
ни це које су нај по вољ ни је, нај бо ље,
нај ква ли тет ни је, нај јеф ти ни је... Један
про из вод који испу ња ва све те кри те -
ри ју ме тешко је про на ћи, иако је пону -
да све већа.

Чини се да нам сада више ништа
није недо ступ но, али у овим окол но -
сти ма нерет ко смо у диле ми где све
тра жи ти и наћи нај бо ље за сво ју поро -
ди цу. Ипак, иску ство је пока за ло да,
на кра ју кра је ва, над ква ли тет ни јим
про из во дом у већи ни слу ча је ва побе -
ду одне се онај мање ква ли те тан који
је тре нут но на акци ји.

ТАТЈА НА СОКО ЛОВ, кува ри ца:
– При снаб де ва њу рет ко када про ве -

ра вам поре кло про из во да, зато што
углав ном купу јем дома ће. Важно ми је
да су намир ни це све же. Рок упо тре бе
је нешто што оба ве зно про ве рим. Све
што ми је потреб но купу јем у вели ким
супер мар ке ти ма, попут ДИС-а и „Мак -
си ја”. Роба им је добр ог ква ли те та, а
њихо ве спе ци јал не пону де и акци је ми
одго ва ра ју. Зачи не орган ског поре кла
купу јем у про дав ни ци здра ве хра не.

ТЕО ДОР КРСТИЋ, кувар:
– Као кува ру, битан ми је ква ли тет

намир ни ца. У вре ме коро не бирам

робу дома ће про из вод ње. У одно су на
рани ји пери од пону да је данас већа,
и то баш од рено ми ра них про из во ђа -
ча, па је и све мање састо ја ка који су
недо ступ ни. Све то олак ша ва и омо -
гу ћа ва нама кува ри ма при пре ма ње
јела по рецеп ту ра ма мај сто ра свет ске
кухи ње. При купо ви ни намир ни ца
оба ве зно про ве ра вам рок тра ја ња.
Послед њих годи на је пове ћан обим
про из вод ње орган ских намир ни ца, и
то дома ћих, због чега ми је дра го, па
их радо кори стим у сво јим рецеп ти -
ма. Што се тиче пове ре ња и ква ли те -
та, као и декла ра ци је про из во да, ту
се осла њам на лич но иску ство, као и
на раз ме ну мишље ња и иску ства с
коле га ма кува ри ма.

ГИЗЕ ЛА ОСВАЛД, пен зи о нер ка:
– Не знам, није ми важно поре кло.

Гле дам да буде наше. Водим рачу на о
томе када је роба про из ве де на, важан
ми је датум који је ути снут на амба ла -
жи. Ипак, није да немам пове ре ња у
ино стра но. На при мер, идем у „Лидл”,
али не често. Тамо не може те наћи
баш све што вам је потреб но. Кафу
увек тамо купу јем, добра је. Исто тако,
има ју под ло ге за пицу које су мало
веће. Има ју и рас те гље но лисна то тесто,
које је тако раши ре но и замо та но. Те

три-чети ри ства ри су оне због којих
узмем робу која, ето, није наша.

ЗДРАВ КО ЈОВА НОВ, пен зи о нер:
– Не. Уве рим се прво да намир ни -

ци ма није исте као рок. Идем сву да
ина че. Паза рим у ДИС-у, тамо имам
кар ти цу лојал но сти. Исте повољ но сти
оства ру јем и у „Лидлу”. Идем тамо где
је могу ће уште де ти. Небит но ми је ода -
кле арти кли дола зе и да ли су дома ћи.

МИО МИ РА ПРО ВИ ЏА ЛО, 
пен зи о нер ка:

– Не. Али рок тра ја ња је већ нешто
што сви мора мо да про ве ри мо. Важни
су ми попу сти, доду ше, јер сам пен -
зи о нер. Није бит на земља поре кла,
само ми је цена важна, одно сно акци -
ја и датум про из вод ње. Али и ква ли -
тет насто јим да ускла дим с ценом.

ФИЛИП ВАСИЛ ЧИН, уче ник:
– Нисам обра ћао пажњу. Погле дам

само да ли про из во ду, којим слу ча јем,
није исте као рок тра ја ња и то је све.
Нисам гле дао дру ге ства ри. Када је
сни же ње, обич но то прво уочим. Не
опте ре ћу јем се толи ко. Нема везе ода -
кле се роба уво зи и да ли је наша.
Купу јем све у јед ној про дав ни ци која
ми нај ви ше одго ва ра. Ј. Ката на

З. ЈОВАНОВГ. ОСВАЛД М. ПРОВИЏАЛО Ф. ВАСИЛЧИНТ. КРСТИЋТ. СОКОЛОВ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

У вре ме када је овај број „Пан чев -
ца” био у при пре ми, „Елек тро вој -
во ди на” за пред сто је ћи викенд и
наред ну неде љу није наја ви ла
искљу че ња због радо ва на елек трич -
ној мре жи. То зна чи да би, уко ли ко
се нешто не про ме ни, снаб де ва ње

стру јом у дани ма који су пред
нама тре ба ло да буде редов но
како у самом гра ду, тако и у

при па да ју ћим сели ма.
Инфор ма ци је о искљу че њи ма

редов но се ажу ри ра ју на сај ту
„Елек тро вој во ди не”, па се о наја -

ва ма евен ту ал них додат них радо -
ва може те сва ко днев но инфор ми -
са ти онлајн.

Квар на елек тро ди стри бу тив ној
мре жи може те при ја ви ти на теле -
фон 319-220.

Шта вам је потреб но за
посе ту ста рач ком дому?

Дефи ни ци ја ина та

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У Вар дар ској ули ци на Сода ри комши -
је из јед не згра де укра си ле су свој улаз
пре ле пом ново го ди шњом деко ра цијом,
која се одр жа ла до дана шњих дана.

Нема тог Пан чев ца који није туда
про шао а да му није осмех побе гао
пред тим лепим при зо ром. Но само
пар кора ка и улаз-два даље тај осмех
се зале ди, па се пре тво ри у болан
грч. Очи то и дру ги наши сугра ђа ни,
по све му суде ћи они који не живе у
овим згра да ма, воле да „украша вају”

свој град, али на веома нео би чан и
себи свој ствен начин.

И овде се пока за ло да се лако
може закљу чи ти шта сва ко од нас
носи у себи, у сво јој гла ви и срцу.
Упра во исто оно што оста вља око
себе. Јед ни машне, цве ће, шљо ки це
и зеле ни ло, а дру ги – ђубре, кесе,
смрад и хаос. Има ју ћи ово на уму,
сле де ћи пут пажљи во бирај те шта
ћете „посе ја ти”, одно сно како ћете
себе пред ста ви ти све ту.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ ПРИ КУПО ВИ НИ ПРО ВЕ РА ВА ТЕ ЗЕМЉУ ПОРЕ КЛА ПРО ИЗ ВО ДА?

Битан је једи но рок тра ја ња

Пан де ми ја коро на ви ру са, која вла да
већ ско ро годи ну дана, изме ни ла је
пра ви ла игре у мно гим сфе ра ма живо -
та. Ста рач ки домо ви се, као посеб но
рањи ва места, посеб но чува ју, па су
посе те тим уста но ва ма у више навра -
та биле у пот пу но сти забра ње не.

С почет ком вак ци на ци је конач но
је дошло до про ме на набо ље, а Мини -
стар ство за рад, запо шља ва ње, борач -
ка и соци јал на пита ња обја ви ло је
ових дана упут ство о томе под којим
усло ви ма и када може те посе ти ти
сво је воље не који бора ве у дому за
ста ре.

Како се наво ди у саоп ште њу Мини -
стар ства, за посе ту ста рач ком дому
потреб но је да: у послед њих 14 дана
није било потвр ђе них слу ча је ва кови -
да 19 код кори сни ка и запо сле них;
да је кори сник коме се дозво ља ва
посе та ком плет но вак ци ни сан; да је
од послед ње дозе про шло нај ма ње
седам дана, као и да стрикт но буду
испо што ва не мера зашти те и пре вен -
тив не мере.

Уко ли ко је у прет ход ном пери о ду
у одре ђе ној уста но ви при ја вље на
инфек ци ја, услов да се омо гу ће посе -
те је одја вљи ва ње епи де ми је, а за то

је потреб но да про ђе дво стру ки мак -
си мал ни инку ба ци о ни пери од од
послед њег при ја вље ног слу ча ја, одно -
сно 28 дана, наво ди се у саоп ште њу
Мини стар ства.

Одлу ку да се кори сни ци ма уста -
но ва за сме штај ста рих који су про -
шли ком плет ну про це ду ру вак ци на -
ци је омо гу ће посе те у кон тро ли са -
ним усло ви ма, уз пошто ва ње свих
епи де ми о ло шких мера донео је
Kризни штаб у петак, 29. јану а ра.
Таква одлу ка доне та је, како је наве -
де но у саоп ште њу Мини стар ства, на
осно ву еви дент ног сма ње ња бро ја
обо ле лих у Срби ји у послед њим неде -
ља ма и након спро во ђе ња вак ци на -
ци је кори сни ка домо ва за ста ре.

Пре ма изве шта ју од про те клог
викен да, у уста но ва ма соци јал не
зашти те и домо ви ма за сме штај одра -
слих и ста рих при су ство коро на -
виру са потвр ђе но је код 438 кори -
сни ка и 316 запо сле них. У тим уста -
но ва ма су досад изле че на укуп но
4.873 кори сни ка и 2.033 запо сле на.
При су ство виру са потвр ђе но је, изме -
ђу оста лих, и у Герон то ло шком цен -
тру у Пан чеву – наво ди се на сај ту
Мини стар ства рада.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана веро ват но 
без искљу че ња

УЧЕ СТА ЛА СЕИ ЗМИЧ КА АКТИВ НОСТ НА БАЛ КА НУ

ШТА ДА РАДИ ТЕ У 
СЛУ ЧА ЈУ ЗЕМЉО ТРЕ СА



Сада је важно
утврди ти коли чи ну
азо та ради
одређивања
прихране

Досад без 
озбиљ ни јих 
оште ће ња биљ ке

Када је реч о ситу а ци ји у вези
са ста њем усе ва уља не репи -
це, опште је мишље ње да се,
пре све га због ути ца ја вре мен -
ских усло ва, ова ози ма кул ту -
ра нала зи у раз ли чи тим фаза -
ма раз во ја.

О томе гово ри један од еми -
нент них струч ња ка Пољо при -
вред но-саве то дав не слу жбе
Инсти тут „Тамиш” –  дипло -
ми ра ни инже њер пољо при вре -
де Јан Баб ка. 

Пра во вре ме за узор ко ва ње

Поме ну ти сарад ник за ратар -
ство Инсти ту та „Тамиш” на
почет ку исти че да је уља на
репи ца кра јем лета и почет -
ком јесе ни 2020. годи не, пре -
ма пода ци ма Репу блич ког заво -
да за ста ти сти ку, на тери то ри -
ји коју покри ва Инсти тут
„Тамиш” посе ја на на чети ри -
сто хек та ра.

– Пери од у којем је уља на
репи ца сеја на, због при лич но
непо вољ них усло ва вла жно сти
земљи шта, био је вео ма
дугачак и, зави сно од рока
сетве и вре ме на ница ња, усеви

се тре нут но нала зе у раз ли чи -
тим фаза ма раз во ја. Тако има -
мо једин ке с три-чети ри
развије на листа до фазе пот -
пу но раз ви је не розе те с девет
раз ви је них листо ва. Биљ ке се
тре нут но, због вре мен ских
усло ва, нала зе у ста ди ју му
миро ва ња и засад нису при ме -
ће на ника ква зна чај ни ја оште -
ће ња од мра за, без обзи ра 
на фазу раз во ја – нагла шава
Баб ка.

Он напо ми ње да, када је реч
о уља ној репи ци, за ства ра ње
и доно ше ње јед не тоне при -
но са зрна из земљи шта ова
кул ту ра усво ји око четр де сет
пет кило гра ма азо та и око
седам на ест кило гра ма сум по -
ра, а та два макро е ле мен та
тре ба дода ва ти путем при хра -
њи ва ња усе ва.

– Важно је нагла си ти да упра -
во сада, у пери о ду миро ва ња
веге та ци је, тре ба извр ши ти
узор ко ва ње земљи шта и
анализом утвр ди ти садр жај

при сту пач ног азо та у земљи -
шту, и то ради  одре ђи ва ња
коли чи на азот ног хра ни ва у
при хра њи ва њу – каже пољо -
при вред ни инже њер.

При хра на нај бо ље у два
навра та

Баб ка нагла ша ва да је при -
хра њи ва ње уља не репи це нај -
бо ље оба вља ти у два навра та,
па је прво при хра њи ва ње нај -
о прав да ни је извр ши ти непо -
сред но пре или на самом
почет ку веге та ци је, што у зави -
сно сти од вре мен ских усло ва
бива у тре ћој дека ди фебру а -
ра до почет ка мар та, јер тада
је нај бо ље упо тре би ти азот на
ђубри ва која садр же актив ну
мате ри ју амо ни јум-сул фат. На
тај начин се дода ју и азот и
сум пор исто вре ме но, а нај че -
шће пре по ру чи ва на коли чи -
на је 200–250 кило гра ма
ђубри ва по хек та ру.

– Дру го при хра њи ва ње уља -
не репи це тре ба ура ди ти у току

веге та ци је, пре или на самом
почет ку пора ста у ста бло. За
њега је нај о прав да ни је упо -
тре би ти ђубри ва која азот садр -
же у обли ку амо ни јум-нитра -
та. Kоличине ђубри ва за дру -
го при хра њи ва ње могу се одре -
ди ти билан сном мето дом на
осно ву N-min ана ли зе земљи -
шта и потен ци ја ла усе ва за
при нос, или помо ћу савре ме -
них елек трон ских апа ра та,
директ ним мере њем потре ба
биља ка за азо том на пар це ли
и обра чу ном на осно ву доби -
је них резул та та и потен ци ја -
ла за при нос – закљу чу је сарад -
ник за ратар ство Инсти ту та
„Тамиш”.

На кра ју, нео п ход но је нагла -
си ти да је уља на репи ца вели -
ки потро шач микро е ле мен та
бора и да је њего во дода ва ње
путем фоли јар них трет ма на у
току веге та ци је апсо лут но
оправ да но, и то у коли чи ни од
35 до 40 гра ма по хек та ру
актив не мате ри је.

Петак, 5. фебруар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО
Kоличине ђубрива за прихрањивање могу се одредити
билансном методом на основу N-min анализе земљишта.

Јан Бабка, 
стручни сарадник Института „Тамиш”

СТРУ КА О СТА ЊУ УЉА НЕ РЕПИ ЦЕ У НАШЕМ РЕГИ О НУ

УСЕ ВИ У РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ 
ФАЗА МА РАЗ ВО ЈА

Уља на репи ца је 
и вели ки потро шач
микро е ле мен та бора,
па га тре ба дода ва ти
путем фоли јар них
трет ма на.

У НОВОМ ИЗДА ЊУ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НОВИ НА”

Деца баш воле зиму и сне шка
Јану ар ски, или 326. број
стар че вач ког гла си ла на
почет ку доно си опши ран
текст о вак ци на ци ји, а одмах
затим и инфор ма ци је о томе
да би гас у Стар че ву могао
поте ћи у сезо ни 2022/23, као
и изве штај с послед ње сед -
ни це Саве та, када је усво јен
и финан сиј ски план за ову
годи ну.

У вели ком интер вјуу
госто вао је Мишо Мар ко -
вић, в. д. дирек то ра ЈКП-а
„Хиги је на”, који је том при -
ли ком иста као жељу да нам
око ли на буде још уре ђе нија.

Гост „Кафе ни са ња у ’Ђер -
му’” је Милан Матић, зва -
ни Жижа, ина че једи ни
Стар че вац који је, сре ди ном
седам де се тих годи на про -
шлог века, играо у првом
тиму вели ког „Пар ти за на”,
а на истој, фуд бал ској лини -
ји, сада шњи играч „Бор ца”
исти че да се фуд бал воли
чита вог живо та, док се, с
дру ге стра не, „лице с наслов -
ни це” – два де се то го ди шњак
Мар ко Дри њак про на шао у
кули нар ству.

Пита ње у анке ти било је у
вези са стра хом од при -

родних ката стро фа, нису изо -
ста ле ни стра не о шко ли,
изви ђа штву, спо р ту, као ни
стал не рубри ке „Стар че вач -
ке бра зде”, „Црти це из про -
шло сти”, „Уоп шти на ва ње” и
„Кул ти ва тор”, у којем се
пред ста вио тинеј џер Бојан
Васић, а било је речи и о
нему штом јези ку изме ђу
људи и живо ти ња.

Ипак, „посла сти ца” је сре -
ди шња „дупле ри ца”, на којој
су при ка за не број не сли ке
зим ских радо сти, одно сно
деце и њима толи ко оми ље -
ног сне шка.

НОВО СЕ ЉАН СКИ ДОМ КУЛ ТУ РЕ ИМА СВОЈ ЛИСТ

Дру ги број угле дао све тлост дана
Сре ди ном про шле годи не
поте кла је иде ја о осни ва њу
нови на Дома кул ту ре из
Новог Села, чији дирек тор,
Бојан Боља нац, који је ујед -
но и глав ни ини ци ја тор поме -
ну те зами сли, наво ди да је
то учи ње но како би они
махом ста ри ји сугра ђа ни,
који сла бо бара та ју интер не -
том и дру штве ним мре жа -
ма, могли да буду инфор -
миса ни о актив но сти ма те
устано ве.

– Поред посто је ћег сај та,
„Јутјуб” кана ла и стра ни ца
на „Феј сбу ку” и „Инста гра -

му”, одлу чи ли смо да и у
штам па ном обли ку пред ста -
ви мо оно што ради мо. Видим
да су реак ци је вео ма добре,
а није било ника квих замер -
ки. Први број смо штам па ли
у сто при ме ра ка, али је тра -
жен број више, па смо тираж
поди гли за још два де сет.
Ослу шку је мо и наше чита о -
це и сход но томе упот пу ња -
ва ће мо садр жај – исти че
дирек тор.

Он се може назва ти и уред -
ни ком нови на, а редак ци ју
чини и коре о граф фол клор -
не сек ци је Мари ја Вуко слав -

че вић, док о актив но сти ма
Народ ног орке стра пише
руко во ди лац Жани јел
Шубља.

Прва поло ви на дру гог бро -
ја бави се радом Дома кул -
ту ре у про те клој годи ни, а
сле де ће стра не доно се тек -
сто ве о обно ви фун ду са
кости ма фол клор не сек ци је
и отва ра њу исту ре ног оде ље -
ња Музич ке шко ле у Новом
Селу. Ово изда ње затва ра
при ча о кул тур ним при ли -
ка ма и народ ним ношња ма
у Бана ту с кра ја 19. и почет -
ка 20. века. Пле ме ни ти људи из Гло го ња

су у неде љу, 31. јану а ра, упр -
кос лошем вре ме ну, широ ко
отво ри ли сво ја срца како би
при ку пи ли макар део нов ца
за лече ње две ју мла дих особа.

Добро вољ на хума ни тар на
гру па „Јер деца су наше бла -
го” тог дана је, пред во ђе на
мештан ком Сне жа ном Сте -
фа но вић, орга ни зо ва ла базар
у Дому кул ту ре, с циљем да
се помог не сугра ђан ки Зори -
ци Нико лић. Ова три де сет -
тро го ди шња Гло гоњ ка је већ
две годи не у инва лид ским
коли ци ма зато што болу је од
енце фа ли ти са и менин ги ти -
са, што су после ди це виру са
Запад ног Нила. При ло зи су
при ку пља ни и за два на е сто -
го ди шњу Пан чев ку Ану Ирис
Фили пов ски, која пати од дис -
тро фи је миши ћа и жељ но оче -
ку је да про хо да.

На база ру су били изло же -
ни и радо ви уче ни ка Основ -
не шко ле „4. окто бар”, а свој
допри нос су дали и Удру же -
ње жена „Гло гоњ ке”, цве ћа ра
„Нађин кутак”, штам па ри ја
„Кул ме ди ја”, као и дру ги
мешта ни, који су дони ра ли
кули нар ске спе ци ја ли те те.

Банат ски Бре сто вац: У току
је при пре ма про јект но-тех -
нич ке доку мен та ци је за окрет -
ни цу у Ули ци Саве Kовачевића.
Рад ни ци ЈКП-а „Kомбрест”
оре зу ју расти ње које оме та сао -
бра ћај и расти ње на гро бљу.
Скуп шти на Акти ва жена „Сосе”
биће одр жа на у субо ту, 6.
фебру а ра, а два дана касни је
поче ће да ради вртић, који ће
функ ци о ни са ти при основ ној
шко ли. Уско ро се оче ку је и
пре да ва ње струч ња ка са Инсти -
ту та „Тамиш”, уз подр шку
Месне зајед ни це и Удру же ња
повр та ра „Бре сто вач ки род”.

Банат ско Ново Село: Дом
кул ту ре је окре чио малу салу,
а у пла ну је и да се у гале ри ји
ура ди ново осве тље ње, као и
да се осве жи спо мен-соба.

Доло во: Поче ли су при прем -
ни радо ви за асфал ти ра ње
Ули це Соње Марин ко вић, чији
се ста нов ни ци моле да сво ја
терет на вози ла поме ре с пута
и тако обез бе де изво ђа чи ма
нор мал не усло ве за рад. Месна
зајед ни ца је поста ви ла LED
дис плеј на деко ра тив ну кући -
цу испред Дома кул ту ре, а
иде ја је да се на њему, поред
дату ма, сата и спо ља шње тем -
пе ра ту ре, обја вљу ју акту ел но -
сти у селу. Тре нут но се на
дис пле ју може виде ти про -
грам 23. „Вина ри ја де”.

Гло гоњ: Хума ни тар ни мини-
базар деч јих радо ва, за помоћ
у лече њу девој чи ца Зори це и
Ане, одр жан је у неде љу, 31.
јану а ра, у Дому кул ту ре. Фуд -
ба ле ри су у при прем ној утак -
ми ци побе ди ли госте из Пади -
не с резул та том 2 : 1.

Ива но во: Рено ви ра на је сала
за састан ке Месне зајед ни це,
а рекон струк ци ја згра де се
наста вља. Амбу лан та од 1.
фебру а ра при ма паци јен те
сваког рад ног дана од 13 до
15 сати, а над ле жни моле
мешта не за раз у ме ва ње и обе -
ћа ва ју да ће у нај ско ри је вре -
ме бити вра ћен доса да шњи
режим рада. Шко лу је у сре -
ду, 3. фебру а ра, посе ти ла град -
ска про свет на инспек ци ја.

Фудбалски клуб „Стре ла” изгу -
био је у при прем ној утак ми ци
од „Бор ца” из Стар че ва с 3 : 1.

Јабу ка: Рад ни ци ЈKП-а „Вод-
ком” заса ди ли су два де сет сад -
ни ца дивљег лешни ка и хра -
ста у пар ку у цен тру села, а у
сре ду, 3. фебру а ра, запо че то
је чишће ње дво ри шта ста ре
амбу лан те, које је пре тво ре -
но у депо ни ју у пра вом сми -
слу те речи, као и чишће ње
уну тра шњих про сто ри ја, које
су тако ђе у ужа сном ста њу.

Кача ре во: Поро ди ци Kондић
је у четвр так, 28. јану а ра, у
вели ком пожа ру изго ре ла кућа
на углу ули ца 4. окто бра и
Срби јан ске. На ини ци ја ти ву

Коми си је за здрав ство и соци -
јал на пита ња Саве та МЗ
Kачарево, одр жан је саста нак
с пред у зет ни ци ма из места,
где је дого во ра но како помо -
ћи овој поро ди ци, а позва ни
су и сви дру ги људи добре
воље да се при кљу че акци ји.

Омо љи ца: Фуд бал ски клуб је
оди грао прву утак ми цу у скло -
пу при пре ма за про лећ ни део
првен ства и изгу био од ФK-а
„Вршац” с 1 : 0.

Стар че во: Одр жан је саста -
нак чла но ва Саве та МЗ са чел -
ни ци ма пан че вач ке поли ци -
је пово дом акту ел не без бед -
но сне ситу а ци је у месту, а
поли ци ја ће до даљег бити
при сут на на пунк то ви ма у
месту. У знак сећа ња на пре -
ра но пре ми ну лог стар че вач -
ког изви ђа ча Алек сан дра Ацу
Стан ко ви ћа упри ли чен је тре -
ћи више бој у Основ ној шко -
ли „Мика Антић” на Стре ли -
шту. Дом кул ту ре је добио
нову мик се ту и инста ли рао
нови видео-над зор на новом
теле ви зо ру, а KУД „Нео лит”
је у малој сали поста вио лами -
нат и нову расве ту и сани рао
пла фон.

Месне актуелности

У ГЛО ГО ЊУ ОДР ЖАН ХУМА НИ ТАР НИ БАЗАР

За лече ње Зори це и Ане

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Овако изгледа добро узгајана уљана репица
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Дани ца Коља нин, 

сту дент немач ког јези ка

КЊИ ГА: „Жуд ња за живо том”
Ирвингa Стоунa. Ово је јед на
од мени нај дра жих књи га. У
пита њу је роман си ра на био -
гра фи ја слав ног сли ка ра Вин -
сен та ван Гога. Мислим да је
био гра фи ја ису ви ше кру та реч
за оно што ова књи га пру жа.
Наи ме, уплив у Ван Гогов
живот доби ја мо путем писа -
ма која је он слао сво ме бра -
ту, свом нај ве ћем ослон цу у
живо ту. Ван Гог је данас међу
нај це ње ни јим сли ка ри ма у
све ту, њего ва дела су од непро -
це њи ве вред но сти, али за вре -
ме свог живо та био је тако ре -
ћи на иви ци егзи стен ци је.
Црве на нит књи ге, која се све
вре ме нази ре, јесте та да се
реч сиро ма штво ника ко не
може пове за ти с њего вим иде -
ја ма, њего вом хума но шћу и
сен зи би ли те том, које је аутор
мае страл но пред ста вио. Ван
Гог је човек који је несе бич но
давао себе дру ги ма, боре ћи се
тихо са соп стве ном суд би ном.
Оно што овој књи зи даје додат -
ну чар јесте сли ко ви ти опис
гра до ва кроз које Ван Гог про -
ла зи. Чита лац посма тра Лон -
дон, Париз, Нант, Арл и Хаг
очи ма умет ни ка, чија је чул -
ност над ре а ли стич ка.

ФИЛМ: Од мно гих филм -
ских оства ре ња мени нај дра -
жег реди те ља, Вуди ја Але на,
филм „Поноћ у Пари зу” издва -
ја се посеб ним шар мом. Сам
наслов фил ма ода је мистич -
ност и лепо ту. Лепо та са речју
Париз код мене оду век сто ји

у истој рече ни ци. То је град
кул ту ре, умет но сти, исто ри је
и књи жев но сти. Глав ни јунак
фил ма сво ју инспи ра ци ју,
тако ђе, про на ла зи у њего вим
врто ви ма. Шта се тач но деша -
ва када у овом гра ду отку ца
поноћ и због чега је толи ко
тешко вра ти ти се у реал ност
из наиз глед иде ал ног све та,
упра во је оно што пру жа уго -
ђај свим љуби те љи ма слав -
них писа ца и сли ка ра, попут
Хемин гве ја, Дали ја и Пика -
са. Меша ви на епо ха, фик ци -
је, реал но сти и духа Пари за
заи ста je гаран ци ја за пра во
ужи ва ње.

МУЗИ КА је за мене одмор,
уте ха, мир и оно што обич -
ном тре нут ку тиши не даје
нову димен зи ју. Све чешће је
џез оно што ми при ја. При гу -
ше ни сак со фон, ненапaдна,
али рит мич на музи ка jeсте
мој избор за ужи ва ње, као и
извор инспи ра ци је за рад. Од
нај дра жих извoђача издво ји -
ла бих Френ ка Сина тру с њего -
вим бес пре кор ним гла сом и
Чета Беј ке ра. Мој избор је и
поп музи ка. Фаво ри ти су ми
Лана дел Реј, са сво јим сен -
ти мен тал ним, и Бијон се, с
нешто бржим песма ма.

Жуд ња за живо том

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

У САРАД ЊИ С „БЕЛИМ ОРЛО ВИ МА”

Рекон стру и са ње
средњо ве ков ног мача

Народ ни музеј Пан че во и
Удру же ње за очу ва ње ста рих
вешти на и зана та „Бели орло -
ви” запо че ли су сарад њу у
вези с про јек том вер ног рекон -
стру и са ња сред њо ве ков ног
мача, откри ве ног у Тами шу
дав не 1979. годи не. Ради се о
изу зет но добро очу ва ном при -
мер ку мача спа да ски ја во не -
ска (spada schiavonesca), тач -
ни је сло вен ског или срп ског
мача.

Ова врста маче ва наста ла
је на про сто ру Бал ка на у првој
поло ви ни четр на е стог века,
нај ве ро ват ни је у окви ри ма
срп ске сред њо ве ков не држа -
ве, а током пет на е стог века
раши ри ла се и ка Угар ској и

север ној Ита ли ји, где и доби -
ја назив spada schiavonesca,
на осно ву свог гео граф ског
поре кла.

Мач је спе ци фи чан по обли -
ку накр сни це, која је изра ђи -
ва на у обли ку лати нич ког сло -
ва S и резул тат је при ла го ђа -
ва ња вешти не маче ва ња новом
про тив ни ку и новој врсти
оруж ја, тур ској сабљи.

Рекон струк ци ју ће аутен -
тич ним тех ни ка ма ура ди ти
Сло бо дан Мари нић, ковач
„Белих орло ва”.

Музеј и „Бели орло ви” дого -
во ри ли су и буду ћу про грам -
ску сарад њу у слу жби про мо -
ци је сред њо ве ков них тра ди -
ци ја, вите штва и ста рих заната.

У ДОМУ ОМЛА ДИ НЕ ПАН ЧЕ ВО

Мала шко ла фил ма и ком пју тер ске ани ма ци је
Дом омла ди не Пан че во пози -
ва све заин те ре со ва не мла де да
се при ја ве за бес плат ну филм -
ску ради о ни цу или ради о ни цу
ком пју тер ске ани ма ци је, које
ће бити одр жа не од 15.
фебруара до 15. маја.

Обе ради о ни це су бази ра не
на инди ви ду ал ном при сту пу и
обу хва та ју основ ну филм ску
тер ми но ло ги ју и пој мо ве, одно -
сно увод у сце на рио, режи ју,
мон та жу, исто ри ју и тео ри ју
фил ма и филм ског јези ка,
затим кори шће ње нео п ход не
тех но ло ги је (каме ра, про грам
за мон та жу), као и помоћ у реа -
ли за ци ји само стал ног прак тич -
ног рада сва ког пола зни ка.
Ради о ни ца ком пју тер ске ани -
ма ци је под ра зу ме ва обу ку у
кори шће њу неког од про фе си -
о нал них про гра ма за моде ло -

ва ње и ани ма ци ју, као што је
„3D Max”.

Састан ци гру пе и зајед нич ка
пре да ва ња одр жа ва ју се субо -
том, цео дан. Инди ви ду ал ни рад

с пола зни ци ма се одви ја током
неде ље пре ма дого во ре ном ра -

спо ре ду и потре ба ма, ужи во или
онлајн. Послед њих месец дана
ради о ни це, од 15. апри ла до 15.

маја, пола зни ци раде на сво јим
финал ним про јек ти ма, који ће
бити при ка за ни у дво ра ни „Апо -
ло” Дома омла ди не Пан че во.

Ради о ни ца је наме ње на мла -
ди ма, одно сно сред њо школ ци -
ма, сту ден ти ма и сви ма који
се тако осе ћа ју.

Ради о ни цу воде Љубо мир
Радо ва но вић, дипло ми ра ни
реди тељ и уред ник филм ског
про гра ма Дома омла ди не Пан -
че во, Милош Јеж, ани ма тор, и
Бра ни слав Чер њев, дра ма тург.

Ради о ни ца ће се одви ја ти у
скла ду с про пи си ма и мера ма
за зашти ту од пан де ми је.

При ја ве и додат на пита ња
може те посла ти на имејл mala-
skolafilma@yahoo.com или
доне ти лич но у Дом омла ди не
Пан че во, Све тог Саве 10, као и
на тел. 064/807-57-00.

Радо ве сла ти до 
31. мар та

Међу на род ни бије на ле умет -
нич ког деч јег изра за – БУДИ, у
орга ни за ци ји Кул тур ног цен тра
Пан че ва и УГ БУДИ, пози ва све
обра зов не и кул тур не инсти ту -
ци је, орга ни за ци је и децу од пет
до пет на ест годи на, из земље и
ино стран ства, да поша љу сво је
радо ве на тему: „Мале лудо сти
– вели ке мудро сти”.

Мно га ремек-дела и науч на
откри ћа наста ла су од луц ка -
стих иде ја. Оне дола зе тихо,
нео че ки ва но и обу зи ма ју цело
биће. Иако на почет ку делу ју
као лудост, из њих се раз ви ја ју
нај ве ће мудро сти и лепо те ово -
га све та. Пози ва мо децу да с
нама поде ле сво је нај сме ли је
иде је!

Бије на ле умет нич ког деч јег
изра за је међу на род ни фести -
вал посве ћен деч јем ства ра ла -
штву и ства ра ла штву за децу.
Глав ни циље ви фести ва ла
БУДИ јесу при бли жа ва ње умет -
но сти и кул ту ре деци, пре ва -
зи ла же ње бари је ра ста ро мод -
них инсти ту ци ја, охра бри ва ње
кре а тив но сти код нај мла ђих,
про мо ци ја и раз вој тале на та
код деце у раз ли чи тим обла -
сти ма кре а тив но сти, пове зи ва -
ње и упо зна ва ње деце с дру гим
кул ту ра ма, као и подр шка
инклу зи ји мар ги на ли зо ва них
гру па деце.

Ита ли ја – колев ка кул ту ре
и умет но сти

Тема деве тог фести ва ла БУДИ
„Мале лудо сти – вели ке мудро -
сти” инспи ри са на је нај по зна -
ти јим ита ли јан ским лут ком на
све ту – Пино ки ом. Кар ло Кло -
ди, нови нар, послао је уред ни -
ку нови на у Риму неко ли ко
крат ких епи зо да о живо ту дрве -
ног лут ка и њего вим малим
лудо сти ма. По обја вљи ва њу
1881. годи не Пино ки је ве аван -
ту ре су при до би ле сим па ти је
мали ша на и пости гле вели ки
успех. Касни је је овај лик

преточен и у фил мо ве, црта не
фил мо ве и пред ста ве, стри по -
ве, књи ге, илу стра ци је и сте -
као је пла не тар ну попу лар ност.
Инспи ри сао је и гене ра ци је
буду ћих умет ни ка, а орга ни за -
то ре, сто четр де сет годи на од
њего вог рође ња, да ода бе ру Ита -
ли ју као земљу госта дома ћи -
на пред сто је ћег фести ва ла, у
сарад њи са Амба са дом Ита ли -
је и Ита ли јан ским инсти ту том
за кул ту ру у Бео гра ду.

Како посла ти радо ве

Међу на род ни кон курс за децу
од пет до пет на ест годи на отво -
рен је до 31. мар та, а радо ви се
могу сла ти за сле де ће кате го -
ри је: „Визу ел на умет ност: Њух
за добре ства ри” – нацр тај, илу -
струј, напра ви маке ту, видео
или сни ми филм; „Филм и
позо ри ште: Ожи вље ни лутак”
– осми сли и сни ми филм, позо -
ри шну пред ста ву, пле сну тач -
ку или пер фор манс; „Књи жев -
ност: Мале лудо сти” – напи ши
нам песму, бај ку, стрип или
при чу, и „Еко ло ги ја/Ино ва ци -
ја/Екс пе ри мент: БУДИ кре а ти -
вац” – осми сли науч но фан та -
стич ни екс пе ри мент или изум
(цртеж/видео/маке та) или еко -
ло шку акци ју (иде ја/пре зен та -
ци ја/видео).

Радо ве тре ба доста ви ти
поштом или лич но на адре су:
Кул тур ни цен тар Пан че ва, Вој -
во де Живо ји на Миши ћа 4,
26000 Пан че во, Срби ја, или
елек трон ском поштом на адре -
су: budikonkurs@gmail.com, 
с назна ком: „За 9. БУДИ
конкурс”.

Уз сва ки рад нео п ход но је
доста ви ти: име и пре зи ме ауто -
ра, годи ну рође ња, назив шко -
ле или орга ни за ци је, поштан -
ску и имејл адре су, као и кон -
такт-теле фон.

Аутор/ка и/или под но си лац
при ја ве на кон курс за деве ти
фести вал БУДИ може уче ство -
ва ти с више радо ва и у окви ру
раз ли чи тих кате го ри ја.

У кате го ри ја ма визу ел на
умет ност и еко ло ги ја/ино ва -
ци ја/екс пе ри мент кон курс је
отво рен за инди ви ду ал не ауто -
ре и гру пе. Доста вље ни радо -
ви мора ју бити про пи сно обе -
ле же ни (пода ци о ауто ри ма и
кон такт-осо би), упа ко ва ни и
зашти ће ни уко ли ко су ломљи -
ви. Не сме ју се сави ја ти или
ура мљи ва ти. Оште ће не или
неу ред но реа ли зо ва не радо ве
жири неће узи ма ти у обзир
при ли ком награ ђи ва ња, нити
ће их изла га ти публи ци. Радо -
ви се не вра ћа ју! Видео-радове

тре ба посла ти по истом прин -
ци пу као и фил мо ве.

У кате го ри ја ма филм и пред -
ста ва кон курс је отво рен за
инди ви ду ал не ауто ре, нефор -
мал не гру пе, драм ске школ ске
сек ци је, филм ске и драм ске
сту ди је. Фил мо ве и сним ке
пред ста ва и пер фор ман са (мак -
си мал но тра ја ње два де сет мину -
та) тре ба поста ви ти на „Јутјуб”
(или дру ге слич не плат фор ме)
и посла ти линк путем имеј ла,
зајед но с пода ци ма о ауто ри -
ма и уче сни ци ма, и кон такт-
-осо бом.

У кате го ри ји књи жев ност
радо ве тре ба доста ви ти имеј -
лом с пода ци ма о ауто ру и
контакт-осо би.

Уче шћем на кон кур су ауто -
ри су сагла сни да се њихо ви
радо ви могу репро ду ко ва ти и
кори сти ти за про мо ци ју
фестива ла.

О ква ли те ту радо ва одлу чи -
ва ће струч ни жири. Ода бра ни
радо ви ће бити увр ште ни у зва -
ни чан про грам деве тог фести -
ва ла БУДИ. Доде ла награ да и
при зна ња уче сни ци ма и мен -
то ри ма биће упри ли че на на
спе ци јал ној све ча но сти током
фести ва ла БУДИ, који ће бити
одр жан од 15. маја до 15. јуна
у Пан че ву.

ДЕВЕ ТИ КОН КУРС „БУДИ”

МАЛЕ ЛУДО СТИ – 
ВЕЛИ КЕ МУДРО СТИ

ПОЛА ЗНИ ЦИ ШКО ЛЕ ГЛУ МЕ ДОМА ОМЛА ДИ НЕ

Драм ска субо та
У дво ра ни „Апо ло” у субо ту,
30. јану а ра, пола зни ци Шко ле
глу ме Ната ше Балог игра ли су
пред ста ве „ТВ про грам”, коју
су сами осми сли ли, и „Стил -
ске вежбе” вели ког фран цу ског
песни ка, роман си је ра и фило -
зо фа Реј мо на Кеноа.

Уче ство ва ли су Стра хи ња
Рогић, Лазар Нико лић, Лазар
Кежић, Нађа Репак, Вера Кољаја,

Петра Гајић, Ена Шола ја, Мили -
ца Шка љак, Лен ка Сто ја но вић,
Дуња Ста нић, Нађа Носо вић,
Дуња Дам ња но вић, Иво на
Кошић, Мила на Фили пов,
Хеле на Перо вић, Дани ло Ерде -
ља нин, Реља Пешић, Јова на
Кре со вић, Соња Митић, Ката -
ри на и Јеле на Тор би ца.

Пред ста ве је режи ра ла Ната -
ша Балог.
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ПАН ЧЕВ ЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ПОЉО ПРИ ВРЕ ДОМ И ОРГАН СКОМ ПРО ИЗ ВОД ЊОМ

ОД ЊИВЕ ДО ТРПЕ ЗЕ УЗ ИНО ВА ЦИ ЈЕ И СЈАЈ НЕ ИДЕ ЈЕ
Када уђе мо у про дав ни цу или паза ри -
мо на пија ци, гле да мо ода кле је то
што купу је мо поте кло. Важно нам је
да хра на буде при род на, ква ли тет на и
без хеми ка ли ја. Али поне кад смет не -
мо с ума да иза тих про из во да сто је
људ ске руке, вели ки рад и сјај не идеје. 

Мала башта у сла ми

Александар Јовановић (37), из Банат -
ског Бре стов ца, запо слен је у ЈКП-у
„Хиги је на” Пан че во у Слу жби за рекла -
ма ци је и поде ле рачу на, а пољо при -
вре дом је почео да се бави пре неко -
ли ко годи на. Раз лог је био јед но ста -
ван – има сво ју башту и желео је да
зна шта кон зу ми ра од хра не.

– У Швај цар ској кажу да сеља ци
једу само оно што могу виде ти како
се про из во ди. Пре пар годи на мој
при ја тељ Или ја Ара ли ца и ја напра -
ви ли смо на „Феј сбу ку” гру пу „Мала
башта у сла ми”, с циљем да оку пи мо
људе који сами про из во де сво ју хра -
ну. Сада већ има мо око два де сет чети -
ри хиља де пра ти ла ца из целе бив ше
Југо сла ви је – при ча он.

Од про шле годи не почео је у сво јој
башти да кори сти ЕМ тех но ло ги ју
(ефек тив ни микро ор га ни зми), која се
кори сти и у орган ској про из вод њи.

– Та тех но ло ги ја је поте кла из Јапа -
на, од про фе со ра Теруа Хиге, који је
дока зао да није потреб но кори сти ти
пести ци де и фун ги ци де да би нешто
роди ло. Волео бих да што више људи
упо знам са овом тех но ло ги јом. Сви
заин те ре со ва ни могу сло бод но да ми
се јаве. Успех тог поду хва та су задо -
вољ не муште ри је, не само из наше
општи не него и из Бео гра да, сви они
који су кон зу ми ра ли мој пара дајз –
обја шња ва Алек сан дар.

Каже да ула га ња нису пре ве ли ка,
али задо вољ ство јесте, јер једе здра -
ви ју хра ну.

– Мој мото је да про да јем само оно
што кон зу ми ра и моја поро ди ца –
исти че.

Ове годи не пла ни ра да с при ја те -
љи ма Нена дом Нов ко ви ћем и Воји -
ном Луко ви ћем на Нена до вом има њу
у Пан че ву покре не про из вод њу повр -
ћа на отво ре ном и у зашти ће ном про -
сто ру, где ће се при ме њи ва ти само
ЕМ тех но ло ги ја. Засад има ју један
вели ки пла сте ник, с тен ден ци јом пове -
ћа ња про из вод ње на датом месту.

– Нај леп ше у све му је што се већи -
на посла оба вља на све жем вазду ху –
закљу чу је Алек сан дар.

Ино ва ти ван при ступ

Милош Стојков (38) по стру ци је
мастер прав ник.

– Иако сам имао опци ју да поч нем
да радим у јед ној адво кат ској кан це -
ла ри ји у Пан че ву и јед ној бан ци у
Бео гра ду, одлу чио сам да се бавим
пољо при вре дом, која је финан си ра ла
моје шко ло ва ње и којом су се бави ле
гене ра ци је у мојој поро ди ци. Хтео сам
да тај посао подиг нем на нови ниво –
каже Милош.

Поред тра ди ци о нал них кул ту ра као
што су сун цо крет, куку руз, соја и
жито, он и њего ва поро ди ца про изво -
де и хлад но цеђе но уље од сун цо кре -
та и хлад но цеђе но уље од лешни ка,
које про да ју дома ћој кон ди торској

инду стри ји, али и инди ви ду ал ним
потро ша чи ма.

– Уз то, про из во ди мо и неко ли ко
врста козме тич ких лоси о на на бази
хлад но цеђе ног уља од лешни ка, које
је као такво база за поло ви ну козме -
ти ке про из ве де не у све ту, поред баде -
мо вог и коко со вог уља. Про из во ди мо
и неко ли ко врста кла сич них козме -
тич ких кре ма за лице и тело, које

ћемо ове годи не пусти ти у про да ју, и
нај но ви ји про из вод, за који чека мо
да пако ва ња буду гото ва да бисмо га
ста ви ли у про мет, а то је бра шно од
лешни ка – при ча Милош.

Да би се неки посао покре нуо од
самог почет ка, тре ба пуно сред ста ва
и вре ме на.

– Било је потреб но пре ко три годи -
не ула га ња да бисмо изгра ди ли погон,
скла ди ште и мага цин, опре ми ли све
то маши на ма и опре мом за про извод -
њу, екс трак ци ју, фил тра ци ју и скла -
ди ште ње гото вих про из во да, па опет
све то ускла ди ли са HACCP-ом и дру -
гим стан дар ди ма. Да бисте оства ри -
ли неки успех, мора те непре ста но да
ула же те, и то добро зна ју и они који
се баве кла сич ном пољо при вред ном
про из вод њом – обја шња ва.

Сма тра да пољо при вред ни ке пра те
пред ра су де да раде месец-два у годи -
ни, одве зу се трак то ром до њива или
поша љу неког, баце семе и оно само
роди након неко ли ко месе ци, а оста -
так вре ме на про во де по кафа на ма,

ваша ри ма и разним про сла ва -
ма или раде неки дру ги посао
поред овог.

– Напро тив, овај посао се
ради целе годи не и рад ни дан
ско ро никад није осам сати,
него од зоре до мра ка. Тако ђе,
то нису људи закљу ча ни у вре -
ме ну, него су међу први ма у
Срби ји при хва ти ли диги та ли -
за ци ју у про из вод њи, кори шће -
ње ГПС тех но ло ги је, даљин ско
упра вља ње и над гле да ње про -
из вод ње, ком пју тер ско про гра -
ми ра ње сетве и сетве них маши -
на, кори шће ње дро но ва за над -
гле да ње усе ва и пра во вре ме ну
при ме ну агро тех нич ких мера...
Када су ино ва ци је у пита њу,
пољо при вред ни про из во ђа чи су
међу први ма који их при хва та -
ју – исти че.

Нај леп ше у овом послу за
њега је сло бо да да ства ра те шта
жели те и како то жели те.

– Сутра неко може да одлу -
чи да напра ви воћ њак или
вино град на сво јој земљи и цео
свој засад јабу ка пре тво ри у

дести ле ри ју и да пра ви ква ли тет -
ну раки ју или вино. Сигу ран сам
да већи на људи у Срби ји зна лич -
но неког ко се успе шно бави
таквим или слич ним послом.
Наша земља је толи ко бога та пре -
храм бе ним сиро ви на ма да ми
може мо да про из во ди мо шта год
поже ли мо, само је потреб но да
посто ји воља – обја шња ва Милош.

Има, нарав но, и оно оба ве зно
„али”... У посло ва њу је нај те жа
неиз ве сност.

– Помоћ од држа ве у виду суб -
вен ци ја нај ма ња је у реги о ну и
пен зи је за људе који се баве искљу -
чи во овим послом су мале. Цена
гори ва је висо ка, а откуп на цена
про из во да ниска. Не посто ји уна -
пред пред ви ђе на откуп на цена
пољо при вред них про из во да за
теку ћу про из вод ну годи ну. Тако,
уме сто да отпри ли ке зна те цене
и пра ви те пла но ве про из вод ње по
томе, сва ка сетва вам је као баца -

ње коц ке – закљу чу је Милош.

Из угла нау ке

Бојан Војнов (28) аси стент је у наста -
ви на Кате дри за ратар ство и повр -
тар ство Пољо при вред ног факул те та у
Новом Саду и ради док то рат. Под -
руч ја њего вих истра жи ва ња су агро е -
ко ло ги ја, орган ска пољо при вре да,
земљи ште и покрив ни усе ви.

– Оду век су ме при вла чи ле при ро -
да и пољо при вре да, а живот на селу
исли кан пеј за жи ма банат ске рав ни -
це учи нио је да мој позив буде усме -
рен ка при вред ној гра ни од које сви
под јед на ко зави се: и они у гра ду и
они на селу, и богат човек и сиро мах
– при ча Бојан.

По завр шет ку Пољо при -
вред не шко ле у Пан че ву
он се упи сао на Пољо при -
вред ни факул тет у Новом
Саду, где је завр шио основ -
не и мастер сту ди је на сме -
ру за орган ску пољо при -
вре ду на Департ ма ну за
ратар ство и повр тар ство.

– Након десет годи на од
упи са, да поно во могу да
бирам, опет бих учи нио
исто. Тре нут но сам у завр -
шној фази док тор ске
дисер та ци је, у којој је
науч но истра жи ва ње усме -
ре но на испи ти ва ње ефек -
та међу у се ва на ква ли тет
земљи шта и био ло шко-
-про из вод на свој ства усе -
ва у накнад ном року сетве
– каже.

Мисли да је од изу зет -
ног зна ча ја раз у ме ва ње кон цеп та
орган ске про из вод ње и њено уво ђе ње
у прак су.

– Такав кон цепт је један од одр жи -
вих моде ла у ком мало сео ско дома -
ћин ство може да нађе сво је место на
тржи шту и пону ди про бир љи ви јим
куп ци ма про из вод с додат ном вред -
но шћу – обја шња ва он.

Успе шан при мер је Аустри ја, с више
од два де сет један одсто цер ти фи ко -
ва них повр ши на. Код нас се повр ши -
не под орган ском про из вод њом посте -
пе но пове ћа ва ју, а послед њих годи на
је за похва лу то што у ова кве послов -
не поду хва те ула зе мла ди, чак висо -
ко о бра зо ва ни поје дин ци који су про -
на шли сво ју ком па ра тив ну пред ност,
па зна њем и енер ги јом раде на њеном
уна пре ђе њу, каже Бојан.

Он је вео ма поно сан на то што је
сво ју кари је ру усме рио у овом прав цу.

– Сва ко ко се бави пољо при вред -
ном про из вод њом нај бо ље зна да тај

посао није нима ло лак, али исто тако
зна да је бити свој на сво ме, дома ћин
сво га рада, бла го дат коју би мно ги
поже ле ли. Иако је послед њих деце -
ни ја изра жен тренд демо граф ског гра -
ви ти ра ња ка урба ним сре ди на ма, наро -
чи то мла ђе попу ла ци је, ваља ло би
сачу ва ти пар че дедо ви не, па кад се
тренд пре о кре не, нешто на том земљи -
шту и посе ја ти – каже Бојан.

Сма тра да орган ска пољо при вре да
има будућ ност, а да пости за ње еко ло -
шке кори сти, с јед не, и еко ном ске, с
дру ге стра не, јесте нешто што може
да у будућ но сти омо гу ћи одр жи ви
раз вој села и пољо при вре де. За њега
је уче шће у том про це су од изу зет ног
зна ча ја.

– Волим што кроз свој посао имам
могућ ност да изно ва учим и да нау че -
но поде лим с дру ги ма. У овом слу ча ју
то су сту ден ти, пољо при вред ни про -
из во ђа чи, али и сви они који ће с вре -
ме ном про ме ни ти мишље ње о селу и
вра ти ти се коре ни ма – закљу чу је он.

Дома ћин ски про фе си о нал но

Ненад Нико лић (66) по стру ци је
маши нац, али се већ два де сет пет
годи на бави пољо при вре дом. У Пан -
че во је дошао на две неде ље због посла
у „Азо та ри”, а остао је, ево, четр де сет
шест годи на. Оже нио се, добио два
сина и након два де сет годи на рада у
фабри ци запо чео поро дич ни бизнис.
Осно ва им је била пољо при вред на
апо те ка, а с вре ме ном су поче ли да
гаје раз не пољо при вред не кул ту ре.

– Кре ну ли смо с мини мал ним зна -
њем, а онда смо схва ти ли да мора мо
да се уса вр ша ва мо да бисмо успе ли у
овом послу. И, ето, тра је мо већ два -
де сет пет годи на – каже Ненад.

У раду овог стар че вач ког агро цен -
тра уче ству је цела поро ди ца. Сви су
се обра зо ва ли у обла сти пољо при вре -
де. Пре три годи не одлу чи ли су да се
баве и про из вод њом јабу ка, које про -
да ју, али и про из во де сок.

– Ми све ради мо по ита ли јан ској
тех но ло ги ји. Купи ли смо сад ни це прве
кла се и то је тај на успе ха. Нарав но,
уз уло жен вели ки рад. Наш сок се на
ана ли за ма пока зао као пот пу но  орган -
ски, није било хеми ка ли ја ни у тра гу.
То је чиста цеђе на, пре со ва на и пасте -
ри зо ва на јабу ка без ика квих дода та -
ка. Овај сок пла си ра мо у наше две
апо те ке – при ча Ненад.

Поро ди ца Нико лић се одлу чи ла за
јабу ку, јер је ово кул ту ра која најбр же

вра ћа ула га ње, а с дру ге стра не обезбе -
ђу је могућ ност да се од тога барем
наред них два де сет годи на зара ђу је.

– Наш рад се некад не види, јер се
мно га тре ти ра ња раде ноћу, али сви
виде леп, сре ђен воћ њак, па мисле да
је води ти воћ њак лаган посао, а има
ту рада и те како. Ове годи не ћу укљу -
чи ти и уну ке да нам мало пома жу и
уче – при ча.

Како не би има ли губит ке, Нико -
ли ћи су обез бе ди ли и соп стве ну хлад -
ња чу, па тако јабу ке које не про да ју
могу да сачу ва ју за неки наред ни пери -
од, или да их иско ри сте за про звод њу
сока.

– За успех је нај бит ни је да човек
буде дома ћин у сво јој кући. Такав
при ступ ја имам. Ми учи мо и дели мо
зна ње с дру ги ма, а људи које смо упо -
зна ли кроз посао поста ли су нам при -
ја те љи. То је нешто нај вред ни је –
закљу чу је Ненад.

Мир ја на МарићМилош Стојков

Бојан Војнов

Нај леп ше успо ме не из детињ ства
везу је мо упра во за пра знич но доба
годи не. Зато усре ћи те оне које нај -
ви ше воли те и обој те маги јом
детињ ство ваших мали ша на. Чароб -
ни свет Деда Мра за и зим ске иди -
ле учи ни те још леп шим овом једин -
стве ном књи гом нео бич ног облика.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли о
коме бисте писа ли био гра фи ју.
Књи ге из „Вул ка на” доби ће ауто ри
сле де ћих пору ка:

„О мојој баба Зор ки! То би била
пра ва зби р ка живот них мудро сти!”
064/8451...

„Радо бих писа ла био гра фи ју
Тома Кру за, али само ако ми он
лич но испри ча дета ље из свог живо -
та! И то негде на неком пустом
остр ву где нам дани ма нико не би
сме тао.” 064/2202...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње за шта сте нај бо љи
детек тив:

„За слат ки ше које моја жена
сакри ва од мене сву да по кући!”
062/2663...

„За то куда се кре ће и с ким се ви -
ђа мој муж сва ки пут кад ’дуже оста -
не на послу’.” 063/4820... Д. К.

Два чита о ца који до 10. фебру а ра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
поша љу нај ду хо ви ти ји одго вор на
пита ње: „Шта воли те у вези са
зимом?”, награ ди ће мо по јед ном
књи гом. Одго во ре ћемо обја ви ти у
наред ном бро ју.

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

Јед ног лет њег дана 1596. годи не у
Страт фор ду на Ејво ну јака гро зни -
ца обо ри ће јед ну девој чи цу у посте -
љу. Њен брат бли за нац Хам нет тра -
жи помоћ. Али никог дру гог нема
код куће. Зашто? Њихо ва мај ка
Агнес дале ко је на пољу где узга ја
леко ви то биље. Њихов отац ради у
Лон до ну. Роди те љи не слу те да јед -
но од деце неће пожи ве ти до кра ја
неде ље.

„Хам нет” 
Меги О’Фа рел

Звон чи ћи,
звончи ћи

Два чита о ца који до 10. фебру а ра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
поша љу нај ду хо ви ти ји одго вор на
пита ње: „Коју ново го ди шњу песму
нај ви ше воли те?”, награ ди ће мо по
јед ном књи гом. Одго во ре ћемо обја -
ви ти у наред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) 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

Ненад Николић

Александар Јовановић
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Удру же ње „Панон” из Пан че ва
осно ва но је јану а ра 1996. годи -
не. Од тада до данас орга ни зо -
ва ли су четр на ест так ми че ња,
изла га ли на пре ко шезде сет
изло жби, саку пи ли вели ки број
пла но ва бро до ва и зајед но
напра ви ли више сто ти на маке -
та. Кроз удру же ње је про шло
мно го људи из целе Срби је, а
тре нут но је актив но њих пет -
на ест. Покре та чи су разних
актив но сти у Срби ји веза них
за исто ри ју, пло вид бу, бро до -
град њу и маке тар ство.

„Панон” је био ини ци ја тор
настан ка неко ли ко клу бо ва који
се тако ђе баве моде лар ством,
а то су „Кор ми ло” из Кра ље ва,
„Сидро” из Ниша и „Деспот
Ђурађ” из Сме де ре ва. Поред
маке тар ства бро до ва, актив но -
сти „Пано на” су се умно жи ле
сек ци јом ИПМС (пла стич но
маке тар ство) и изра дом маке -
та гра ђе ви на, као и акци ја ма
за зашти ту пре о ста лих ста рих
бро до ва на нашим река ма и
њихо вим оба ла ма.

Основ не делат но сти акти ви -
ста клу ба jeсу при ку пља ње гра -
ђе (пла но ва, фото гра фи ја, књи -
га и фил мо ва) за про у ча ва ње
исто ри је пло вид бе и бро до -
град ње, изра да маке та бро до -
ва по наруџ би ни, али и за сво -
ју душу, орга ни за ци ја изло -
жби, изра да нацр та, про је ка та
и доку мен та ци је, купо про да ја
маке та, нацр та, лите ра ту ре и
мате ри ја ла.

Ини ци ја тор осни ва ња ова -
квог клу ба био je Зоран Миле -
но вић (59), који се за бро до -
мо де лар ство заинтересoвао још
у четвр том раз ре ду основ не
шко ле, када је постао члан сек -
ци је коју је водио настав ник
тех нич ког у ОШ „Бра ца
Петров” Ђор ђе Демја нен ко.
Касни је је са десeтак људи
одлу чио да осну је удр же ње.
После неко ли ко годи на укљу -
чио се Ђор ђе Лато вље вић (66),
капе тан уну тра шње пло вид бе,
који и након одла ска у пен зи -
ју по потре би упра вља реч ним
бродо ви ма.

ЗОРАН МИЛЕ НО ВИЋ: Већ
је два де сет пет годи на од када
смо осно ва ли удру же ње и од
тада функ ци о ни ше мо узла -
зном пута њом. Има мо више
хиља да црте жа бро до ва, а сва -
ко од нас, посеб но Ђор ђе,
донео је и неке нове црте же
савре ме ни јих бро до ва, након
настан ка пар них маши на. Од
тада, акце нат нам је на дома -
ћим бро до ви ма.

ЂОР ЂЕ ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: Циљ
све га што ради мо је да забе ле -
жи мо исто ри ју пло вид бе. Кад
сам дошао у клуб код Зора на,
они су се бави ли углав ном изра -
дом стра них једре ња ка. Рекао
сам да тре ба да пра ви мо маке -
те бро до ва из наше исто ри је.
На при мер, први паро брод је у
Срби ју дошао 1862, дакле после
аустриј ског ДДСГ прво сле де -
ће бро дар ство на Дуна ву било
је срп ско. Толи ко је дуга наша
тра ди ци ја.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Када сте ви
поче ли да се бави те бро до мо -
де лар ством, Ђор ђе?

Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: Живео
сам у Бео гра ду у Влај ко ви ће -
вој ули ци, пре ко пута „Ате љеа
212”. Мај ка је ради ла у кио ску
„Дува на”, па сам јој сва ки дан
носио пазар у мага цин и про -
ла зио поред згра де „Мосто -
град ње”. Тамо је радио један
човек који ми је стал но давао
кар то не, од којих сам ја пра -
вио себи играч ке. Нисам волео
купов не, него сам сâм пра вио
тен ко ве, бро до ве, ави о не…
Тако ђе сам се дру жио с јед -
ним деча ком у згра ди, а његов
зет је завр шио Бро дар ску шко -
лу и касни је Сао бра ћај ни
факул тет. Код њега сам видео
прве црте же, а неке од тих

бродо ва и да су пло ви ли. После
основ не сам и ја упи сао Бро -
дар ску шко лу и од тада саку -
пљам црте же бро до ва и пра -
вим маке те. Ово што ја све
имам не може да се нађе ни
на интер не ту. За неке бро до ве
на који ма сам радио сам сам и
напра вио црте же. Отка ко сам
почео да радим у ЈРБ-у, од
1972, ишао сам од бро да до
бро да и пра вио црте же. Ако га
је било, ја сам га копи рао, а
када га није било, изва дим
метар, папир и олов ку и мерим
по цео дан. Мерио сам сва ки
део, виси ну, раз мак, преч ник
битве, коли ко су про зо ри висо -
ко од палу бе, коли ка је дужи -
на про зо ра… Кад се ски ца
напра ви, онда се све црта у
одре ђе ној сра зме ри. Мно ге бро -
до ве сам сачу вао на тај начин.
У зби р ци црте жа има мо пре ко
четр де сет шле по ва, а гото во да
нема бро да за који нема мо
цртеж. Буквал но посе ду је мо
исто ри ју која се не види. Има -
мо црте же пар ња ка, од првог
до послед њег, тегља че, гура -
че… Пре ко њих се при ка зу је
раз вој пло вид бе на Дуна ву.

l Чиме се све бави те у
удруже њу?

З. МИЛЕ НО ВИЋ: Осим што
изра ђу је мо маке те, ми репа ри -
ра мо ста ре маке те разних обје -
ка та. Тре нут но, на при мер, има -
мо посла на екс по на ти ма Тито -
ве зби р ке из Музе ја „25. мај”
који су оште ће ни на постав ци
у Сењ ском Руд ни ку. Ради ли
смо до сада и за Музеј поште,
Музеј тех ни ке, Сао бра ћај ни
факул тет, Тех но ло шки факул -
тет у Новом Саду, за ЈРБ, ПИМ,
фир му „Херој Пин ки”, Реч ну
фло ти лу ВРС, ТВ „Хепи” итд.

l Шта све има те од маке та?
Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: Има мо

око сто маке та из наше пло -
вид бе. То су реч ни и мор ски,
пут нич ки, терет ни бро до ви,
пар ни, тегља чи и рат ни бро до -
ви из наше исто ри је. Изра дио
сам, на при мер, маке ту првог
бро да на мору који је понео
срп ску заста ву, изра ђе ног на
осно ву седам сачу ва них фото -
гра фи ја, затим бро до ве из Југо -
словенске рат не мор на ри це…
Тако ђе, има мо зби р ку од око
три де сет ста рих једре ња ка и
још толи ко бро до ва у боци.
Срби ја има бога ту исто ри ју.
Мно ге држа ве је пра ве од ниче -
га, а ми ово што има мо не пре -
зен ту је мо и не пока зу је мо ни
јав но сти ни тури сти ма.

l Шта нам гово ри исто ри ја
реч ног сао бра ћа ја?

Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: О неким
бро до ви ма може да се при ча с
тех нич ке стра не, а дру ги има -
ју вео ма бур ну исто ри ју. Могли
би фил мо ви о њима да се сни -
ма ју. За вре ме Првог свет ског
рата брод „Тако во” је побе гао
за Руси ју када је Југо сла ви ја

капи ту ли ра ла. Он се једи ни
вра тио 1918. након осло бо ђе -
ња спо со бан за пло вид бу, док
су оста ли били пото пље ни или
су пали у руке непри ја те ља. На
брод „Тана ско Рајић” пао је
Желе знич ки мост када је био
мини ран, а брод „Ниш” пра ти
мир но доп ска тра ге ди ја у којој
је поги ну ло сто три де се то ро
људи. На бро ду „Каси ја Миле -
тић” са дрва ри цом у вучи изги -
ну ло је две ста педе сет рање ни -
ка на Сави. Брод „Срби ја” је
понео срп ску заста ву, а „Бакар”
прву пето кра ку на мору. Све
те маке те има мо. Ту је и под -
мор ни ца „Небој ша”, која се
1941. није пре да ла, већ је за
вре ме капи ту ла ци је побе гла у
Еги пат и цео Дру ги свет ски рат
се бори ла под енгле ском коман -
дом про тив ита ли јан ских и
немач ких бро до ва.

l Коли ко су веро до стој не
ваше маке те?

Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: Све изгле -
да иден тич но као у при ро ди.
Моји моде ли су живи, на њима
су буквал но сви дета љи који се
могу наћи на пра вом бро ду:
сан ду ци за алат, коноп ци, весла,
кофе…

l Коли ко вас има актив них
у удру же њу?

Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: Има нас
пет на е стак који дола зи мо у
клуб. Нас четво ро-пето ро
редов но, а оста ли повре ме но,
али често дола зе маке та ри који
нису чла но ви клу ба због разме -
не иску ста ва, набав ке мате ри -
ја ла и слич но. При ли чан је
број „нових” маке та ра, који су
вео ма актив ни, што је и био
основ ни циљ клу ба од осни -
ва ња. Недав но су нас два чла -
на напу сти ла зау век – деда
Ђор ђе и Циле. С Циле том сте
води ли раз го вор, он је пра вио
бро до ве у боци и пла стич не
ави о не.

Повре ме но има мо и неке
мла де који су заин те ре со ва ни.
Почет ком две хи ља ди тих било
је више од два де сет почет ни -
ка. Живот их је раз нео широм
Евро пе, али обич но нађу вре -
ме на да оби ђу свој клуб. Сада
редов но дола зи Лазар, који заи -
ста ово воли и има воље да се
бави овим хоби јем.

l Зашто је важно да се људу
упо зна ју са исто ри јом бро до -
град ње?

Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: Реч ни сао -
бра ћај је јед на од нај ста ри јих
врста сао бра ћа ја. Од када је
човек сео на пањ и спу стио се
низ реку, како би дошао до хра -
не, схва тио је зна чај пло вид бе
и бро до град ње. Затим је дода -
вао део по део како би био
безбед ни ји и бржи, те је овај
вид сао бра ћа ја данас један од
нај и спла ти ви јих, због коли чи -
не робе коју може да пре не се.

Срби ја је доста бро до ва купи -
ла од Аустри је. Мно ге смо

добили као рат ну одште ту
после Првог и Дру гог свет ског
рата. Касни је смо пра ви ли
наше, а чуве но је чука рич ко
бро до гра ди ли ште, где су се
гра ди ли први бро до ви. После
рата први напра вљен брод био
је „Космај”, тегљач пре пра -
вљен у поти ски вач.

l Да ли бро до ви по који ма
су рађе не маке те има ју везе са
исто ри јом Пан че ва?

Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: Мно ги
пут нич ки бро до ви су врши ли
сао бра ћај изме ђу Бео гра да и
Пан че ва. Брод „Вој во да
Мишић” често је дола зио у Пан -
че во, затим „Сен та”, одно сно
бив ши „Ниш”, сао бра ћао је на
овој рела ци ји, као и до Беле
сте не. Има мо доку мен та ци ју и
подат ке и о првом бро ду који
је допло вио у Пан че во, у четвр -
тој деце ни ји девет на е стог века,
и више фото гра фи ја. Екс по на -
те у музе ју који бисмо воле ли
да напра ви мо пра ти ле би леген -
де о свим бро до ви ма, као и
оста ла доку мен та ци ја коју има -
мо у вези с њима.

l На шта сте нај ви ше поно -
сни у удру же њу?

Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: Лич но сам
вео ма поно сан на реч ну зби р -
ку. Мене не инте ре су ју мно го
бро до ви који нема ју везе с
нашом исто ри јом. Има мо неке
аустриј ске, али на њима су били
и наши мор на ри. Да ли је то
било милом или силом, они су
били тамо. Сада радим рат ни
брод из пери о да кра ље ви не.
Маке та је вели ка два и по
метра, а брод је аустро у гар ски
„Вири бус Уни тис”. Брод је био
заро бљен 1918. у Пули и пре -
кр штен у „Југо сла ви ја”. Носио
је то име чита ва три дана, а
онда су га Ита ли ја ни тор пе до -
ва ли да ми не бисмо има ли
тако моћан рат ни брод.

l Ваша иде ја је да напра ви -
те музеј реч ног бро дар ства?

Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: У Евро пи
посто ји око сто шезде сет музе -
ја или постав ки на река ма.
Срби ја је једи на држа ва на
Дуна ву која нема музеј пло -
вид бе. Ако кре не те од Реген -
збур га, па до Црног мора,
мислим да сва ко село има
барем неку спо мен-собу, нешто
што беле жи исто риј ске тре нут -
ке бро дар ства на Дуна ву, а ми
нема мо ништа. Једи но што
има мо у нашој земљи посто ји
захва љу ју ћи нама, а то је кутак
у Музе ју нау ке и тех ни ке. У
пита њу је јед на зби р ка Југо -
сло вен ског реч ног бро дар ства
за коју смо ми издеј ство ва ли
да се изме сти у Музеј нау ке и
тех ни ке како би се сачу ва ла.
Ја сам водио зби р ку у ЈРБ-у и,
како сам оти шао у пен зи ју, већ
дру ги дан су пред ме ти поче ли
да неста ју. Избо ри ли смо се да
се то ста ви у Музеј да би се
сачу ва ло. Зоран и ја смо дали
пред лог и ути ца ли да се девет
ста рих бро до ва ста ви под
зашти ту Музе ја тех ни ке: пар -
ни тегља чи „Срби ја”, „Жупа” и
„Вој во ди на”, пут нич ки паро -
брод „Сплит”, поти ски ва чи
„Космај” и „Каблар”, брод пилот
„Пена”, мони тор „Сава” и пут -
нич ки мотор ни „Ковин”.

l Шта мисли те, ко би дола -
зио у овај музеј?

Ђ. ЛАТО ВЉЕ ВИЋ: Док није
кре ну ла ова пан де ми ја, у Бео -
гра ду је при ста ја ло око две ста
бро до ва годи шње. Мислим да
ће, када се све ово завр ши, бити
и три ста-чети ри сто. Зами сли -
те да за сто њих Тури стич ка
орга ни за ци ја орга ни зу је посе -
те музе ју. Људи који су се одлу -
чи ли да путу ју реч ним бро до -
ви ма сигур но су они које та
тема ти ка зани ма. А онда поми -
сли те коли ко је то људи и коли -
ко би то било добро за сам град
Пан че во.

Мир ја на Марић

Осам гра до ва у Срби ји и један
у Црној Гори има ју ули це са
име ном нашег гра да. Ми
нисмо сви ма узвра ти ли истом
мером.

Пан че вач ка ули ца у Бео -
гра ду нала зи се на Дор ћо лу,

у ста ром цен трал ном делу гра -
да. Про сти ре се од Михи зо ве
(Бори слав Михај ло вић Михиз,
књи жев ни кри ти чар) до
Дунав ске, а сусед не су јој Хер -
це га Стје па на и Све то за ра
Миле ти ћа.

У ширем цен тру Ниша ули -
ца која носи име нашег гра -
да пру жа се изме ђу Гор њо -
ма те је вач ке и Сом бор ске, а

у њеном нај бли жем сусед -
ству су Вршач ка и Мона хиње
Јефи ми је.

Пан че вач ка ули ца у Субо -
ти ци је у цен тру, уз пра во -
слав ну Цркву Све тог Ваз не -
се ња, изме ђу Мати је Кор ви -
на и Пар ти зан ске, а поред
Вука Кара џи ћа, Васе Ста ји ћа
и Змај Јови не.

Зре ња нин ска Ули ца пан че -
вач ка нала зи се у јужном град -
ском насе љу, а и пру жа се
дуж Беге ја, од маги страл ног

пута за Бео град до Ули це Мар -
ка Оре ко ви ћа. Нај ду жа је ули -
ца у гра ду – 2,7 кило ме та ра.

На обо ду Новог Сада, пара -
лел но с Руме нач ким путем,
Пан че вач ка ули ца иде од

Ави ја ти чар ске до Обла чи ћа
Рада.

На тери то ри ји општи не
Ваље во посто је две ули це које

носе „наше” име: у јужном
делу самог гра да Пан че вач -
ка ули ца има облик ћири -
лич ког сло ва Г и почи ње од
Заје чар ске, да би се ули ла у
широ ку Ули цу Шесте лич ке.
А на пла ни ни Див чи ба ре

почи ње од Ваљев ске ули це и
про ла зи бли зу пан че вач ког
одма ра ли шта.

У север ном делу Лесков ца,
на изла зу из гра да пре ма
хипо дро му и спорт ском аеро -
дро му, Пан че вач ка ули ца пра -
ви лук, почи њу ћи од широ ке
Нишке ули це, да би иза 
јед не кри ви не само про ме -
ни ла име у Ули цу Пре дра га

Маркови ћа Алим пи ја. Од
Пан че вач ке се одва ја ју боч -
но мање ули це: Бор ска, Него -
тин ска и Расин ска.

Пан че вач ку ули цу има и
Банат ски Бре сто вац: почи ње
у цен тру од Прво мај ске и пру -
жа се све до Омо љи це, где
доби ја име Кра ља Петра
Првог.

На источ ном кра ју Будве
у Црној Гори, од Ули це 29.
новем бра, широ ке и про -
метне, одва ја се Пан че вачка,

а онда зави ја тако да иду
пара лел но. У њој су, целом
дужи ном, куће са соба ма за
изда ва ње.

Пан че во, са сво је стра не,
има Нишку, Субо тич ку, Ново -

сад ску, Ваљев ску и Див чи бар -
ску, а нема Бео град ску, Зре -
ња нин ску, Леско вач ку, Бре -
сто вач ку ни Будван ску.

Панчевачка улица у Београду

Панчевачка улица у Суботици

Панчевачка улица у Зрењанину

Панчевачка улица у Ваљеву

Панчевачка улица у Будви

Панчевачка улица у Новом Саду

НАШИ ГОСТИ: ЗОРАН МИЛЕ НО ВИЋ И ЂОР ЂЕ ЛАТО ВЉЕ ВИЋ, БРО ДО МО ДЕ ЛА РИ

ИСТО РИ ЈА РЕЧ НОГ БРО ДАР СТВА 
КОЈА СЕ НЕ ВИДИ

МИ И ОСТА ЛИ

Пан че вач ка ули ца 
у девет гра до ва

Зоран Миленовић и Ђорђе Латовљевић



како бисмо суши ли кома де
теста за храм. Дога ђа ло се да
нам испад не сасвим дру га чи -
ја боја од пла ни ра не или да
нам се при ли ком суше ња сма -
њи одре ђе ни део. И, онда све
из почет ка... То је могло да
нас кошта и по неко ли ко изгу -
бље них сати. А тек скла па ње
је ком пли ко ва но – дело ве смо
лепи ли сиру пом, а про зо ре
водом. Кори сти ли смо пре -
храм бе не боје и, реци мо,
мешао сам зеле ну и пла ву како
бих добио тир ки зну. На кра ју,
након сил них сати муко трп -
ног рада, мој Храм Све тог Саве
имао је 23 кило гра ма теста и
сигур но пре ко три ста дело ва

– сту бо ва, крсто ва, разних
шара... – наво ди пека р ски шам -
пи он.

Храм донео вели ку сла ву

По дого во ру с Црквом, тре ба -
ло је да Мило је во ремек-дело
буде на чесни ци испред веле -
леп ног хра ма, чија се више де -
це ниј ска изград ња ове годи не
завр ша ва.

– Међу тим, због коро не није
било тра ди ци о нал не поде ле
чесни це вер ни ци ма, па су дука -
ти деље ни пре ко теле фо на. А
што се мене тиче, моје дело је
одјек ну ло, па су кре ну ли да ме
зову са свих стра на и из свих
меди ја. Тако су ми на „Пин ку”
сло ми ли један крстић. Шта је
– ту је, попра ви ћу га, а при -
том, пла ни рао сам да у храм
ста вим и расве ту, јер је уну тра
шупаљ. Хтео сам да напра вим
и рађа ње Хри ста, зајед но с
колев ком и бебом уну тра, па с
пасти ром, овчи ца ма, сла мом,
али ме је коро на оме ла – истиче
Мило је.

А ова при ча је још један доказ
да ако, неко свој посао воли,
тежи да буде што бољи...

– Ја сам, ето, на зала ску кари -
је ре дожи вео да ми се цела
Срби ја диви. Заи ста, нико није
могао да веру је да ће доћи до
таквих реак ци ја, па сам имао
на хиља де лај ко ва и пози тив -
них комен та ра. Ма, нисам имао

толи ко лепих пору ка за цео
живот, али нај ва жни је су ми
оне од коле га, који су углав -
ном писа ли: сва ка част, мај -
сто ре – зао кру жу је при чу овај
истин ски зна лац.
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Позна то је да Пан че во има мно -
ге шам пи о не, а одне дав но има
јед ног и у обла сти пекар ства.

Реч је о сугра ђа ни ну и дока -
за ном мај сто ру Мило ју Мар ја -
но ви ћу, који је целу земљу зади -
вио сво јим ремек-дели ма од
теста.

Наи ме, он је ових дана у
жижи инте ре со ва ња јав но сти
због фасци нант не маке те Хра -
ма Све тог Саве. Јед но став но,
овој несва ки да шњој руко тво -
ри ни нико није нашао замерку.

Нарав но, Мило ју та сла ва
није пала с неба, јер је дуго
учио занат и вред но радио у
Пекар ској инду стри ји Пан че -
во, где је про вео цео рад ни век.

Баш на дан изла ска овог бро -
ја нови на коле ге му, уз при -
год ну про сла ву, пра ве испра -
ћај у заслу же ну пен зи ју.

Пекар ски мај стор Мило је Мар -
ја но вић, који ни у сво је дво ри -
ште не иде без пре по зна тљи ве
шај ка че, па ни на посао, у јав -
но сти је забли стао про шле годи -
не, када се пред ста вио маке -
том мана сти ра Гра ча ни ца. Ова
руко тво ри на је цела напра вље -
на од теста, а на кра ју је зау зе -
ла сво је место уз чесни цу која
је, зајед но с дука ти ма, деље на
вер ни ци ма за Божић испред
Хра ма Све тог Саве. Том при -
ли ком је, у при су ству патри -
јар ха, и јунак ове при че имао
запа же но место.

Након тог првог, бри љант -
ног посла Мило је је добио пону -
ду да за завр ше так поме ну те
нај им по зант ни је вер ске гра ђе -
ви не, која с Вра ча ра оба сја ва

глав ни град, ура ди репли ку од
теста, након чега је досе гао зве -
зде и дани ма био јед на од глав -
них вести.

Ипак, као што је рече но, овај
мај стор је дуго пекао свој пекар -
ски занат...

Оста вио неиз бри сив траг у
пан че вач кој пека ри

Мило је Мар ја но вић је рођен у
Пан че ву 1960. годи не, а тале -
нат је гото во изве сно насле дио
од мај ке, која је била одлич на
дома ћи ца и изу зет но меси ла.
Потом је завр шио шко лу за
пека ра, а од 13. новем бра 1979.
годи не запо слен је у пан че вач -
кој Пекар ској инду стри ји, где
је про вео више од 41 годи не. И
тамо је остао све до поне дељ -
ка, када је, уз заслу же не поча -
сти, оти шао у пен зи ју...

– Почео сам попут већи не –
као физи ка лац. Али био сам
упо ран, бес крај но се тру дио,

јурио за мај сто ри ма и код куће
уве жба вао све што они пра ве
– од буре ка, пре ко лисна тог
теста, до кифли, а нарав но
мно го сам радио и на хле бу. И
сти гао до глав ног мај сто ра...
Што се саме пан че вач ке пека -
ре тиче, нека да смо пра ви ли

по сто два де сет – сто три де сет
хиља да век ни хле ба днев но и
око осам сто кило гра ма буре -
ка. Међу тим, с ница њем број -
них при ват ни ка то се сма њи -
ло, али ми и даље има мо нај -
ра зви је ни ју тех но ло ги ју, усло -
ве и нај бо ље могу ће бра шно,
што су пред у сло ви за нај ква -
ли тет ни ји могу ћи про из вод у
око ли ни. Чак и тај нај јеф ти -
ни ји хлеб „сава” има нај ми -
ни мал ни ју коли чи ну ади ти ва.
С дру ге стра не, век не које се
раде руч но могу да се уба це у
пећ у било које вре ме и без
тих дода та ка. Ина че, од заме -
си ва ња до изла ска хле ба може
да про ђе сат и по вре ме на.
Век не нај пре про ла зе кроз дел -
ни цу, па кроз малу комо ру,
рол ни цу, и сти жу у вели ку
комо ру, где сто је 55 мину та
на тем пе ра ту ри од 37-38 сте -
пе ни и вла зи вазду ха од 80%,
што је нај бо ље, док тем пе ра -
ту ра теста тре ба да изно си од
32 до 34 сте пе на. Потом, хлеб
ауто мат ски ула зи у пећ, у коју
ста је 850 век ни, а око 35 изла -
зи у мину ту, након чега сле ди
ква ше ње како би добио пре -
по зна тљи ви сјај. Када је реч о

ква ли те ту, има мо и добар
млин, јер оду век је „Рата ро во”
бра шно било нај бо ље у окру -
же њу, па ако је оно тако добро,
ти као мај стор сма њу јеш коли -
чи ну ади ти ва, који држе хлеб
да не „пад не”. Ми кори сти мо
само нај бо ље бра шно – типа
400, у које иду нај фи ни ји дело -
ви језгра зрна. И тада гото во
да и не тре ба ста вља ти ади ти -
ве, који су, запра во, бра шно
обо га ће но ензи ми ма, а на сто
кило гра ма бра шна углав ном
иде 300 гра ма ади ти ва – при -
ча мај стор.

Нема шта, пекар ство је нау -
ка, а све то зна ње ути ца ло је
да Мило је и у сло бод но вре ме
увек може хоно рар но да зара -
ди и код број них при ват ни ка,
где је пра вио бурек, кифле и
разна дру га пеци ва.

– Ипак, нека да је то била
вели ка пара, јер је јед но пар че
ишло мај сто ру, дру го за рас -
ход, а пре о ста ло газди. А сада
по теп си ји буре ка може да се
зара ди 50 дина ра, иако би тре -
ба ло да буде макар дупло –
исти че овај пекар.

Пот пу ни успех 
с рукотворинама

Умет нич ки део њего вог про -
фе си о нал ног анга жма на кре -
нуо је још у вре ме Југо сла ви је,
на „Пека ри ја да ма”, где је и
Мило је насту пао, пома жу ћи
свом коле ги из пека ре, учи те -
љу и ван се риј ском мај сто ру
Сло бо да ну Ола ру.

– Мени се то сви де ло, па сам
почео да се бавим тиме све
озбиљ ни је. А како су недав но
„Пека ри ја де” обно вље не у орга -
ни за ци ји фран цу ске пека ре у
Бео гра ду – „Ле Софре”, при ја -
вио сам се и, када сам им рекао

да ћу да пра вим Гра ча ни цу,
нису могли да веру ју. Још када
сам раши рио дело ве, сви су се
хва та ли за гла ву. И све то
искљу чи во од теста. Ипак, на
кра ју сам зау зео, сма трам
непра вед но, тек тре ће место.
Међу тим, пред Божић, пред -
сед ник Уни је пека ра Срби је
Зоран Пра ли ца питао ме је да
се при кљу чим пра вље њу чесни -
це и изло жим сво ју руко тво ри -
ну. Том при ли ком су деље ни
дука ти, у чему је уче ство вао и
сам патри јарх. И мени је један
ауто мат ски при пао, па иако
сам могао да га одне сем кући,
када сам видео јед ну девој чи -
цу и толи ко искри у њеним
очи ма, нисам могао одо лим и
дао сам јој дукат. Испла ти ло
се, јер то осе ћа ње када усре -
ћиш неког тако неис ква ре ног
не може да заме ни ника ква
мате ри јал на добро бит – каже
Мило је.

Није про шло мно го, а већ је
добио и нову, још инспи ра тив -
ни ју пону ду – да напра ви маке -
ту Хра ма Све тог Саве!

– При хва тио сам и пет дана
радио с коле гом Зол та ном
Меса ро шем, стра шним мај сто -
ром и наслед ни ком на мом
рад ном месту, који је занат
учио од мене. С дру ге стра не,
с ком ши јом Зора ном сам нала -
зио сли ке, а он ми је изра дио
нацрт, који бих потом пра вио
од кар то на. Ма, муку смо мучи -
ли! Кре неш, па не знаш где си
стао. При том, ради ли смо на
послу, где нисмо сме ли да оме -
та мо про цес про из вод ње, јер
наше пећи су вели ке и газда
не би дозво лио да их ми зау -
зме мо. Зато смо мора ли да
кори сти мо сва ки сло бо дан тре -
ну так и да их рас хла ђу је мо,

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.

Чуп ка
Жен ка, ста ра око три годи -
не, мешан ка која у себи има
гена расе пули, тра жи нови
дом.

Чуп ка је сте ри ли са на,
микро чи по ва на, вак ци ни са -
на и тре ти ра на про тив пара -
зи та, а у пита њу је изу зет но
мазан и ста би лан пас, иде а -
лан за поро ди це с дечи цом.

Тре нут но се нала зи у град -
ском при хва ти ли шту, а кон -
такт-теле фон је 352-148.

Вир шлов
Овај изу зе тан меша нац с
гени ма јаза ви ча ра, ста ро сти
око јед не и по годи не, у
потра зи је за удо ми те љи ма.

Пас је кастри ран, микро -
чи по ван, вак ци ни сан
против бесни ла и тре ти ран
про тив пара зи та, а нала зи
се у град ском при хва ти ли -
шту, где нестр пљи во ишче -
ку је нови дом и срећ ни је дане.

Заин те ре со ва ни могу да се јаве на теле фон 352-148.

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!

МАЈ СТО РИ ЈЕ ПРА ВОГ МАЈ СТО РА

Поред маке та Хра ма

Све тог Саве и Гра ча ни це

и свих похва ла и дивље -

ња које је за њих добио

с разних стра на, мај стор

Мило је осва јао је и дру -

ге вред не  награ де,

попут „Мај стор ског

писма” или при зна ња за

нај бо љег пека ра Срби је,

које могу да при пад ну

само изу зет ним знал ци ма.

Међу тим, он је сва ко -

днев но и на сва ком месту

пока зи вао сво је уме ће.

Реци мо, уме сио је без број

слав ских кола ча, као на

при мер када је за сво ју

крсну сла ву Све ти Ђор ђе

овог све ти те ља напра вио

мал те не у ори ги на лу. У

тесту, под ра зу ме ва се...

– Тако сам за јед но над -

ме та ње ура дио тац ну од

теста, која може да се једе,

тешку око шест кило гра ма,

зајед но са чуту ром, ћасом

са житом, кан ди лом, свећ -

ња ком и кор пом с ружа ма,

у којој је био и колач. И они

мени дају дру го место, срам

их било, али то је зато што

су побед ни ци ишли на

европ ско так ми че ње и „нор -

мал но” је да нису дали

мени, јер нисам имао ника -

кву везу – жали се мај стор.

НАШ СУГРА ЂА НИН МИЛО ЈЕ МАР ЈА НО ВИЋ – НЕКРУ НИ СА НИ ПЕКАР СКИ КРАЉ 

НАПРА ВИО РЕМЕК-ДЕЛО ОД ТЕСТА И ЗАДИ ВИО ЦЕЛУ ЗЕМЉУ

Доказани мајстор с делом својих признања

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Милоје је макету Храма Светог Саве, тешку 23 килограма чистог теста, радио пуних пет дана
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ових дана су на испи ту ваша
издр жљи вост и зре лост да
доне се те пра ве одлу ке у датом
тре нут ку. Суо чи те се са аве ти -
ма из про шло сти, хра бро и
истрај но. Пази те на кила жу,
поја чан вам је апе тит.

Осе ћа те бла ги умор и поспа ни
сте, али то је про ла зно. Љубав
је оно што вас надах њу је, па
ћете дожи ве ти нешто као на
фил му. Посло ви вам пола ко
напре ду ју, те ћете има ти и
финан сиј ску сатис фак ци ју.

Кре ни те сло бод но у све ино ва -
ци је које дав но пла ни ра те –
више је оних који ће вас подр -
жа ти, а и они који се буне на
кра ју ће попу сти ти. Осо ба на
поло жа ју ће вам пону ди ти
помоћ. При хва ти те.

Ваша ста ра бољ ка са згло бо -
ви ма поно во је акту ел на, па
пове ди те рачу на. Није повољ -
но вре ме за сво ђе ње рачу на.
Ово је вре ме за љубав, па 
се пре пу сти те емо ци ја ма и
уживај те.

Буди те опре зни када кори сти -
те леко ве, јер вам могу напра -
ви ти више ште те него кори сти.
Ако тра жи те срод ну душу, ово
је иде ал но вре ме за то.
Поведи те рачу на о лич ним
доку мен ти ма.

Пора ди те мало на свом иму ни -
те ту; наро чи то су вам осе тљи -
ви грло и нос. Пред вама су
вели ки иза зо ви, и на пољу
љуба ви и послов ни. Мно ги ће
доне ти одлу ку да уђу у брак, а
дру ги се, нажа лост, раста ју.

Ваш послов ни ста тус иде узла -
зном лини јом. Стр пи те се само
још мало и бри га ма ће доћи
крај. Пре пу сти те се љуба ви без
мно го бри ге и стра хо ва. Веруј -
те парт не ру. Воли те пот пу но и
без стра ха, то је само љубав.

Не лечи те сво је про бле ме хра -
ном. Ста ви те тач ку на све оно
што вас мучи, без обзи ра на то
да ли је посре ди љубав на веза
или послов ни парт нер. Пово -
љан пери од за при ват ни ке и
све што има везе са зако ном.

Коли ко висо ко себе подиг не -
те, толи ко ће вас и дру ги вред -
но ва ти. Неке сит не несу гла си -
це у парт нер ским одно си ма
сада су про шлост. Вра ти те се
тамо где је све поче ло и све ће
се сре ди ти.

Посеб но се чувај те повре да
ногу. Вели ки су изгле ди да
вам пред сто ји леп пери од на
пољу посла и финан си ја.
Могу ће је да ћете про ме ни ти
послов но окру же ње. Љубав је
на чека њу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Про на ђи те начин да сми ри те
нер во зу. Бора вак у кући може
поја ча ти вашу потре бу за хра -
ном. Вре ме је иде ал но за
љубав. Осо бу свог живо та
може те сре сти било где, само
буди те спрем ни.

Сан је оно што вас вра ћа у
живот и даје вам енер ги ју. По -
слов но напре ду је те, али акце нат
је на љуба ви. Конач но реша ва те
љубав ни ста тус и све по при ма
јед ну нову димен зи ју. Откри ће те
све чари пра ве љуба ви.
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
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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 БУБРЕГА: уреа + креатинин + 
мокраћна киселина Цена: 350 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

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

Цена: 740 динара

АКЦИЈE ОД 29. ЈАНУАРА ДО 11. ФЕБРУАРА 2021.

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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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

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!

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)

ФИАТ ПАНДА 1.1 young,
путнички, рег. До 03. 01.
2022. год. Тел. 061/138-68-
73 (СМС)

ПРОДАЈЕМ опел астру Х
1.7, 2007. године, без ула-
гања. Тел. 063/789-11-18.
(300601)

АУДИ А 3, 2010, 1.6 дизел,
петора врата, комби опел
виваро 2.5 ТДИ, 5 + 1 ком-
би нов, 2008, на име купца.
Тел. 064/318-90-95. (300671)

ПОВОЉНО добар пежо
206/04, регистрован до 14.
јануара 2022. 064/489-40-
36. (300654>)

МЕРЦЕДЕС Б 180 ЦДИ, ау-
томатик, 2010, регистраци-
ја април 2021. 063/725-99-
37. (230665)

ПРОДАЈЕМ голф 4, кара-
ван, 2001. годиште.
065/209-24-15. (300634)

ПОЛО 1.4, 2000. годиште,
144.000 км, регистрован до
краја априла, 950 евра.
062/832-36-38. (300699)

ПУНТО 1.2, 3 В, металик
сив, клима, серво, сити, од-
личан. 064/856-60-65.
(300703)

АУТО хјундаи , Б плин, ате-
сте, 2003, пећ за лепа пе-
цива, апарат за кокице,
улични нов. 064/(425-02-
77. (300706)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5,

дизел, четвора врата, до-

бар, регистрован, 2004. го-

диште, цена 1.300 евра.

Тел. 060/313-79-81. (300846)

ШКОДА фабија 1.2, 2014,
фул опрема, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(300762)

СТИЛО 1.2, 16 В, 2002, пе-
тора врата, клима, шест бр-
зина, у првој боји. 064/130-
36-02. (300762)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
врата, дигитална клима,
160.000 км.  064/130-36-
02. (300762)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 800,
2007, у деловима, хавари-
сан ауто. 064/587-50-24.
(300762)

СУЗУКИ марути, 1997. го-
диште, регистрован до
марта, 350 евра. 064/240-
67-56. (300817)

ФОЛКСВАГЕН cady, 2005,
теретни, 2.0, СДИ, хитно,
2.300 евра. 063/256-191.
(300823)

ВОЛВО V 50, 2.0 HDI,

2007, црни, каравна, вла-

сник, 3.200 евра. 063/256-

191. (300823)

ПЕЖО 207, 1.4 ХДИ, 2009.

годиште, црни, власник, ре-

гистрован, 3.200 евра.

063/256-191. (300823)

ПРОДАЈЕМ фијат стило 1.9

ЈТД, 2003. годиште, 5 В,

1.300 евра. 065/832-48-18.

(300865)

ЈУГО 55, 2004, 52.000 км,

комплет или у деловима.

064/587-50-24. (300762)

РЕНО меган, 1999, испра-

ван. Регистрован, дизел,

600 евра. 064/155-72-15.

(300872)

КУПУЈЕМ возила од 80 до

2.000 евра, стање небитно.

063/165-83-75. (300878)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-

ло ком стању од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-05.

(300878)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га-

ражни простор од 130 квм,

у Тамиш капији. 063/175-

62-95. (300753)

ЛЕД, ЛЦД,  телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789,

063/77-84-789. (300526)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, монтажа, гаран-

ција. Вршимо сервисира-

ња. 063/714-39-98. (300692)

ДРВО исечено багрем и
цер, цена 4.600 дина-
ра.062/147-93-51 (СМС)

ЈАГЊАД, прасад на прода-
ју. Мића. 064/303-28-68
(СМС)

ОГРЕВНО дрво, багрем, бу-
ква, храст, 4.500 динара.
064/356-03-93, бесплатан
превоз. (299087)

ПРЕОСТАЛО дрво, акција,
буква, багрем, храст, са
превозом и сечом. Цена
4.500 динара. 065/440-09-
65. (299835)

ТВРДО дрво суво, акција,
превоз, сеча гратис, мере-
ње код вас кући. 064/959-
49-61. (299835)

ТЕЛЕВИЗОРИ из увоза,
продајем. 065/665-75-10.
(300746)

ПРОДАЈЕМ домаћу ракију
од: шљиве, јабуке, крушке и
дуње. 062/388-165. (300637)

ПРОДАЈЕМ тросед, две фо-
теље, писаћи сто, дечји
гардеробни орман.
069/251-77-24. (300643)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (300647)

СВИЊСКЕ полутке на про-
дају. Тел. 013/632-145,
060/500-30-91. (300668)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, но-
ва.  063/773-45-97. (300713)

ПРОДАЈЕМ машину за ши-

вење, два ормана, столице,

фрижидер, огледало, посу-

ђе ради селидбе. 066/888-

22-89. (300717)

ПРОДАЈЕМ слике, уља на

платну, Трумића, Радовића

и других аутора. 066/333-

892. (300720)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, ја-
гањци и свиње. Могућност
клања и печења. 060/037-
11-96. (300791)

ПРОДАЈЕМ: електрични
шпорет стакло-керамика,
15.000 динара. 060/099-33-
68, 013/354-852. (300795)

ВЕШ-МАШИНА, електрич-
ни шпорет, фрижидер,
уљани радијатор са кало-
рифером, телевизор.
063/861-82-66. (300798)

ПРОДАЈЕМ два електрична
шпорета, судоперу са рад-
нимд елом, два висећа еле-
мента. 064/700-13-44.
(300814)

СУДОПЕРА, полуугаона
гарнтиура, кревет, двосед,
орман с ципеларником,
фотеље, столице. 063/861-
82-66. (300798)

ПЛИНСКА пећ, камин, два
горионика, 12 кцал, хитно,
220 евра. 063/256-191.
(300823)

НА ПРОДАЈУ стари грађе-
вински материјал, цигла,
цреп, табле, гипс, вршим
превоз камионом до 2 ку-
бика, кипер. 063/755-29-
05. (300826)

МАКИТА за рушење.

064/151-63-35. (300839)

НОВЕ СТОЛИЦЕ 1.800, сто-

лови од 4.500, кревети

15.300, дрвени 5.900.

060/600-14_52. (300841)

ПРОДАЈЕМ спаваћу собу,

сто са шест столица, венти-

латор за плафон. 061/190-

44-96. (300843)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

горење, очувану, као нову,

стару шест година, 800

обртаја у центрифуги, са

дисплејем. Тел. 064/122-

68-05. (300860)

ПРОДАЈЕМ три ТА пећи.

064/126-83-53. (2300862)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/488-

40-22. (300662)

КУПУЈЕМ обојене метале,

гвожђе, акумулаторе, веш-

машине, шпорете, замрзи-

ваче, телевизоре. 

061/631-51-46. 

(300794)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, прохром, алумини-

јум, олово, веш-машине,

замрзиваче, долазим.

061/321-77-93. 

(300794)

КУПУЈЕМО прохром, оло-

во, бакар, гвожђе, веш-ма-

шине, замрзиваче, телеви-

зоре, шпорете. 

061/322-04-94. 

(300794)

ПРОДАЈЕМ два плаца 37 +
12 ара, Пелистерска, преко
пруге, грађевинско земљи-
ште. 060/189-22-11 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, три ста-
на, 8 ари плаца, Горњи
Град, 063/829-89-48.
(300482)

ТЕСЛА, 2.61 ари плац, кућа
за рушељње, 29.000.
069/744-286. (и-0302)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 9.03
ари, 2.500 евра/ар, 25 м
фронт. 069/744-286. (и-0302)

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Taksam investd
.o

.o
.

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

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ПРОДАЈЕМ два и по хекта-

ра грађевинског земљишта,

северна зона. 062/102-89-

16. (300426)

МАРГИТА, 80 квм, 4 ара,

за кеш 48.000. 063/899-77-

00. (300609)

ФАНТАСТИЧНА прилика!

Стрелиште, 90 квм, врт, са-

мо 37.990 евра. Могућност

одложеног плаћања! АМК

некретнине, 061/262-08-44.

(3008739

СТРЕЛИШТЕ, стан у кући,

60 квм, 33.500. 063/899-

77-00. (300609)

СТРЕЛИШТЕ, кућа, 75 квм,

око 4 ара, за кеш 72.000.

063/899-77-00. (300609)

ПРОДАЈЕМ 3.5 ланца (2

ха), прве класе башта, бли-

зу гробља (200 м), Качаре-

во. 062/693-336. (300616)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,

преко пруге, пола под во-

ћем. 064/113-47-76. (300625)

НА ПРОДАЈУ старија кућа

са 4.5 ара плаца у Горњем

граду. 063/537-003. (300710)

ПЛАЦ на Кудељарском на-
сипу, 27,43 араљ, излаз на
две улице, градско грађе-
винско земљиште. 068/408-
97-21. (300644)

ПРОДАЈЕМ у Војловици,
плац од 10 ари и стару ку-
ћу од 123 квм. 064/154-27-
63. (300722)

ПРОДАЈЕМ ланац земље,
пре Скробаре, поред пута,
40.000 евра. 063/472-460.
(300747)

ПРОДАЈЕМ плац у Димитри-
ја Туцовића 113, Панчево,
4.5 ара. 063/407-788. (300747)

ПРОДАЈЕМ два плаца 37 +
12 ара, Пелистерска, преко
пруге, грађевинско земљи-
ште. 063/708-00-24. (300770)

ПРОДАЈЕМ плацеве, град-
ско грађевинско земљиште.
064/212-52-52. (300779)

НОВА МИСА, спратна, 140
квм, ЕГ, гаража, 74.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (300853)

КОТЕЖ 1, двособан, IV, ЦГ,
54 квм, 41.000. 069/744-
286.  (и-0302)

ТЕСЛА, 60 квм, двоипосо-

бан, реновирана, ТА, IV,

51.000. 063/899-77-00.

(300609)

БАВАНИШТАНСКИ, стан

83 квм, приземље, укњи-

жен, 15.500. 069/744-286.

(и-0302)

ДВОРИШНИ, до улице, 39

квм, Цара Душана, 20.000.

069/744-286.  (и-0302)

ТРОСОБАН, центар, призе-

мље, 78 квм, две терасе,

паркет, ЕГ, 70.000.

069/744-286.  (и-0302)

ЦЕНТАР, I, 60 квм, ЕГ, дво-

ипособан, 60.000. 069/744-

286.  (и-0302)

ПРОДАЈЕМ трособан дво-

ришни стан у Војловици,

улични део. 064/212-32-94.

(300628)

СТРОГИ центар, троипосо-

бан, II, 106 квм, 106.00.

(398),„Кров”,  060/683-10-

64. (300801)

ПРОДАЈЕМ двособан стан

на Котежу 2, 60 квм. Кон-

такт, 064/495-48-63. (300688)

ЦЕНТАР, 41, ЦГ, I, нов,

49.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (300695)

СТРЕЛИШТЕ, 66, ЦГ, IV,

сређен, добра зграда,

57.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (300695)

ТЕСЛА, 55, ЦГ, ПВЦ, тера-

са, 46.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (300695)

МИСА, једнособан, 32 квм,

В>П, 23.500. (049), „Му-

станг”, 062/226-901. (300705)

МИСА, квалитетно поткро-

вље, двоипособан, 55 квм,

II, укњижен, 36.000. (049),

„Мустанг”, 062/226-901.

(300705)

ДВОИПОСОБАН, шири

центар, 59 квм, косине, но-

воградња, ТА, 45.000 евра.

„Дива”, 064/246-05-71.

(300716)

СТРОГИ центар, двособан,

ЦГ, 53 квм, 45.000 евра,

договор. „Дива”, 064/246-

05-71. (300716)

НОВО! Сениорски програм

65 +, куповина станова са

Вашим плодоужитком.

АМК некретнине. 061/262-

08-44. (300764)

КУПОВИНА станова. Ис-

плата одмах, Његошева 12.

061/262-08-44. (300764)

ИНВЕСТИРАЈ ПАМЕТНО! -

50% снижене цене некрет-

нина из Новог програма.

Тесла, мањи двособан,

22.900, Стрелиште, 90 квм,

37.900. АМК некретнине.

061/262-08-44. (300764)

КОТЕЖ 1, код амбуланте,

двособан, 62 квм, екстра

зграде, II, 52.000.

(398),„Кров”,  060/683-10-

64. (300801)

БЛИЗИНА Тесле, једносо-

бан, 31 квм, сређен, са дво-

риштем, 24.500. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (300801)

СОДАРА, двоипособан, 67

квм, VI II од више, два лиф-

та, комплетно реновиран,

63.000. (398),„Кров”,

060/683-10-64. (300801)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две терасе,

трећи спрат, лифт, ТА, мо-

гућност ЦГ, 70.000, дого-

вор. Звати после 17 сати на

тел. 064/119-60-06. (300811)

КУПУЈЕМ станове, куће,

плацеве, дворишне, све ло-

кације., 069/744-286. (и/0302)

КУПУЈЕМ станове, куће, ис-

плата одмах. „Трем 01”,

063/836-23-83. (300695)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама. (353),

„Премиер”, 063/800-44-30.

(300853)

ИЗДАЈЕМ двоетажни стан,

34 квм, у кући, код Макси-

ја. Тел. 064/134-06-08. пра-

зан. (300868)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-

намештен стан у центру.

063/809-59-66. (300879)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан на Котежу 1.

Стевана Шупљикца 111, на

дужи период. 063/362-419.

(300623)

ИЗДАЈЕМ собу са употре-

бом кухиње и купатила.

321-408. (300624)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,

празан, комплетно ренови-

ран, Котеж 1, Моше Пија-

де. 063/775-65-19. (300634)

СТАН, дворишни, празан у

центру, 40 квм, за издава-

ње. 066/551-36-99,

064/119-64-47. (300652)

ИЗДАЈЕ се кућа 100 квм,

погодна за смештај 8 до 10

људи, намештена, паркинг,

Маргита. 062/222-827.

(300653)

ИЗДАЈЕМ нов потпуно

опремљен стан у самом

центру града, са гаражним

местом. Одлично за стран-

це. 061/296-04-44. (300661)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан , 44 квм, Војвођански

булевар, преко пута дома

стараца. Телефон 013/251-

64-25, 069/254-64-25. (р)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан, Стрелиште, ЦГ. Тел.

064/142-68-65. (300663)

ТРАЖИМ цимера, средњо-

школца или студента, у пи-

тању је једнособан стан,

близу Содаре. За више ин-

формација звати на

060/412-74-30. (300680)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, 50 квм. 064/484-73-31.
(300682)

ЛЕКАР тражи празан дво-
собан комфоран стан, на
дужи период, предност Со-
дара. 066/200-514. (300720)

ИЗДАЈЕМ потпуно наме-
штен двособанс тан у Ма-
рије Прите, градско центр-
лано, интернет, клима, 250
евра. 063/341-767. (300727)

ИЗДАЈЕМ већи једноипосо-
бан опремљен стан на Стре-
лишту, ЦГ, трећи спрат,
лифт. 064/344-74-10. (300767)

ИЗДАЈЕМ стан у Панчеву.
Тел. 069/196-09-21. (300736)

ИЗДАЈЕМ намештену дво-
ришну гарсоњеру на Сода-
ри озбиљној женској особи.
065/469-57-95. (300741)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
2, 58 квм, VII спрат, одмах
усељив. Л063/847-71-23.
(300745)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,

опремљен, 50 квм.

065/665-75-10. (300746)

НАМЕШТЕН стан, погодан

за студенте, код Стомато-

лошког факултета издајем.

069/360-10-11. (300756)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Те-

сли, намештена. 063/805-

59-36. (300785)

ИЗДАЈЕМ намештен мањи

стан и гарсоњеру, ужи цен-

тар. 063/810-92-39. (300796)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,

стара Миса. 060/011-96-66.

(300812)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру са ЦГ, ка-

бловском и интернетом.

Тел. 063/118-22-09 (300813)

ИЗДАЈЕМ стан намештен у

заебној кући са грејањем.

Тел. 063/171-96-16. (300819)

СТУДЕНТИ, ученици опре-

мљен стан за издавање.

064/357-85-13. (300857)
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ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 5. фебруар 2021.20

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

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

(2/299242)

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje konkurs za sledeća radna mesta: 

– Bravar sa znanjem čitanja tehničnih crteža

– Pomoćnik bravara

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs
ili pozvati na 013 33 51 77

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

TRAŽI

1. Šefa smene – obavezno sa iskustvom 
u organizaciji i radu u tekstilnoj industriji

2. Mehaničara šivaćih mašina 

Svi zainteresovani mogu da se jave 
na brojeve telefona: 013 310 717; 063 207 114 

(od ponedeljka do petka od 8 – 16 sati)
– na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-
правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

Нацрт Изменe и допунe Плана генералне 
регулације проширена Миса са гробљем 

– Целина 3 у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Изменe и допунe
Плана генералне регулације проширена Миса са
гробљем (Целина 3) у Панчеву

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-
на и то почев од 05. 02. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-
ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 08.30 до 11.30. Све информације у вези са огла-
сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-
тернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-
кључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-
ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-
нице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примед-
бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 19. 02. 2021.
године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске
управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
19. 03. 2021. године, са почетком у 13 сати, у Ма-
лој сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-
жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-
сиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

Кафетерији BIANCO

потребне СПРЕМАЧИЦЕ

063/108-00-80 (5/ф)

НА ПРОДАЈУ бивши ресто-
ран „Лала” на Баваништан-
ском путу, власник, 1/1.
Тел. 065/227-57-55. (300622)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор
300 квм, погодан за мага-
цин, канцеларијски про-
стор, прилаз асвалтиран.
Тел. 065/227-57-55. (300622)

ИЗДАЈЕ се кућа за послов-
ни простор, ориднацију,
салон, канцеларије и сл.,
паркинг, Синђелићева.
062/222-827. (300653)

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм,
Светозара Милетића 35.
063/272-583. (200686)

ЈНА улица, локал или стан,
у срцу града. 30 квм, при-
земље, 24.900 евра. АМК
некретнине, 061/262-08-44.
(300764)

ИЗДАЈЕМ, у Немањиној бр.
8, канцеларијски простор,
45 квм. Тел. 063/233-558.
(300769)

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ Ц и Е
категорије са искуством за
превоз житарица .( када).
Пријава, сталан по-
сао.069/301-17-00 (СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
не раднице. 062/339-279,
063/820-87-61. (300280)

ФРИЗЕР са искуством по-
требан салону у центру,
плата 30.000. 065/555-54-
44. (299710)

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама. По-
требна услуга шивења.
064/191-64-95. (299928)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским машина-
ма за шивење. Тел.
065/882-30-37. (300601)

ПОТРЕБНО куцање тек-
стов. Ко то ради нека се ја-
ви на Тел. 063/872-47-76
или 013/407-160. (300691)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (299906)

ЗИДАЊЕ малтерисање, ре-
новирање кровова, стиро-
пор, бавалит фасаде, бето-
ирање, повољно. 063/865-
80-49. (300627)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-20-
03. (300418)

ОБАРАЊЕ стабала, крече-
ње плацева, рушења кућа,
одношење ствари, итд.
060/035-47-40. (3’00647)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, рушења кућа, од-
ношење ствари, итд.
060/035-47-40. (300647)

РАДИМО све: рушења кук-
ћа, шупа, бетонирања, оба-
рање стабала, одношење.
064/122-69-78. (300647)

ПАРКЕТ и ламинат, постав-
ка, хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 061/314-
90-18, 013/601-892. (300648)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-846.
(300660)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, најповољније у
граду. Позовите нас и уве-
рите се сами. Никола,
061/345-51-00. (300602)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс ламинат, ке-
рамика, повољно, провери-
те. 061/141-38-02. (300602)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, поправ-
ке, славине, санитарије, од-
гушење канализације.
061/193-00-09. (300664)

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРУ рачу-
нара хитно потребно запо-
слење. 063/222-349. (300685)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, венецијанери, комарни-
ци, уграђујем, опправљам,
гуртне. 064/181-25-00. (300689)

ПАРКЕТАР: поставка новог
хобловање, фуговање, ла-
кирање старог паркета.
062/476-815. (300676)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (300674)

ЖЕНА са искуством чувала
би старију особу или рад
радила било какав посао.
063/720-72-10. (300721)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних. Тел.
Л061/282-48-28. (300725)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионери-
ма попуст. 061/626-54-06.
(300734)

РАДИМ изолацију равних
кровова, гаража купатила,
подрума. 345-874,
061/235-839. (3006768)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења, поравке, замена де-
лова, адаптација, нова ку-
патила. 013/377-930,
062/144-40-64. (300740)

СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (300746)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правке, стљаро замена, од-
гушења, нова купатила,
пензионерима попуст.
062/832-09-81. (300740)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купа-
тила, поправке, замена, од-
мах. 064/495-77-59,
013/331-657. (300760)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена и уградња
бојлера, славина, цеви од
00 – 24. 063/708-00-24 (СМС)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно песак, шљунак, сеја-
нац, одвозим шут. 064/354-
69-94. (300780)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно, песак, шљунак, сеја-
нац, одвозим шут. 064/354-
69-94. (300780)

ЧИСТИМ таљване, подру-
ме, шут, радимо све посло-
ве. 061/321-77-93. (2300794)

ТАПЕТАР са искуством
тражи посао. 064/120-77-
64. (300820)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством квалитет-
но, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (300816)

МОЛЕЕРСКИ радови, брзо,
квалитетно, педантно.
066/565-66-97. (300842)

КАМИОН кипер, превоз:
шљунак, песак, ризла, оста-
ло, утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (300850)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, по-
вољно. 065/523-02-73.
(300861)

ОДГОВОРНА жена водила
би домаћинство старијој
особи и неговала је 24 са-
та. 069/577-09-66. (300863)

МОЛЕРСКИ радови;: гипс,
ламинат, тапете, технике,
гаранције, најповољније.
060/145-99-09. (300875)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/818-34-96.
(300672)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, псотавка ламината.
061/283-66-41, 064/317-
10-05. (300694)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за во-
ду, 0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (300726)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотрб-
не ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
(300732)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98
(300755)

ТЕПИХ сервис „Путник”,
дубинско-прање тепиха,
намештаја. Комора.
013/302-820, 064/129-63-
79. (300830)

РОЛО-НАЈ: уградња: тенда,
роло-челична врата за из-
логе, гараже, најповољније.
063/894-21-80. (300856)

РОЛО-НАЈ: уградња: трака-
стих завеса, комарника,
хармо-врата, туш-кабина.
Најповољније, проверите.
063/894-21-80. (300856)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, бесплатан превоз
и преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Те-
сли). (300876)

РОЛО-НАЈ, поправка,
уградња ролетна, венеција-
нера, зебра завесе, најпов-
љније, проверите. 063/894-
21-80. (300856)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, бој-
лере, ТА пећи, шпорете, по-
прављамо квалитетно са га-
ранцијом. „Фриготехник”,
064/122-68-05. (300860)

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

НАМЕШТЕН стан, једносо-
бан са ЦГ гасом и климати-
зовано, купатило, пензио-
нерки. Поверљивој, а сло-
бодној, уступам без обаве-
за. Тел. 060/510-67-87.
(300877)

АКО си усамљена, желиш
дружење јави се. 064/437-
63-59. (300629)

МУШКАРАЦ, 56 година,
матемаријано обезбеђен,
жели да упозна или девоку
до 40 година, ради друже-
ња, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203. (287301/р)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Ца-
ра Душана 38, централно
грејање. 013/340-341,
062/886-56-02. (300831)

ДВОРИШНИ издајем самци-
ма код Преображенске цр-
кве. 060/161-64-78. (300835)

ИЗДАЈЕМ стан. 060/352-
52-54. (300758)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте, рад-
нички смештај. Центар.
063/502-211. (300858)

НАМЕШТЕН једноособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/122-
48-07. (300767)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
угао Светог Саве и Браће
Јовановић. 064/231-07-33.
(300456)

ИЗДАЈЕМ локал, 28 квм, у
Браће Јовановић, код пија-
це. 060/351-03-56. (300608)

ТЦ Змај Јовина, 25 квм, III,
ЦГ, 14.000. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (300853)

ЛОКАЛ за издавање.
064/276-04-75, локација
екстра. (300857)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, ламела 1. 064/122-
21-56. (300833)

ИЗДАЈЕМ пословну просто-
рију, канцеларију, сређену,
у Његошевој улици., Тел.
064/140-65-99. (300869)

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри. 063/130-75-40. (300822)

КАРАВАН КАМПИНГ КЛУБ
БЕОГРАД, „Јабуков цвет”,
Дунавски пут б.б, 26234, Ба-
натски Брестовац, објављује
конкурс за радно место до-
мара на одређено време
(сезоснки посао – пролеће,
лето, јесен). Брачном пару
нудио стан без режијских
трошкова. Посао домара би
у кратким цртама био: одр-
жавање зелених површина,
одржавање хигијене мокрог
чвора. Пожељно је да посе-
дује занатско искуство ради
одржавања опреме, електро
и водоинсталације кампа.
Заинтересовани могу испра-
тити своју пријаву – CV на
горе поменуту адресу или
на email: kamp klub be o -
grad@ gmail.com Тел.
065/680-56-36. (300630)

ПОТРЕБНИ су монтери те-
лекомуникационе опреме –
кабловска и ДТХ. Потребне
квалификације: III или IV
степен стручне спреме тех-
ничког смера (пожељно);
рад у телекомуникацијама
(пожељно), искуство у раду
са мерним инструментима
и алатима; возачка дозвола
Б категорије; рад на виси-
ни. 065/333-33-00. (300742)

ПОТРЕБНИ радници у
Маркету Идеал. 063/106-
02-84, 013/333-160. (300550)

ПОТРЕБНЕ раднице на ро-
штиљу и помоћне раднице
у кухињи. Особе до 40 го-
дина. Тел. 065/900-50-08.
(300777)

ПОТРЕБАН радник за рад у
магацину дистрибуције
штампе. 069/867-72-06.
(300775)=

ПРИВАТОЈ фирми потре-
бан КВ електричар са иску-
ством, лимит 50 година.
Контакт 065/847-00-99.
(300806)

ПОТРЕБНЕ девојка за рад у
киоску са кокицама.
065/577-17-25. (300859)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена и уградња
бојлера, славина, цеви, од
00-24. 063/708-00-24 (СМС)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ ,
шљунак, песак, утовар и
одвоз шута. 064/505-62-44.
(300408)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (299775)
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Последњи поздрав другу и пријатељу

СЛОБОДАНУ ЖУРАНОВИЋУ

БАТИ

Нека ти је лака калифорнијска земља.

Породице СТАНОЈЛОВИЋ и КИШ

(164/300849)

Са великом тугом обавештавамо нашу фамилију и пријатеље да је

преминуо вољени супруг и отац

СЛОБОДАН ЖУРАНОВИЋ БАТА

ДАН ЈУРАНОВИЧ

Бата је преминуо код куће, у кругу породице, окружен љубављу

Ожалошћени: супруга КЕРОН, син ПАВЛЕ и ћерка КИМ

(175/300874)

Напустио нас је наш драги

СЛОБОДАН ЖУРАНОВИЋ БАТА
Остају нам лепе успомене и велика туга.

Хвала ти за све.

МИЛКА БРАВО са породицом

(176/300874)

Тужна срца обавештавамо пријатеље и родбину да нас

је 30. јануара 2021, у 83. години, напустио вољени отац,

деда и прадеда

СЛАВОЉУБ МИХАИЛОВИЋ
18. IV 1938 – 30. I 2021.

Човек сматра да је навикао на све, али када, нажалост,
изгуби неког најближег упркос годинама, схвати да
ипак није. Очекујемо те да се појавиш сваког час на
вратима, али нажалост ти се више појавити нећеш.
Знај да ћеш остати непрежаљен и док је нас живећеш
и ти.
Сахрана је обављена 2. фебруара 2021. године на гро-
бљу Котеж.

Твоји најмилији: син ГОРАН, унука АЛЕКСАНДРА,
унуци ДЕЈАН и ДАРКО са својим породицама

(62/300700)

Е мој ћале

СЛАВКО

Сада када те нема, мени фали да ми неко

каже „стани мали”. Твоја слика и сад ми

се јави, када не знам који је пут прави.

Искушење кад ми душу вреба, о како ми

твоја помоћ треба.

Твој једини син

(63/300700)

Последњи поздрв вољеном деди и прадеди

СЛАВКУ

Узалуд те зовемо јавити се никада више не-

ћеш, јер ће твој телефон од сада бити заувек

недоступан за наше позиве. Ниси испунио да-

то обећање да нас нећеш још увек напустити.

Никада те заборавити нећу, до неба ти хвала

за све.

Твоја „Милка” АЛЕКСАНДРА и твоји лучићи

голупчићи ДАНИЦА, ДЕСПОТ и ОГЊЕН

(64/300700)

Последњи поздрав вољеном деди и прадеди

СЛАВКУ

Без поздрава отишао си од нас и надамо се да

си на неком лепшем месту са твојом вољеном

супругом.

Живећеш у нашим срцима и хвала ти за све.

Твоји унуци ДЕЈАН и ДАРКО, 

снајка МАГДАЛЕНА са твојим голупчићима

МАРИЈОМ и АНАСТАСИЈОМ

(65/300700)

Последњи поздрав

ЕВИЦИ ЈОВЕСКИ
1934–2021.

од сина ДУШАНА, снаје ЛИЛИЈАНЕ, 

унука ЈЕЛЕНЕ и ВЛАДАНЕ са породицом

(139/300808)

Последњи поздрав

мајци, ташти, баки,

прабаки, нашој дра-

гој

ЕВИЦИ

ЈОВЕСКИ

од ћерке МИРЈАНЕ,

зета НИКОЛЕ, 

унука МИЛИЦЕ

и МАРИЈЕ са њихо-

вим породицама

(138/300808)

Последњи поздрав драгој супрузи

ЕВИЦИ ЈОВЕСКИ
1934–2021.

Њен ВЛАДА

(140/300808)

Последњи поздрав нашој драгој и поштованој

МИРЈАНИ ТОПАЛОВИЋ

Породица ОКУКА

(120/300782)

ЧЕДОМИР

ТОПИЋ
1962–2021.

Последњи поздрав

куму.

Породица ОКУКА

(102/300757)

Последње збогом најбо-
љој тетки

ДРАГИЦИ

СТАНЧЕВИЋ
Хвала за сву нежност,
љубав и доброту.

Сестричина
БРАНИСЛАВА
са породицом

(81/300724)

ОБАВЕШТЕЊЕ

о увођењу у војну евиденцију 

регрута рођених 2003. године 

и старијих годишта у 2021. години

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАД-

НОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ (Сл. Гласник

Републике Србије бр. 88/09, 95/10 и 36/18) И ЧЛА-

НА 4. СТАВ 3. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ

ИЗВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ

ОБАВЕЗЕ (Сл. Гласник РС бр.100/11), ПОЗИВА-

МО СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА, ДРЖАВЉАНЕ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РОЂЕНА 2003. ГОДИНЕ И

СТАРИЈИХ ГОДИШТА (РОЂЕНИ 1991 – 2002)

КОЈИ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ РАЗЛОГА НИСУ УВЕДЕ-

НИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕН-

ТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ

САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО, УЛИЦА МИЛОША ОБ-

РЕНОВИЋА БРОЈ 1, ЧЕТВРТИ СПРАТ, СОБА

БРОЈ 10, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕН-

ЦИЈУ.

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ

СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 09,00 до

15,00 ЧАСОВА У ПЕРИОДУ ОД 18.01.2021.ГОДИ-

НЕ ДО 28.02.2021.ГОДИНЕ.

РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

ТРЕБА ДА ПОНЕСЕ ЛИЧНУ КАРТУ. УКОЛИКО ЈЕ

НЕ ПОСЕДУЈЕ НА УВИД ПОНЕТИ ДРУГУ ЈАВНУ

ИСПРАВУ ИЗ КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕН-

ТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ ПУТНУ

ИСПРАВУ.

РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ

ДУЖНИ СУ ДА СЕ, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ

ЕВИДЕНЦИЈУ, ЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ДИПЛОМАТ-

СКО-КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕ-

ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

НАЧЕЛНИК

потпуковник

Дејан Здравковић
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30. јануара 2021. године напустила нас је наша вољена

МИРЈАНА ТОПАЛОВИЋ
1938–2021.

Хвала ти за сву доброту и племенитост.

Син БАНЕ са породицом

(117/300781)

Последњи поздрав баки

МИРЈАНИ ТОПАЛОВИЋ
1938–2021. 

МИЛОШ, ДАНИЦА и РОСАНА

(118/300781)

Последњи поздрав нашој поштованој газдарици

МИРЈАНИ ТОПАЛОВИЋ
1938–2021.

Колектив DOO „Si lex, DOO „Top-Job”

(119/300782)

Напустила нас је наша
колегиница и пријате-
љица

МИРА

ТОПАЛОВИЋ

Остало је сећање на на-
ша лепа дружења.

МИЛЕ и МАРИЈА ГРОЈ
(11/300620)

Драгој тетка Мири последњи поздрав

МИРЈАНА ТОПАЛОВИЋ

С поштовањем и тугом, МИРЈАНА
(51/300683)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ ТОПАЛОВИЋ

С поштовањем, комшије у краља Милана Обре-

новића 11
(52/300683)

Последњи поздрав

МИРИ

ТОПАЛОВИЋ

од породице

ЛАЗИЋ

(141/300809)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 2. фебруара 2021. ,у

89. години, после краће болести преминула

ЗДРАВКА СИМОНОВИЋ
Рођ. Павловић

1932–2021.

Ожалошћени: синови БРАНКО и ЂОРЂЕ, снаје ДАНА и ДУШАНКА, унуци

ПРЕДРАГ, МАРИНА, МИРОСЛАВ и МИЛЕНА, праунуци АНДРЕЈ, АНА,

МАТЕЈА, НЕВЕНА, ГАВРИЛО и АНЂЕЛИНА, сестре БРАНКА и РУЖА и

остала многобројна родбина и пријатељи

(151/300832)

Последњи поздрав

најбољој баки

ЗДРАВКИ

СИМОНОВИЋ

Увек ћемо те волети

и носити у срцу.

Унука МАРИНА, зет

АЛЕКС и праунука

АНЂЕЛИНА

(152/300832)

Последњи поздрав

најбољој баки

ЗДРАВКИ

СИМОНОВИЋ

Унука МИЛЕНА, 

зет НЕНАД, 

праунуци АНДРЕЈ

и МАТЕЈА

(154/300832)

Последњи поздрав

најбољој баки

ЗДРАВКИ

СИМОНОВИЋ

Унук МИРОСЛАВ,

снаја ДЕЈАНА, 

праунуци АНА, 

НЕВЕНА и ГАВРИЛО

(153/300832)

3. фебруара 2021, у 84. години, напустила нас је наша драга мајка

и бака, 

ВЕРА КУНДАКОВИЋ
дипл. економиста

Сахрана ће се обавити 5. фебруара 2021, у 13 сати, на Новом гро-

бљу у Панчеву.

Ожалошћени: син БРАНИСЛАВ, снаја ВЕСНА, 

унучад АЛЕКСАНДРА, ИГОР и СТЕФАН, као родбина и пријатељи

(166/300851)

После дуге и тешке болести преминуо је, у 82. години, 30. јануара

2021, наш вољени

БЛАГОЈЕ ЈОВАНАЦ

Ожалошћени: супруга ЖИВКА, син СТЕВИЦА и унук МИЛАН

(107/300763)

25. јануара 2021. године напустила нас је наша драга мајка и бака

ТОДОРА КОВАЧЕВИЋ
1937–2021.

Твоји најмилији те никада неће заборавити.

Ћерке МАРИЈАНА, РАДИЦА, ТАНА и ЗОРИЦА са породицама

(2/300603)

БЛАГАЈНА

013/300-830

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав нашем драгом другу

ЂУРИ БУГАРСКОМ

ВЛАДА, САЛЕ, ПТИЦА, МИЦИ и НЕША

(137/300807)

ЂУРА БУГАРСКИ

У нашим си успоменама и срцима. 

Сваког тренутка заувек.

Волимо те.

ДУША, ВОЈА и деца

(112/300773)

ЂУРА БУГАРСКИ

Почивај у миру драги друже наш.

ТАЊА, ЈАНКЕЉА и БИЉАНА

(113/300773)

Наш друг и комшија

ЂУРА

БУГАРСКИ

преселио се у незабо-

рав.

Частан живот, којим

си живео, остају на

понос Јелени, а Луки

као путоказ.

Са тугом и дубоким

пијететом породице

ЋОСИЋ и ЈОВИЧИЋ

(115/300776)

ЂУРА БУГАРСКИ
10. IX 1961 – 1. II 2021.

Одајемо почаст и последњи поздрав, колеги у

пензији, вредном раднику посвећеном послу,

хуманитарном раду и принципима организа-

ције Црвеног крста на којима почивају темељ-

не људске вредности, које су и њега красиле.

Запослени, волонтери и волонтерке

Управни и Надзорни одбор

Црвеног крста Панчево

(148/ф)

ЂУРА

БУГАРСКИ

Последњи поздрав

од теренаца Црвеног

крста Панчево
(142/300810)

Последњи поздрав

ЂУРИ

БУГАРСКОМ

Породица

НИНИЋ

(149/300828)

Последњи поздрав

ЂУРИ

Породици искрено саучешће.

Колектив болничке лабораторије
(150/300829)

За доброту, за љубав, за бригу, хвала ти

Заувек наш

ЂУРА БУГАРСКИ
1961–2021.

Твоји: мајка ГОРДАНА, 

супруга ЈЕЛЕНА и син ЛУКА

(172/300855)

Изгубили смо великог пријатеља

ЂУРА БУГАРСКИ

Остајеш заувек у нашим сећањима.

ДРАГАН ДУБРАЈА и ИЛИЈА ПОКРАЈАЦ

(174/300870)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

28. јануара 2021. преминуо наш драги

РАДИША МИЛУТИНОВИЋ
1953–2021.

Сахрана је обављена 30. јануара 2021. на

Новом гробљу.

Тугују за њим: мајка СТОЈАДИНКА, 

супруга ДРАГАНА, деца – СЛАЂАНА, 

ДАНИЈЕЛА и МЛАДЕН са породицама

(23/300641)

РАДИША МИЛУТИНОВИЋ

Последњи поздрав брату Радиши

од брата СЛАВКА, братанаца ИГОРА

и МИЛОША и снајке ЈУЛИЈЕ

(5/300613)

Последњи поздрав драгом

РАДИШИ МИЛУТИНОВИЋУ
од сина МЛАДЕНА, снаје ВАЛЕНТИНЕ

и унука ВИДАКА
(24/300641)

Последњи поздрав драгом

РАДИШИ МИЛУТИНОВИЋУ
од ћерке СЛАЂАНЕ, зета НИКОЛЕ, 

унука АЛЕКСЕ и МАТЕЈЕ
(25/300641)

Последњи поздрав драгом

РАДИШИ МИЛУТИНОВИЋУ

од ћерке ДАНИЈЕЛЕ, зета ГОРАНА, 

унука НИКОЛЕ и ПЕТРА
(26/300641)

Последњи поздрав комшији

РАДИШИ

Породица КУЧЕВИЋ
(158/300838)

После тешке и неса-

гледиве болести на-

пустио нас је наш кум

РАДИША

Увек ћемо те се радо

сећати!

Твоји кумови: 

БОЈАН, БОРКА, 

ТАМАРА и ГОРАН

(12/300621)

Последњи поздрав

нашем пријатељу

РАДИШИ

МИЛУТИНОВИЋУ

Породица

СТАНКОВИЋ

(80/300723)

Последњи поздрав драгом пријатељу и тасту

ВОЈИ

од породице ЈОВАНОВИЋ

(59/300696)

Нек ти је спокој душе

ВОЈИСЛАВ КЕЦИЋ
1954–2021.

Твоји
(58/300696)
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Последњи поздрав баби

РАЈКИ

од унуке АНЕ и ТАДИЈЕ
(21/300639)

Последњи поздрав сестри

РАЈКИ

од брата МИЉОЈКА са породицом
(20/300639)

Последњи поздрав тетки

РАЈКИ

од братанца НЕЂЕ с породицом
(19/300638)

Драга

РАЈКА
вечан ти помен и хвала за све.

РУЖА и ЖЕЉКО
(36/300657)

Последњи поздрав

СИМА

СТОЈАКОВ
13. VI 1956 – 25. I 2021.

Увек ћеш бити у на-

шем срцу.

Твоји најмилији

(13/300542)

Последњи поздрав

МИЦИ

од породице

ОМАЉЕВ

(72/300708)

29. јануара 2021. после кратке болести напустила нас је наша мама

и бака

МИЛОЈКА МАРИЋ МИЦА
1943–2021.

Полагање урне обавиће се у присуству чланова уже породице.

Породице МАРИЋ и ГРУБОР

(109/300766)

Последњи поздрав

МИЛОЈКИ МАРИЋ
1943–2021.

Колектив Службе за интeрну медицину

Општа болница Панчево

(122/300784)

СИМА

СТОЈАКОВ

Последњи поздрав

драгом брату.

Сестра МИЛЕНА

са породицом

(123/300786)

Последњи поздрав

МИЛОЈКИ МАРИЋ МИЦИ
1943–2021.

од прије ТЕКИЈАШКИ СТОЈАНКЕ са породицом
(130/300793)

ЉУБОМИР

МРДАК

Последњи поздрав

нашем драгом, 

племенитом, добром

зету и тетку

од КОСЕ и ВЕСНЕ

(71/300707)

Последњи поздрав нашем драгом оцу

ЉУБОМИРУ МРДАКУ
1939–2021.

од синова ЉУБИНКА и ДАРКА

са породицама

(133/300799)

Последњи поздрав

ЉУБОМИРУ МРДАКУ
1939–2021.

Од супруге НАТЕ

(132/300799)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 31. ја-

нуара 2021. године, преминула наша драга

ВЕРА СТОЈАК
1931–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји унуци: ЈЕЛЕНА, ЗОРАН и САШКА

са породицама

(162/300847)

Последњи поздрав драгом човеку и пријатељу

ДОБРИЦИ РАДОВАНОВИЋУ

Захвалне што нас је учио највећим људским вр-

линама, хуманости, људскости и разумевању.

С поштовањем његове колегинице: МИЛЕНА,

ЛУЧИЈА, ЗЛАТИЈА, БУДИМКА и СЛАВИЦА

(35/300656)

Последњи поздрав

поштованом

ДОБРИЦИ

РАДОВАНОВИЋУ

Отишао је добар чо-

век. Жао нам је.

РАДМИЛА ВУКЕЛИЋ

са породицом
(44/300673)

Последњи поздрав

најбољем комшији,

чика Добрици

ДОБРИЦА

РАДОВАНОВИЋ

од породице

ЧОЛИЋ

(42/30669)

Последњи поздрав
нашем драгом

ДОКИ

ДОБРИЦИ

РАДОВАНОВИЋУ

С поштовањем његови:

БОБАН, ДУШАН,

АЛЕКСАНДАР и ВЕСНА

(155/800834)

ЗОРАН ШУЉАГИЋ
1951–2021.

Опрости ако сам ти се некада макар несвесно за-

мерио!

Брат МИЛАДИН са породицом

Сахрањен је 3. фебруара 2021. у Банатском Кар-

ловцу.

Почивај у миру.
(157/300837)

АНЂЕЛКА

ПОЗНИЋ

Последњи поздрав

нашем верном нави-

јачу.

Одбојкаши

ОК „Борац”

(33/300651)

АНЂА

ПОЗНИЋ

Прави пријатељ се

никада не преболи.

Драга Бебо, оставила

си велику празнину у

нама али и дивна се-

ћања.

Почивај у миру.

ОЉА, БАТА и ГОГА

(90/300739)

Последњи поздрав

БЕБИ

Бекице, памтићемо

те по данима песме,

смеха и среће...

ДРАГАН, СЕКА

и МАЈА

(121/300783)

Последњи поздрав

комшији

ВОЈИ

Породица ИСАКОВ

(57/300696)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав

ИВАНКИ

од Шљивкиних другара са фудбала, недељом у 9.

(14/300626)

Последњи поздрав

драгој

ИВАНКИ

ШЉИВАР

од САВАНА

и ГОЦЕ

(16/300632)

Тужни смо!

Напустила нас је

СОЊА ИЛИЋ СТЕВАНОВИЋ

Школски другови и кумови ОЛГА и ДРАШКО

(7/300615)

ЈАНОШ РОМАНОВ

Последњи поздрав Јанију од супруге

КАТИЦЕ, сина САШЕ и унука

(10/300619)

29. јануара 2021. остали смо без супруге, мајке, баке, сестре и

друга

ИВАНКЕ ШЉИВАР
1959–2021.

Отишла си и оставила болну празнину у нашим срцима.

Верујемо да си сада на лепшем и мирнијем месту.

Остаћеш заувек у нашим срцима као и успомене које смо за-

једно стварали.

Супруг МИЛАН, ћерка ЈЕЛЕНА и зет МИРКО, син ИВАН,

снајка МАРИНА и твоја четири сунца: АНДРЕА, АЊА, 

ВОЈИН и ЛЕНА

(41/300667)

Последњи поздрав

СЕКИ

од сестре ГОЦЕ

са породицом

(68/300704)

Последњи поздрав

ТЕТИ

од ИВАНЕ

са породицом

(70/300704)

Последњи поздрав

ВАНИ

од маме ЂИНЕ

и сестре ЦЕЦЕ

(69/300704)

ИВАНКА

ШЉИВАР

ИВАНЧИЦА

Остаће заувек у ле-

пом сећању.

ЗДЕНКА и ЖЕЉКО

ГРОЗДАНОВСКИ

(93/300748)

ИВАНКА

ШЉИВАР

Последњи поздрав

Иванки

од Јелениних кумова

ПИЈЕВЧЕВИЋА

(92/300743)

Последњи поздрав

драгој куми

ИВАНКИ

од породице

БИЈЕЛИЋ

(82/300728)

Последњи поздрав нашој драгој

ИВАНКИ ШЉИВАР
Отишла си прерано и неочекивано, много ћеш нам недостајати. 

Успомену на тебе чуваћемо у нашим мислима и срцима.

Породица МИСИМОВИЋ
(134/300800)

Последњи поздрав

пријатељу

ОСТОЈИ

од породица

МУТАВЏИЋ

и МИХАЈЛОВ

(99/300754)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ОСТОЈИ

од пријатеља

КОШУТИЋ ДУШАНА

са породицом

(100/300754)

Последњи поздрав драгом оцу

ОСТОЈИ

од сина МИЛАНА и снаје МИЉАНЕ.

Живећеш вечно са нама
(101/300754)

Последњи поздрав

СТОЈАНУ ИЛИЋУ
1943–2021.

После тешке болести заувек си отишао тихо и непри-
метно. Никад те нећемо заборавити. Увек ћеш бити у
нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ТРОЈАНКА, син НЕБОЈША и
ћерка БИЉAНА са породицама
Сахрана је обављена на Новом гробљу, 3. фебруара
2021, у 15 сати.

(114/300774)

Заувек нас је напустила наша драга

МАЈА ГЛУМАЦ

Њени: супруг ИВИЦА, свекрва ИРЕНА и девери

РАТКО и ЗЛАТКО
(85/300731)

Последњи поздрав

драгој

МАЈИ

од ЕРЖИКЕ, 

ТАМАРЕ, ЛАНЕ

и СОЊЕ

са породицама
(88/300737)

ИЛИЈА

НИКА
1956–2021.

Захвални заувек

твоји најмилији

(79/300719)

29. јануара 2021. преминула је наша драга

СЛАВИЦА СИМУЉ
1953–2021.

Хвала за сву љубав, доброту и пажњу коју

си нам несебично пружала.

Сећамо се увек твог осмеха и ведрог духа.

Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од за-

борава.

Твоји: мама ЈЕЛА, сестра МИРА, 

ћерка СИЛВИЈА и супруг ПЕТАР

(144/300821)

ГРАДИ

од ВЕСЕ и САВКЕ

(56/300690)

Драгом брату

ТИМОТИЈУ

СТОЈАНОВИЋУ
1997–2021.

од сестре

ВИКТОРИЈЕ

са породицом
(40/300666)

Вољеном

ТИМОТИЈУ

од девојке ЈОВАНЕ

(39/300666)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Сећање на дивне људе

и одличне колеге

СВЕТЛАНА

ПЕРИШИЋ
дипл. филолог

СЛОБОДАН

ПЕРИШИЋ
дипл. маш. инжењер

МОМА

КРАВЉАНАЦ
дипл. маш. инжењер

ДУЛЕ

НИКОЛИЋ

(4/300610)

СЕЋАЊЕ

ЗОЈА

СТАНКОВИЋ
5. II 2013 – 5. II 2021.

С љубављу и поносом
чувамо успомену на те-
бе.

Твоји најмилији

(86/300733)

СЕЋАЊЕ

НЕВЕНКА

ЛАКУШИЋ
4. II 2006 – 4. II 2021.

Мајко, чувамо успо-

мену.

Ћерка БРАНКА
с децом
(91/300744)

Тата,

МИРОСЛАВ

СТАНКОВИЋ

Четири године дуге

као вечност.

Воли те, НАЛЕ

(96/300751)

ПОМЕН

ДИМИТРИЈЕ АРСИЋ
2007–2021.

Породица АРСИЋ
(54/300686)

АНА СТАНИЋ
6. II 2018 – 6. II 2021.

Три године откако те нема, а све више нам недостајеш.

Твоји ЛАЗАР и МИЊА
(108/300765)

СЕЋАЊЕ

БОРИСАВ

МИЛЕНКОВИЋ
2007–2021

Воле те и чувају
од заборава: супруга

СМИЉА, син ДРАГАН,
снаја ЉУБИЦА и унуци

ФИЛИП и МЛАДЕН
(110/300771)

СЕЋАЊЕ

МИЛУН

МИХАЈЛОВИЋ
2005–2021.

Супруга са децом

(6/300614)

СЕЋАЊЕ

НАТАЛИЈА ГАВРИЋ
6. II 2016 – 6. II 2021.

С поносом чувамо успомену на тебе.
Твоја породица

(135/300802)

МИРОСЛАВ

СТАНКОВИЋ
2017–2021.

Недостајеш нам, чу-

вамо те вечном љуба-

вљу.

Твоји најмилији

(161/300845)

8. фебруара, у Црепаји, даваћемо четрдесетодневни
помен нашој драгој

ЈАСМИНИ МЛАДЕНОВИЋ
рођ. Радованчев

1954–2020.

Време пролази, а ти ћеш увек бити с нама.

Супруг НЕДЕЉКО, синови ДАВОРИН и ЖЕЉКО, снаје

ВЕСНА и ИВАНА, унучад НЕМАЊА, ДУШАН, ЈЕЛЕНА,

СОФИЈА и НЕВЕНА
(156/300836)

СЕЋАЊЕ

ЦВИЈЕТА БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

Вечно поносни што смо твоји, а једанаест година жа-

лимо за тобом.
Твоји најмилији

(160/300844)

РОСА ДУШАН

ГВОЗДЕНОВИЋ ГВОЗДЕНОВИЋ
1936–2020. 1933–2021.

Обавештавамо све пријатеље и родбину да ћемо

10. фебруара 2021. године, изаћи на гробље у

Омољици, у 11 сати, поводом давања помена на-

шим недавно преминулим родитељима.

Оцу Душану четрдесет дана и мајци Роси пола

године од дана када су преминули.

Вечно ожалошћени: синови МИЛЕНКО

и МИЛОРАД, ћерка МИЛЕНА са породицама,

као и многобројна родбина и пријатељи

(159/300840)

2. фебруара 2020. на-

вршило се шест ме-

сеци откада ниси са

нама, наш

АЛЕКСАНДАР

СТАНОЈЕВИЋ

САША
1993–2020.

Време брзо пролази,

али бол никако. Не-

достајеш свима Сале,

недостајеш ми сине

Мама
(173/300864)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРИ УРОШЕВИЋ
1971–2021.

31. јануара 2021. године напустила нас је сестра Сања. Сахрана ће

се обавити у петак, 5. фебруара 2021, у 14 сати, на гробљу Котеж.

Ожалошћени: фамилија ФАРКАШ, брат АЛЕКСАНДАР, 

снајка ЉИЉАНА и братаница ЛАРА

(146/300825)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРИ УРОШЕВИЋ
1971–2021.

Колегинице и колеге Градске управе Града Панчева

(165/ф)

СЛАЂАНА ЛАЗИН
1964–2021.

У мојим мислима ћеш живети заувек

Знаш ко те воли највише на свету

(170/300852)

СЛАЂАНА

ЛАЗИН

Злато моје, почивај у

миру.

Твоја ЈЕЦА

(167/300852)

СЛАЂАНА

ЛАЗИН

Последњи поздрав

од породице КОЗИЋ

(168/300852)

СЛАЂАНА

ЛАЗИН

Нека те анђели чува-

ју.

Твоји КРСТИЋИ

(169/800852)

Последњи поздрав

драгој

СЛАЂАНИ

ЛАЗИН

Породице

ГАВРИЛОВИЋ

и ВУКМИРОВИЋ

(171/300854)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ

ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА:
15. ФЕБРУАР (ПОНЕДЕЉАК): НЕРАДНИ ДАН

16. ФЕБРУАР (УТОРАК) ОД 10 ДО 15 САТИ

17. ФЕБРУАР (СРЕДА): ОД 8 ДО 15 САТИ
БЛАГАЈНА

013/300-830
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СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

ДРАГОМИР МИЛЕНА
рођ. Јовановић

судија Окружног суда наставница

1911–1989. 1918–2010.

С љубављу и поштовањем породица НИКОЛИЋ
(3/300610)

Преминуо је пре четрдесет дана наш зет

ЖАРКО ВОЈКА
обућар

Почивај у миру.
Шурак ЗОРАН са породицом

(18/300636)

6. фебруара навршава се четрдесет дана откако није са
нама наш драги супруг, отац и деда

ЖАРКО ВОЈКА
1956–2020.

У нашим срцима туга, у нашем дому велика празнина.
Не видимо те и не чујемо, али осећамо да си ту међу
нама. Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од заборава.

Твоји најмилији: супруга ГОРДАНА, ћерке МИЛЕНА и
МИРЈАНА, зет МАРКО и унуци ВАСИЛИЈЕ и ЛАЗАР

(48/300679)

ВОЈИНА САВИЋ
1937–2018.

Мајко,
заувек ћеш бити у срцима твојих најмилијих.
Супруг ИЛИЈА, ћерка ЗОРА, синови ГОРАН и ЗОРАН са
породицама

(83/300729)

Драги тата

БЛАГОЈЕ ВИТОМИРОВ
6. II 2009 – 6. II 2021.

Знамо да видиш и чујеш колико те волимо и ко-

лико нам недостајеш.

Твоји: ВЛАДА и ДРАГАНА са породицама

(94/300749)

IN ME MO RI AM

ЈЕЛЕНА ЋИРИЋ
1957 – 5. II 2018.

Слаткишу мој паметни.

Воли те твој „МИШЕЛИНО” ЋОРИЋ
(95/300750)

9. фебруара 2021. дра-

гом

КОСТИ

ПЛАВШИЋУ

помен дају: супруга,

ћерка, зет, унуци,

праунуци и синовац

са породицом
(76/30714)

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈИЦА

МИЛОШЕВИЋ
6. II 2012 – 6. II 2021.

Никада те нећемо за-

боравити.

Твоји најмилији

(77/300715)

СЕЋАЊЕ

СТАНКО АРАЛИЦА
2009–2021.

Време није избрисало празнину која је остала.

Увек ћеш нам недостајати.

Твоја породица

(78/300718)

Прошло је већ седам

година...

ЗЛАТКО

ЖИВКОВИЋ
5. II 2014 – 5. II 2021

Ћале, нисмо те забо-

равили.

Чувамо наш „брод”,

не брини.

Твоја породица

(111/300772)

10. фебруара 2021.

навршиће се две го-

дине откада није са

нама наш вољени та-

та и деда

МИЛОВАН

ПЕТРОВИЋ

РАША

Поносни на сваку

успомену.

Твоји: МАРИНА,

МИЛОШ, МИЛИЦА

и НЕША
(124/300787)

Прошло је тужних шест месеци откако

није са нама наша вољена

ГОРДАНА РАШЕТА
1971–2020.

Време не доноси заборав, остало нам је

само сећање и љубав.

Почивај у миру Божјем.

Твоји најмилији

(125/300788)

8. фебруара 2021. навршава се пуних де-

вет година откако није са нама

РАДОСАВ ЕСКИЋ
1942–2012.

Заувек си у нашим срцима.

Супруга ОЛГА и син БРАНИМИР

(126/300789)

Наша драга

ЈЕЛЕНА ЋИРИЋ ЛЕЛА
2018–2021.

И заиста, више ни једна од нас неће бити толико

посебна, различита и само своја...

ОЉА, ЈАСМИНА, МИКИЦА и ДРАГАНА

(127/300790)

ЈОВИН

РУЖИЦА САВА
10. II 2013. 8. V 2013.

Чува вас од заобрава ваша ЗЛАТИЦА с породицом
(128/300792)

ЈОВИН

МИРОСЛАВА ЖИВА
21. IX 2000. 2. XII 2005.

Чува вас од заборава ваша ЗЛАТИЦА с породицом
(129/300792)

Вољена наша

СТАНИЈАНКА

ЂОРЂЕВИЋ

ЦАЛЕ

Четрдесет тужних

дана полако пролазе,

а ти и даље недоста-

јеш...

Твоји: син ДРАГАН,

унуке ДРАГАНА

и ИВАНА

са породицама

(136/300803)

Прошло је двадесет

пет година

СТЕВАН

РАНИСАВЉЕВИЋ

Успомену на тебе чу-

вају породице ЈОВА-

НОВИЋ и РАНИСА-

ВЉЕВИЋ
(143/300818)

2009–2021.

МИЛОШ

ГЛИГОРИН

СРЕТА
Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Породица

ГЛИГОРИН
(145/300824)

МИЛАН

РАБЉЕНОВИЋ

Прошло је шест ту-

жних година откако

није са нама наш во-

љени супруг, отац и

деда.

Твоји најмилији
(147/300827)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСИЋ

РАДА СИБИН СИБА
5. II 2011 – 5. II 2021. 2. VI II 1985 – 2021.

Увек ћемо вас помињати и чувати од заборава.

Ваши најмилији: син МИЋА, ћерка ЉИЉА, 
зет ЗДРАЛЕ, унуке ТИЈАНА и ДРАГАНА, зет ЖИКА

и праунуци АЛЕКСА и ПАВЛЕ
(27/300642)

СЕЋАЊЕ

САВО СТОЈИСАВЉЕВИЋ
7. II 2011 – 7. II 2021.

Оставио си неизбрисиве трагове, сећања која не

бледе и љубав која ће вечно трајати у мислима и

срцима твојих најмилијих.

Твоја породица: супруга ЗОРКА, син САША,

снаја МАРИЈА, унука САЊА и унук МАРКО
(163/300848)
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СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ЦВЕТКОВИЋ
5. фебруара 2021. годи-
не навршавају се четири
године од смрти нашег
драгог супруга и оца.
Сећање чувају супруга
ДРАГИЦА и ћерка
НАТАША са породицом

(8/300617)

У суботу, 6. фебруара 2021. године, у 10.30, по-

сетићемо гроб нашег

МИЛАН Стева БОКШАН

Прошло је пола године...

Недостајеш... волимо те.

Твоје: МАЈА, МИЛИЦА и БЕБА

(45/300765)

ПОМЕН

ГРУЈИЦА ШАПОЊИЋ
5. II 2009 – 5. II 2021.

Не постоје речи... Недостајеш нам неизмерно.

Воли те твоја породица
(47/300678)

У недељу, 7. фебруа-

ра, у 10 сати, на Като-

личком гробљу, обе-

лежићемо четрдесет

дана откад није са

нама наша вољена

мајка и бака

ЉИЉАНА

МИЛОШЕВ

С љубављу

њени најмилији

(53/300684)

11. фебруара 2021. навршава се пола године откако

није са нама наш драги

РАДМИЛО РАНЂЕЛОВИЋ
12. III 1940 – 11. VI II 2020.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.

Твоји: супруга ЉИЉАНА, ћерка СНЕЖАНА, 

син ДРАГАН, зет ГОРАН, снаја НАТАША

и унуци АЛЕКСА и ЛУКА
(55/300687)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

ИЛИЋ
2001–2021.

Нисмо те заборавили и
нећемо.

Твоји: МИРА, НЕНА,
АЊА, МАЈА, ЛУКА

и АЛАН
(60/300697)

ПОМЕН

ЗАРИЈЕ

КОСТИЋ
6. II 2009 – 6. II 2021.

Година за годином, про-
ђе дванаест година, а ти
увек у сећању и мислима.

Твоја породица

(61/300698)

ЧЕДОМИР ЂОРЂЕВИЋ

Драги наш, напустио си нас достојанствено пре

четрдесет дана. 

Остаћеш заувек у нашем најдивнијем сећању.

Бескрајно смо захвални за све што си учинио за

нас.

Супруга РАДА и унуци АЛЕКСАНДАР

и МАРИЈА са породицама
(66/300701)

Навршавају се три године откада није више са

нама вољена

БИЉАНА КОВАЧЕВИЋ

Све док је нас живеће и најлепше сећање на те-

бе.

Ћерка ЈЕЛЕНА, син ВЛАДИМИР, супруг

ВЕЛИМИР, зет БОЈАН и унук НИКОЛА

(67/300702)

У суботу, 6. фебруара, у 11 сати, навршава се ту-

жних шест месеци

СРЂАН ПЕЈЧИЋ БЕЛИ

Сваким даном сузе саме теку, бол је све већи, ту-

га све јача, дуги су дани а ноћи све црње, чекамо

те да се вратиш, вољени наш.

Супруга МИРА, ћерка КАТАРИНА и мајка ЗАГА
(74/300712)

Био си и остао наш најбољи друг

БЕЛИ

Твоја величина и доброта остаће увек са нама,

сећања навиру стално, Дунав и даље тече, без те-

бе је Бели тешко, тужно и жалосно.

САВА, ЂОЛЕ и ВУЈА

(75/300712)

7. фебруара 2021. године навршава се четрдесет тужних дана от-

када је преминуо наш вољени

ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ ГУТА

Бол, туга, сећање и празнина не престају у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга БИЦА, син САША, ћерка МАЈА, 

зет ПЕТРОС, снаја МИЛИЦА и унуци МИЛОШ и МАТИЈА

(87/300735)

ГРУЈИЦА

ШАПОЊИЋ
2009–2021.

Тугује за тобом твој

брат СЛАВКО

са породицом

(97/300752)

Пролазе године...

ГРУЈИЦА

ШАПОЊИЋ
2009–2021.

У мом си срцу и мо-

јим мислима.

Сестра МАРИЈА

са породицом
(98/300752)

6. фебруара навршавају се двадесет две године

откако није са нама

ГОРДАНА ОКУКА ГОЦА
1975–1999–2021.

С љубављу која никад не престаје.

Твоја породица

(103/300757)

6. фебруара, на Новом гробљу, даваћемо годи-

шњи помен нашој драгој мајци и баки

КРСТАНИ СТАНОЈЕВИЋ ЦАНИ

Нема тих речи које могу описати нашу тугу и

празнину. Волимо те.

Син ЗЛАТКО, ћерка СНЕЖАНА и унука ЈОВАНА

(104/300761)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЦАНИ

Заувек у нашим срцима.

Сестра ЛЕПОСАВА, зет СПАСА, сестричина

ВЕСНА и сестрић НЕНАД са породицама

(105/300761)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЦАНИ

Остаћеш у нашим сећањима.

Сестрић НЕНАД са породицом

(106/300761)

ВАСА

КНЕЖЕВИЋ
2011–2021.

Време пролази, бол и

туга остају.

Твоји најмилији

(84/300730)

6. фебруара наврша-

ва се годину дана от-

како нас је напустила

МИРЈАНА

ХЕТИХ
1946–2021.

Недостајеш нам.

Ћерка ДАНИЈЕЛА,

унуци АЊА

и НЕМАЊА

и зет СЛАВКО

(31/300649)

Стевице, заувек у на-

шим срцима.

МИЋА, ЦИЦА, 

КОСТА и СЕЛА

(116/300778)
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5. фебруара навршава се дванаест година отка-

ко није са нама наша вољена

ВЕРИЦА РАЈКОВИЋ

И даље у нашим срцима и мислима чувамо

успомену на тебе.

Породице РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЦ

(1/300504)

СИНИША

НОВАКОВ

СЛАНАЧКИ
из Црепаје

1. фебруара било је

пола године, без на-

шег супруга, оца, де-

де и прадеде.

Недостајаћеш нам...

Супруга РАДОСЛАВА

са породицом

(9/300618)

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ
6. II 2015 – 6. II 2021.

Недостајеш нам...

увек и свуда

Твоји најмилији

(15/300631)

Навршава се година откако ниси са нама

МИЛЕ МАЈСТОРОВИЋ
1952–2021.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга ТЕОДОРА и ћерке ИВАНА и МИЛЕНА,

син ДЕЈАН, зет АКСЕНТИЈЕ и унуци ДУШАН,

ИЛИЈА и ВОЈИН

(17/300633)

6. фебруара обележићемо четрдесетодневни помен

ДРАГОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ

Заувек ћемо те се сећати.
Твој син, унуци и снаје

(22/300640)

Сећање на драге родитеље

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

МИРКО МИЛИЦА
2005–2021. 1995–2021.

(28/300645)
                                              Син РАДИША са породицом

10. фебруара 2021, у 11 сати, обележиће-

мо четрдесетодневни помен вољеној нам

супрузи, мајци и баки

СМИЉИ ЛЕКОВИЋ
2. I 2021.

Неутешни: супруг РАДОМАН, синови

НИКОЛА и МИЛИСАВ, снаје КОРНЕЛИЈА

и ЈЕЛЕНА и унуке ВАЛЕНТИНА, 

НАТАЛИЈА и ДОРОТЕЈА

(29/300646)

Четрдесет дана од преране смрти наше вољене

сестре

СМИЉЕ ЛЕКОВИЋ МИРЕ
2. I 2021.

Заувек са нама.

Твоје сестре: БУБА, ЉИЉА и ВЕЦА

са својим породицама

(30/300646)

У суботу, 6. фебруара 2021, у 12 сати, на Новом

гробљу даваћемо полугодишњи помен супругу,

оцу и тасту

СИЛВА КОВАЧ ЛАЈОШ

Бол и туга не престају.

Заувек си у нашим срцима.

Супруга НАДА, ћерке МАРГАРЕТА

и КАТE РИНА и зет ИВАН
(32/300650)

Четрдесеет дана откако није са нама

ДРАГОМИР БОСНИЋ
8. IV 1928 – 25. XII 2020.

Љубав, захвалност и сећање.

Твоји: кћерке ВЕСНА и СВЕТЛАНА

са породицама
(37/300658)

Последњи поздрав

МИЉИ

ЛЕКОВИЋ
Све што је добро и по-
штено имала си ти.
Синови ће те с поносом
жалити а колегинице
успомене чувати.

РАДА и ДАЦА
(34/300655)

ПОМЕН

МИРЈАНА САВИН МИЛЕНКО САВИН
11. VI II 1942 – 5. II 2019. 23. IX 1939 – 6. II 2006.

две године 15 година

Заувек у срцима и мислима.

Ћерка ЉИЉАНА, унука МАРИНА и зет БОШКО
(38/300659)

Нашем драгом

ИВИЦИ

ЗАФИРОВИЋУ

даваћемо четрдесето-

дневни помен у суботу,

6. фебруара 2021, у 11 са-

ти, на гробљу у Глогоњу.

Породица ЗАФИРОВИЋ

(43/300670)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

МАХМУТЕФЕНДИЋ
рођ. Микашиновић

10. VI II 1957. Огулин

– 7. II 2013. Сарајево

Прошло је осам тужних
година без наше Мари-
је.

Успомену на њу чувају
њена деца МАРИН и

НАДА, мајка МИЛЕВА,
брат ПЕТАР и сестра

САВКА с породицама,
као и унуци ПАТРИК,

ЛАУРА и ДАНИЕЛ

(49/300681)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

МИКАШИНОВИЋ
17. XII 1926. Огулин

– 27. V 2009. Панчево

Прошло је дванаест го-
дина без нашег Николе.

Успомену на њега чува-
ју: супруга МИЛЕВА,

ћерка САВКА и син
ПЕТАР с породицама

као и унуци НАДА, 
МАРИН, АЛЕКСАНДАР,

ИВАНА, ВИКТОРИЈА
и праунуци ЛАУРА, 

ДАНИЕЛ и ПАТРИК
(50/300681)

ВЛАСТИМИР КОВАЧЕВИЋ

Прошла је тужна година, велика празнина. 

Не видимо ти очи и не чујемо ти глас али осећамо да си ту из-

међу нас.

Супруга МИЛАДИНКА, ћерка ЈОВАНКА, 

унуке МИЛИЦА и СЛАЂА и твоји праунуци.

Волимо те и никад те нећемо заборавити.

(89/300738)

2. II 2020 – 2. II 2021.

ВЛАСТИМИР

КОВАЧЕВИЋ

Драги тата, увек ћеш

живети у мом срцу,

мислима и сећању.

Захвална твоја ћерка

ЈАСМИНА

са породицом

(73/300709)

5. фебруара 2021. нарша-
ва се десет година откако
није са нама

ЂУРИЦА

РАДИЋ
1942.

Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
ЈЕЛИЦА, ДРАГАН, ДРА-
ГАНА, МИЛАН и МАРКО

(46/300677)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

ЖИВКОВИЋ
8. II 2018 – 8. II 2021.

Заувек у нашим срцима

и мислима.

Твоја породица, 

родитељи и сестра

(131/300797)



У неде љу послед њи
меч регу лар ног дела
Супер ли ге

Обез бе ђен пла сман у
плеј-оф

Ово се зон ска првен стве на трка
за бодо ве у Супер ли ги за
рукоме та ше пола ко се бли жи
кра ју. Нај бо љи тимо ви ће у
плеј-оф и дои гра ва ње за титу -
лу шам пи о на, а они који су
били сла би је пла си ра ни бори -
ће се за опста нак у плеј-аут
так мичењу.

Руко мет ни клуб Дина мо је
на месту где и при па да – међу
нај бо љи ма у Срби ји. Пред игра -
чи ма које пред во ди тре нер
Аким Ком не нић су они нај ве -
ћи иза зо ви, бит ке за тро фе је,
како у шам пи о на ту, тако и у
Купу Срби је. Ипак, до нај ва -
жни јих утак ми ца има још мало
вре ме на, таман да се мом ци
још боље уигра ју и спрем но
доче ка ју нај ве ћа иску ше ња.

Про шлог викен да у Хали
спор то ва на Стре ли шту госто -
ва ла је леско вач ка Дубо чи ца.
Био је то сусрет два на е стог кола
Супер ли ге, у коме се пита ње
побед ни ка није ни поста вља -
ло. „Жуто-црни” су од почет ка
до кра ја утак ми це били тим
који доми ни ра, а пред ност коју
су сте кли на самом почет ку
одр жа ва ли су до послед њег
судиј ског зви жду ка: Дина мо –
Ду бо чи ца 28:24 (15:13).

Голо ви ма Уро ша Павло ви -
ћа, Мила на Голу бо ви ћа, Миља -
на Буњев че ви ћа и Мило ша
Коста ди но ви ћа Пан чев ци су
већ у првој поло ви ни првог
полу вре ме на сте кли осет ни ју
пред ност. Одлич ни су били и
гол ма ни дома ћег тима. Нико -
ла Радо ва но вић је изван ред -
ним интер вен ци ја ма ули вао
додат ну сигур ност саи гра чи -
ма, а иста као се и Огњен

Тонић, који је успео да одбра -
ни и сед ме рац.

Руко ме та ши Дина ма су фури -
о зно запо че ли и дру го полу вре -
ме. Ефи ка сни су били Урош
Павло вић, Радо ван Осто јић,
Мар ко Иван че вић и Миљан
Буњев че вић, па је после пет
мину та игре у настав ку сусре та
Дина мо водио са 19:13. Побед -
ник је тада прак тич но био и
одлу чен, а тре нер Аким Ком не -
нић је шан су пру жио и мла дим
игра чи ма, који су је у пот пу но -
сти иско ри сти ли и пока за ли да
се за будућ ност пан че вач ког
руко ме та не тре ба бри ну ти.

– Чести там мојим саи гра чи -
ма. Држа ли смо утак ми цу под
кон тро лом од првог мину та.
Бори ли смо се мак си мал но,
испо што ва ли све дого во ре из
свла чи о ни це и заслу же но осво -
ји ли нове бодо ве. Чести там и
мом ци ма из Дубо чи це на
одлич ној утак ми ци – рекао је
после меча нај бо љи актер сусре -
та Милан Голу бо вић.

Дина мо је играо у саста ву:
Мар ко Иван че вић (три гола),
Урош Павло вић (чети ри),

Миљан Буњев че вић (чети ри),
Милан Бошко вић (три), Урош
Ста нић (чети ри), Радо ван Осто -
јић (два), Нико ла Перић, Милош
Павло вић, Лазар Павло вић,
Огњен Тонић, Бори слав Урта,
Милан Голу бо вић (пет), Милош
Коста ди но вић (три гола), Ненад
Вуч ко вић, Нико ла Радо ва но вић
и Урош Митро вић.

– Била је то врло добра утакми -
ца. Чести там мом ци ма на одно -
су пре ма игри и добр ом при сту -
пу мечу. Похва лио бих мла де
игра че, јер су оправ да ли пове -
ре ње које смо им ука за ли. Дубо -
чи ца се пока за ла као сја јан про -
тив ник, а с њом ћемо још води -
ти бит ке у плеј-офу – истакао је
тре нер Дина ма Аким Комненић.

Када је овај број „Пан чев ца”
већ био закљу чен, у сре ду, 3.
фебру а ра, „жуто-црни” су у
Субо ти ци одме ри ли сна ге с
дома ћим Спар та ком. Послед -
њу утак ми цу пре плеј-офа
Дина мо ће оди гра ти у неде љу,
7. фебру а ра. Тог дана у Пан че -
во дола зи Кикин да. Сусрет
почи ње у 18.30, а биће оди гран
без при су ства публи ке.
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Првен ство Срби је у атле ти ци
за ста ри је јуни о ре одр жа но је
30. јану а ра у Атлет ској дво ра -
ни у Бео гра ду. Кон ку рен ци ја
на отва ра њу нове сезо не била
је врло јака, а над ме та ло се
више сто ти на так ми ча ра узра -
ста до 20 годи на.

АК Дина мо се пред ста вио са
осмо ро сво јих чла но ва, углав -
ном мла ђих јуни о ра и пио ни ра,
који су се рав но прав но над ме -
та ли са ста ри јим рива ли ма.
Поно во је бли ста ла Мари ја
Мрке ла, која је осво ји ла сре бро
у трци на 400 мета ра, и то с
лич ним рекор дом који сада
изно си 57,40 секун ди. Она је
овим резул та том испу ни ла

норму за пред сто је ће Првен ство
Бал ка на у Софи ји. Мари ја је у
трци на 200 м као четвр то пла -
си ра на сти гла на циљ, али је и у
овој дисци пли ни поста ви ла лич -
ни рекорд од 25,75 секун ди.

Сања Марић је била четвр та
у трци на 800 мета ра, а до злат -
ног одлич ја недо ста ја ло јој је
само седам десе тих дело ва
секун де. На пето место се пла -
си ра ла жен ска шта фе та Дина -
ма у трци на 4 x 400 м. Боје
клу ба бра ни ле су: Анђе ла Кићо -
вић, Сања Марић, Ана ста си ја
Мрке ла и Мари ја Мрке ла. Лич -
ни рекорд је истр ча ла Анђе ла

Кићо вић на 1.500 м, а после
дужег вре ме на насту пи ла је и
Мио на Бркић у трка ма на 1.500
и 3.000 м.

Стра хи ња Стев шић је уче -
ство вао у над ме та њу на 800, а
Алек са Жива нов на 60 мета ра.

Тре нер Љуп чо Цвет ко ски
оче ку је да ће Мари ја Мрке ла
и Сања Марић забли ста ти на
пред сто је ћим међу на род ним
так ми че њи ма.

Запа жен наступ на Првен -
ству Срби је има ли су и чла но -
ви Атлет ског клу ба Тамиш.

Пет на е сто го ди шња Мили ца
Бун чић над ме та ла се у трци

брзог хода ња на 3.000 мета ра.
Иако су ривал ке од ње биле
ста ри је и по три годи не, то је
није оме ло да осво ји зва ње
вице шам пи он ке Срби је. Уз то,
попра ви ла је лич ни рекорд,
који сада изно си 16:53,00 мину -
та. Поред тога, Мили ца је оства -
ри ла и нор му за уче шће на
држав ном првен ству за сени -
ор ке, које ће бити одр жа но сле -
де ћег викен да у Бео гра ду. Дру -
га атле ти чар ка Тами ша, Ива -
на Вели ми ро вић, испу ни ла је
оче ки ва ња и обо ри ла свој лич -
ни рекорд у дисци пли ни 3.000
мета ра.

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У АТЛЕ ТИ ЦИ

МАРИ ЈА И МИЛИ ЦА ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН КЕ

Про те клих десет дана фуд ба -
ле ри Желе зни ча ра про ве ли су
у Ста ни ши ћи ма, где су оба ви -
ли базич ни део при пре ма за
про лећ ни део првен ства у Првој
лиги Срби је. У иде ал ним усло -
ви ма вред но је ради ло 25 мома -
ка, под руко вод ством шефа
струч ног шта ба Дра га на Ани -
чи ћа и њего вих сарад ни ка Зора -
на Сто ја но ви ћа, Мила Ђуро ви -
ћа и Вла ди ми ра Божи ћа.

– Има ли смо изу зет не усло -
ве. Као да смо били у тур ској
Анта ли ји. Све што смо пла ни -
ра ли, спро ве ли смо у дело, а
мом ци су мак си мал но одра ђи -
ва ли све оба ве зе. Атмос фе ра је
на потреб ном нивоу и веру јем
да ће нам се све вра ти ти добрим
резул та ти ма у настав ку првен -

ства. Игра чи који су дошли
добро су се укло пи ли и они ће
сво јим играч ким иску ством и
ква ли те том мно го зна чи ти овом
тиму у настав ку сезо не – рекао
је први тре нер попу лар не
„дизел ке” Дра ган Ани чић.

У првој кон трол ној утак ми -
ци на при пре ма ма у Ста ни ши -
ћи ма Желе зни чар је савла дао
чла на Прве лиге Феде ра ци је
БиХ Брат ство из Гра ча ни це са
7:0. Голо ве за наш тим пости -
гли су: Милош Сава но вић (три),
Дани ло Кова че вић, Пре драг
Сики мић, Мар ко Кона тар и
Пре драг Ста ни ми ро вић.

У првом полу вре ме ну боје
тима из Пан че ва бра ни ли су:
Кне же вић, Радо ји чић, Михајлов,
Зори ца, Мар ко вић, Кона тар,
Плав шић, Јова но вић, Ста нић,
Сики мић и Сто ја но вић, а у дру -
гом полу вре ме ну су игра ли и:

Томо вић, Трип ко вић, Сава новић,
Петро вић, Мир ков, Томић, Сте -
ва но вић, Кова че вић и Јов ко вић.

Наред ни ривал у срцу сем -
бе риј ске рав ни це Пан чев ци ма
је био Бро да рац, лидер Срп ске
лиге гру па „Бео град”. Овај меч

је завр шен без побед ни ка (1:1),
а пого дак за Желе зни чар пости -
гао је Љубо мир Сте ва но вић.

– Била је то врло зах тев на
утак ми ца, а ми смо у пуном
тре нин гу, па је дошло можда и
до малог замо ра. Напор но смо
ради ли, али веру јем да ћемо,
када поч не трка за бодо ве, бити
пра ви и да ћемо оства ри ти циљ.
Што се тиче борав ка у Ста ни -
ши ћи ма, све је било на врхун -
ском нивоу. Сјај ни дома ћи ни,
изван ред ни усло ви, од сме шта -
ја и исхра не до пра те ћих садр -
жа ја. Наста вља мо тре нин ге у
нашем гра ду, а до почет ка
првен ства има довољ но вре ме -
на да се све коц ки це сло же како
тре ба – рекао је капи тен Желе -
зни ча ра Дани ло Кова че вић.

„Дизел ка” је меч про тив Бро -
дар ца запо че ла у саста ву: Кне -
же вић, Радо ји чић, Михај лов,
Зори ца, Томо вић, Кона тар,
Плав шић, Јованoвић, Ста нић,
Сики мић и Сава но вић, а игра -
ли су и: Трип ко вић, Јан ку лов,
Петро вић, Мир ков, Томић, Сте -
ва но вић, Мар ко вић, Кова че -
вић, Јов ко вић и Сто ја но вић.

– Сва ка утак ми ца је бит на.
Ипак, нај ва жни је је да се на
мечу испо шту је оно што ради -
мо и уве жба ва мо на тре нин зи -
ма. Био је то врло корек тан дуел.
Има ли смо седам-осам при ли -
ка за гол. Овог пута нисмо били
ефи ка сни као у прве две утак -
ми це, али пола ко. Има вре ме -
на. Све ће већ доћи на сво је
место. Задо во љан сам како мом -
ци раде. Свим сна га ма се труди -
мо да про лећ ни део доче ка мо
спрем ни и да Жеља буде пра ви

када је нај по треб ни је – иста као
је „шеф” Дра ган Аничић.

У четвр так, 4. фебру а ра, прет -
по след њег дана борав ка у Ста -
ни ши ћи ма, Желе зни чар је оди -
грао две кон трол не утак ми це.
Рива ли су му били Под ри ње из
Јање и Дри на из Звор ни ка. По
дола ску у Пан че во наста вља ју
се тре нин зи и дости за ње фор -
ме за наста вак прво ли га шког
над ме та ња, чији је ста рт зака -
зан за 20. фебру ар.

ПРИ ПРЕ МЕ ФУД БАЛ СКОГ КЛУ БА ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР

ПАН ЧЕ ВАЧКА „ДИЗЕЛ КА” У ПУНОМ ГАСУ

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

СЛЕ ДЕ БОР БЕ ЗА ТИТУ ЛУ

Стране припремио

Александар
Живковић
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Лоше изда ње 
наји ску сни јих игра ча

Сле ди дуел 
с лиде ром

Утак ми ца ма девет на е стог кола
про шлог викен да је наста вље -
на првен стве на трка за бодо ве
у Кошар ка шкој лиги Срби је.
После два уза стоп на госто ва -
ња Тамиш је конач но играо на
свом тере ну. У Хали спор то ва
на Стре ли шту госто вао је
Напре дак из Алек син ца. Био
је то сусрет у који су мом ци
тре не ра Боја на Јови чи ћа ушли
као фаво ри ти. Покло ни ци
спорта у нашем гра ду оче ки -
ва ли су сигур ну побе ду сво јих
кошар ка ша, али она је овог
пута изо ста ла. Гости су при ре -
ди ли прво ра зред но изне на ђе -
ње, те су бодо ви оти шли у Алек -
си нац: Тами ш–На пре дак 86:88,
по четвр ти на ма 23:20, 20:19,
23:18 и 20:31.

Гости су већ на почет ку сусре -
та пока за ли да ће бити шутер -
ски рас по ло же ни у овом мечу,
јер су већ у увод ним мину ти ма
нани за ли три „трој ке”. Ипак,
Тамиш је био тим који дик ти -
ра тем по и држи меч под кон -
тро лом. Бре вин Прицл је узвра -
ћао истом мером, а по исте ку
прве четвр ти не, у ста ти сти ци,
у коло ни где се беле же пого ци
за три пое на, поред њего вог
име на ста јао је број чети ри.

Жесто ка бит ка одви ја ла се и
током дру гог пери о да. Алек -
син ча не је пред во дио фено ме -
нал ни Ђор ђе Симе у но вић, који
је пога ђао кош Тами ша из свих
пози ци ја, а поред њега, про -
блем за дома ћи тим пред ста -
вља ле су три лич не гре шке које
је врло рано зара дио иску сни
Зоран Крста но вић. Пан чев ци
су и даље игра ли сво ју игру.
Аме ри ка нац Џона тан Џор дан
је изван ред ним аси стен ци ја ма
про и гра вао саи гра че, а њего ве
иде је нај бо ље је пра тио мла ди
Нико ла Маној ло вић, па је с
неко ли ко ефект них пого да ка
одр жа вао Тамиш у пред но сти.

После одмо ра Саша Радо вић
и њего ви саи гра чи заи гра ли су
још боље. У тим тре ну ци ма се
чини ло да гости из Алек син ца
нема ју сна ге да се оду пру раз -
и гра ним Пан чев ци ма. Џор дан
је пого дио за три пое на, потом
је и „заку цао” у кош Напрет ка,
а раз ли ка у пое ни ма пове ћа ва -
ла се из секун де у секун ду. Уз

све то, дома ћи су зау ста ви ли
Симе у но ви ћа, који је у тре ћој
четвр ти ни пости гао само три
пое на. Ипак, у тим тре ну ци ма
судиј ска трој ка је лако досу ђи -
ва ла лич не гре шке, па се Тамиш
сусрео са огром ним про бле -
мом. По чети ри фау ла има ли
су Крста но вић и Мар ко Пави -
ће вић, два висо ка игра ча у редо -
ви ма дома ћег тима.

Почет ком четвр те четвр ти -
не Тамиш је имао пред ност од
једа на ест пое на (72:61), али
бор ба као да се тек тада ра -
сплам са ва ла. Због пет лич них
гре ша ка из игре су мора ли да
иза ђу и Крста но вић и Пави -
ће вић, па је на пози ци ји пет
заи грао мла ди Филип Анђу -
шић. Иску сни гости су то зна -
ли да иско ри сте, па су пола ко

„топи ли” пред ност дома ћег
тима. Ушло се у неиз ве сну завр -
шни цу... Први пут Напре дак је
повео на минут и осам на ест
секун ди пре кра ја (84:85). Гости
су још јед ном поен ти ра ли, пове -
ли са 84:87, а после тајм-аута
Боја на Јови чи ћа и добро орга -
ни зо ва ног напа да Маној ло вић
је био пре ци зан с лини је сло -
бод них баца ња, па је сма њио

на 86:87. Напад Напрет ка је
потом одби јен, до кра ја су оста -
ле још три секун де, а поно во је
фау ли ран мла ди Нико ла Маној -
ло вић. Овог пута, када се наме -
стио да изве де сло бод на баца -
ња, рука му је задрх та ла... Про -
ма шио је оба пута.

– Тежак пораз. Мисли ли смо
да ћемо пока за ти карак тер
после утак ми це у Новом Пазару,

али то се није дого ди ло. Пре -
ваг ну ло је то што су наша оба
цен тра искљу че на због пет лич -
них гре ша ка. Мора мо да се
издиг не мо из ове неу год не
ситуа ци је, да тре ни ра мо још
јаче и да у некој од наред них
утак ми ца попра ви мо ути сак –
рекао је после меча вид но уту -
че ни Нико ла Маној ло вић.

Нај е фи ка сни ји у редо ви ма
дома ћег тима био је Бре вин
Прицл, са 22 пое на, а дво ци -
френ учи нак су има ли још само
Нико ла Маној ло вић (11) и Мар -
ко Пави ће вић (18 пое на).

– Води ли смо три де сет мину -
та, а на кра ју смо изгу би ли. Ово
је изу зет но тежак пораз и нај ве -
ћа одго вор ност је на мени, а
потом и на нашим нај и ску сни -
јим игра чи ма. Пали смо после
искљу че ња наших цен та ра.
Искре но, био бих јако сре ћан
када бисмо ми има ли ова кво
суђе ње у гости ма, а када то
кажем, не желим да ума њим
побе ду Напрет ка, која је заслу -
же на. Одлу чи ла је јед на лоп та,
има ли смо два сло бод на бацања
за побе ду, али шта је – ту је. Све
је то кошар ка. Мора мо добро
да се при пре ми мо за иску ше ња
која нам пред сто је и да извучемо
поу ке после овог меча – раз о ча -
ран је био и тре нер Бојан Јови -
чић после шокант ног пора за.

Иду ћег викен да Тамиш ће
бити на новом вели ком иску -
ше њу. Пред сто ји му меч с лиде -
ром, еки пом Мла до сти, и то на
њего вом тере ну.

Про шлог викен да у Новом Саду
је одр жа но фина ле Купа Срби -
је у стре ља штву, у гађа њу по
А-про гра му. Запа жен наступ на
том пре сти жном так ми че њу
има ли су и чла но ви СД-а „Пан -
че во 1813”.

Јуни ор Вели мир Нин ко вић
над ме тао се у гађа њу из вазду -
шног пишто ља. У основ ном мечу
је био дру ги, с пого ђе них 549
кру го ва, али је у фина лу, у гру -
пи са осам нај бо љих јуни о ра,
јед но став но бри љи рао и осво -
јио нај вред ни ји тро феј, са чак
пет кру го ва више од првог пра -
ти о ца. Поред њега, пан че вач ки

сени ор ски тим у гађа њу из
пишто ља, који је зау зео пето
место, чини ли су и мла ђи
јуниори Мар ко Нин ко вић и Сте -
фан Кешиш јан, који су пости -
гли вред не резул та те.

Алек са Рако њац се над ме тао
у гру пи јуни о ра који су пуца ли
из вазду шне пушке. У основ ном
мечу је са 617,5 кру го ва убе дљи -
во осво јио прво место, али је у
завр шни ци мало посу стао, па је
на кра ју морао да се задо во љи
четвр тим местом. Он је био и
члан сени ор ске еки пе СД-а „Пан -
че во 1813”, која се оки ти ла брон -
за ним одлич јем. Алек са је овог

пута имао 618,9 кру го ва, а насту -
пи ли су и сени о ри Габри ел Дау -
то вић, са 610, и Дејан Пешић,
са 624,8 кру го ва, с којим је поно -
во потвр дио ранг стрел ца међу -
на род ног раз ре да, који му ина -
че важи до кра ја 2022. годи не.

У исто вре ме, али у Кикин -
ди, одр жа но је и пето коло Лиге
пио ни ра Вој во ди не, на коме је
уче ство ва ло шесто ро наших
мла дих сугра ђа на.

Ива Рако њац је у гађа њу из
вазду шне пушке осво ји ла прво
место, са 186 кру го ва, а поред
ње, тим пан че вач ке „дру жи не”
који је зау зео четвр то место
чини ле су и Асја и Катја

Богдано вић. Еки па деча ка из
нашег гра да оки ти ла се сре бр -
ним одлич јем, а чини ли су је
Огњен Бун чић, Огњен Лукић и
Нема ња Ђор ђе вић.

Огњен Бун чић је, са 168 круго -
ва, побе дио у кон ку рен ци ји деча -
ка који су пуца ли из пиштоља, а
Нема ња Ђор ђе вић је био тре ћи,
са 159 кру го ва. Еки па пио ни ра
која се так ми чи ла у гађа њу из
пишто ља зау зе ла је дру го место
захва љу ју ћи Огње ну Луки ћу (102
кру га), који је насту пио уме сто
Мар ка Нин ко ви ћа, јер се он у
исто вре ме так ми чио у Новом
Саду. Асја Бог да но вић је била
четвр та, са 145 кру го ва.

НОВО СТИ С ВАТРЕ НЕ ЛИНИ ЈЕ

ВРЕД НИ ТРО ФЕ ЈИ ЗА „ДРУ ЖИ НУ”

Чла но ви Џудо клу ба Једин ство
из Кача ре ва уче ство ва ли су у
неде љу, 31. јану а ра, у тре нинг-
-кам пу у Вршцу.

Уз пошто ва ње свих про то ко -
ла у скла ду са епи де ми о ло -
шком ситу а ци јом, деца су
одради ла тре нин ге и бор бе, а
њихо ви осме си су нај леп ша
награ да за уло же ни труд.

Уче ство ва ли су: Еми ли ја
Илић, Еле на Алек сић, Јана
Пеј но вић, Хеле на Ђуро вић,
Андреа Ђако вић, Мили ца
Бога ти но вић, Мари ја Пенев -
ски, Радан Чиго ја, Ален
Ајрулај, Лазар Ристов ски,
Петар Ранев ски, Васи ли је Стој -
шић, Оли вер Пољак и Или ја
Нађе ло вић.

ВЕСТИ С ТАТА МИ ЈА

МАЛИ КАЧА РЕВ ЦИ 
ГОСТО ВА ЛИ У ВРШЦУ

Спорт ско Пан че во је бога ти је
за још један колек тив. У субо ту,
30. јану а ра, почео је да ради
ново о сно ва ни Џудо клуб Тамиш.

Тог дана је одр жан позив ни
тре нинг новог спорт ског колек -
ти ва у нашем гра ду. Џудо клуб
Тамиш отво рио је вра та свог
тре нинг цен тра за три де се так
пер спек тив них џудист ки ња и
џуди ста из: Труд бе ни ка, Црве -
не зве зде, Рако ви це, вршач ке
Локо мо ти ве, Дина ма, Пан че ва
и стар че вач ког клу ба „Ака де -
ми ја Јочић”.

Први тре нинг и поче так рада
ЏК-а Тамиш сво јим при су -
ством је уве ли ча ла и европ ска
вице шам пи он ка Андреа Сто -
ја ди нов. Тре нинг су води ли:
Вла ди мир Илић, Неда Осто -
јић, Иван Осто јић, Алек са
Стоја ди нов, као и тре не ри

репре зен та ци је Срби је Нема -
ња Нико лић и Андри ја Ђури -
шић. Пре ка ље ни џудо-бор ци
Мар ко Ата на сов и Вик тор Оже -
го вић сво јим при су ством су
дали подр шку ново о сно ва ном
џудо- колек ти ву у нашем граду.

Тре нинг цен тар ЏК-а Тамиш
про сти ре се на 370 ква дра та,
од којих је 200 под тата ми јем
изра ђе ним по јапан ској тех но -
ло ги ји на пли ва ју ћем поду.

Амби ци о зна упра ва клу ба је
у овом тре нут ку ста ви ла акце -
нат на џудо као олим пиј ску

дисци пли ну, али пла ни ра да
од 1. мар та поч не да ради и
шко ла овог спор та.

Захвал ност за доса да шњу
помоћ ЏК Тамиш дугу је пре
све га Градској упра ви гра да
Пан че ва, Џудо саве зу Срби је и
Џудо саве зу Вој во ди не.

ЏУДО КЛУБ ТАМИШ – НОВА ЗВЕ ЗДА 

НА ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ СПОРТ СКОМ НЕБУ

ВРА ТА ОТВО РЕ НА ЗА СВЕ!

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

АЛЕК СИН ЧА НИ ИЗНЕ НА ДИ ЛИ ТАМИШ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кд8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВО ПА ЗЛА ТО

Вели ки успех на так ми че њу у

Вршцу оства ри ла је Ната ли ја Нова -

ко вић, так ми чар ка ЏК-а „Ака де ми -

ја Јочић”.

Ова тален то ва на девој чи ца има -

ла је свој де би тант ски на ступ, који

ће сигур но зау век пам ти ти. Ната -

ли ја је успе ла да са вла да све ри -

вал ке, мно го иску сни је так ми чар -

ке, а зла тна меда ља ко ју је осво ји -

ла биће јој под стрек за још пре да -

ни ји рад.



СПОРТ

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са
ограниченом одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Александар Живковић
• Редакција: Синиша Трајковић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (централа), 013/300-830 
(благајна), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 325-9500600038555-09, 160-43415-05 код „Banca Intesa” Панчево 
и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају 
• Рекламације се примају у року од седам дана • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике 
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs 
• e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

Миљана
Видосављевић,
економиста:
     – Суботу ћу провести
на сунцу с драгим
људима. Шетаћу по
Земуну. Недељом
гледам да будем сама
– радећи ствари које
волим. Тако се најбоље
опустим пред наредну
радну седмицу.

Елена Секулић,
гимназијалка:
    – Веома радно, учећи
углавном. Спремам се за
следећу недељу. Имамо
доста обавеза, лакше је
него на почетку, мада
још није опуштено. Али
навикли смо се, није
тешко то што смо се са
онлајн наставе вратили
на уобичајену.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Слободе
Има их више, иако је најчешће помињу у једнини.

    Не добијају се на поклон.

    Освајају се.

    Зато су, између осталог, толико вредне.

    А кад их уграбиш, и даље мораш да се за њих бориш.

    Знају да побегну када се дух улењи.

    Рад на себи је бесконачан посао.

    Као и борбе за слободе.

Вирус
Кажу да влада некакав вирус.

    Болест, од које се умире.

    Није пекићевски бесна, али је опасна.

    Ипак, људи не зазиру од ње.

    Еспресо је чудо!

    Извлачи обожаваоце из кућа и кад их корона закључа.

    Уме на столу да се нађе и пићенце.

    Живели! Наздравље!

Као у сну
Слике колају кроз главу.

    Једнако тешко је разазнати их.

    Раздвојити по значају.

    И црно-беле и оне у колору.

    У свим могућим облицима.

    Тешко је, без обзира на труд.

    Јер подсвест је као сунђер.

    Онај живи – не пита те када може да се цеди.

Матеја Грујичић,
гимназијалац:
     – Имао сам план 
да изађемо, али 
пошто не раде кафићи 
у граду, отићи ћемо 
у Долово, чисто 
да мало 
променимо средину.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Дер би при пао Пар ти за ну

Девој ке из Одбој ке 013 
на побед нич ком путу

Игра пре ко мре же вра ти ла се у наш
град. Пра ва је ште та што због пан де ми -
је коро на ви ру са посе ти о ци ма није дозво -
љен улаз на спорт ске при ред бе, јер би у
Пан че ву има ли шта да виде...

Одбој ка ши стар че вач ког Бор ца у
послед њих неко ли ко утак ми ца игра ју
заи ста на врхун ском нивоу. Они се грче -
ви то боре за опста нак у Супер ли ги наше
земље, али по игра ма које при ка зу ју, за
њих сигур но има места у дру штву нај бо -
љих. Борац је током шам пи о на та савла -
дао и Мла ди рад ник, Риб ни цу и Ниш,
знат но иску сни је и ску пље тимо ве, и
одлич но пари рао и Вој во ди ни и Црве ној
зве зди, а про шле субо те и Пар ти за ну.

„Бор ци” не само да су били рав но -
пра ван про тив ник већ су у већем делу
утак ми це над ви си ли рива ла и били надо -
мак осва ја њу сето ва, али када је тре ба -
ло зада ти завр шни уда рац, рука као да
је задрх та ла. „Црно-бели” су се извла -
чи ли из гото во изгу бље них ситу а ци ја, а
на кра ју су одне ли цео одбој ка шки плен
у Бео град: Борац –Пар ти зан 1:3, по сето -
ви ма 24:26, 26:28, 25:23 и 23:25.

Води ли, па ста ли

Сам поглед на кона чан резул тат довољ -
но гово ри о томе каква се утак ми ца оди -
гра ла у Хали спор то ва на Стре ли шту
про шле субо те. Сва ки сет је био бит ка до
послед њег даха, „гину ло” се за сва ку лоп -
ту, сва ки поен је морао да се зара ди...

Било је и гре ша ка, нарав но, али оне
су углав ном биле плод пре ве ли ке жеље
за побе дом. Игра чи дома ћег тима су у
првом сету начи ни ли вели ки број сер -
вис-гре ша ка, али су, и поред тога што
су на тај начин број не пое не покло ни -
ли рива лу, били мно го бли же вођ ству
од гости ју. Борац је водио са 22:20, па
потом и са 24:22. Имао је, дакле, две
сет-лоп те за почет но вођ ство, али није
успео. Стр пљи вом игром, пред во ђе ни
иску сним Боја ном Јани ћем, „црно-бели”
су успе ли да пре о кре ну на 24:26 и пове -
ду с 0:1.

Мом ци које пред во де тре не ри Душан
Јовић и Воји слав Павло вић у дру гом
сету су побољ ша ли сер вис, а то се одмах
одра зи ло и на резул тат. Ас-сер ви сом
Вла ди ми ра Кне же ви ћа дома ћи су пове -
ли са 16:11, а онда су одјед ном ста ли и
дозво ли ли про тив ни ку да изјед на чи и
пот пу но се вра ти у меч. Поно во је усле -
ди ла неиз ве сна завр шни ца, а у игри
поен за поен Борац је први дошао до
при ли ке да осво ји сет (24:23). Дома ћи
су има ли шан су и на 25:24, па на 26:25,
али није вре де ло. Гости из Бео гра да су
се, баш као и у првом сету, изди гли

изнад гото во без на де жних ситу а ци ја и
сти гли до висо ког вођ ства од 0:2.

У тре ћи сет Борац је ушао с про ме -
ном на месту диза ча. Игром је „дири го -
вао” Саша Рај ко вић, али је и овај део
утак ми це био иден ти чан као прва два.
Рива ли нису дозво ља ва ли про тив ни ку
да се „одле пи”, па побед ник није могао
ни да се наслу ти. Борац је до сет-лоп те
(24:23) дошао ас-сер ви сом Душа на Стој -
са вље ви ћа, потом је Давор Мило ше вић
добро избло ки рао напад гости ју, а лоп -
ту је за осва ја ње тре ћег сета у поље
рива ла послао Ненад Мадић.

Пар ти зан је у четвр том сету кори стио
умор дома ћих игра ча, дик ти рао тем по,
имао резул тат ску пред ност од 10:16,

17:22 и 20:24, али „бор ци” се нису пре -
да ва ли ни тада. Иако пси хо ло шки при -
лич но потро ше ни након што су изгу би -
ли прва два сета, дава ли су све од себе...
Успе ли су да се при бли же на 23:24, али
нису има ли сна ге за конач ни пре о крет.
Била је то сјај на, пра ва супер ли га шка

пред ста ва, у којој је Пар ти зан био јачи
само за пре ве ли ко иску ство нека да шњег
репре зен та тив ца Боја на Јани ћа.

Наред ног викен да Борац госту је у
Пожа рев цу, где ће одме ри ти сна ге с
Мла дим рад ни ком.

Шести три јумф дево ја ка

Девој ке из Одбој ке 013 су нову годи ну
запо че ле побе дом. Про шлог викен да је
наста вљен шам пи о нат у Дру гој лиги
гру па „Север”, оди гра не су утак ми це
деве тог кола, а тим који пред во ди тре -
нер Вла ди мир Јован чић оства рио је
шести три јумф: Одбој ка 013 – Стар 3:0,
по сето ви ма 25:23, 25:21 и 25:18.

Током целог сусре та Јеле на Петр ов и
њене саи гра чи це дик ти ра ле су тем по, а
њихо ва побе да нијед ног тре нут ка није
се дово ди ла у пита ње. И ако би се Ново -
са ђан ке резул тат ски при бли жи ле, тре -
нер Јован чић би реа го вао тајм-аутом,
после кога су Пан чев ке наста вља ле свој
побед нич ки поход кроз овај меч...

Тако је било и у дру гом сету. Гошће
су пове ле с 0:5, али онда је одго вор ност
на себе пре у зе ла упра во Јеле на Петр ов,
па је сво јим пое ни ма дала кри ла и саи -
гра чи ца ма. Алек сан дра Гаше ћа је одсер -
ви ра ла ас, раз и гра ла се и Мили ца Кужић,
а сред њи бло ке ри Тео до ра Минић и
Софи ја Аша нин биле су непре ла зна пре -
пре ка за девој ке из Новог Сада.

Пан чев ке су биле још убе дљи ви је у
тре ћем сету. Дра га на Мар ко вић је одлич -
но игра ла до сре ди не сета, а онда је тре -
нер Јован чић у игру поно во увео Тео до -
ру Минић, која је ста ла на сер вис-лини -
ју и на њој оста ла до кра ја утак ми це.

Пан чев ке су се учвр сти ле на врху
табе ле. Сада има ју само побе ду и бод
мање од дру го пла си ра не еки пе Срем 2.
Наред ног викен да пред сто ји им тешко
госто ва ње у Футо гу и мег дан са исто и -
ме ним дома ћим тимом.

А. Живковић

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„БОР ЦИ” ПРО ПУ ШТА ЛИ СЕТ-ЛОП ТЕ...


