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Број 4906, година CLII

СВЕСТСВЕСТ

Док је Славица Кнежевић примала уплате за огласе и читуље, њена породица се
бахатила и живела на високој нози, по принципу „има се – може се”

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

КАО ДА ПИЈАНИХ НИЈЕ ДОСТА

ДРОГИРАНИ ВОЗАЧИ 
БОМБЕ НА УЛИЦАМА

ПАРАМА ИЗ БЛАГАЈНЕ ПРАВИЛА
ЋЕРКИ СВАДБУ НА МАЛДИВИМА
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Где и када се пријавити
за помоћ од 60 евра

» страна 3

Није важно одакле је,
свака вакцина делује

» страна 7

УСЕВИ СЕ ОПОРАВЉАЈУ

Фебруарска голомразица
неће наудити стрном житу

страна 9

страна 11НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци спортске судије
страна 11

У С К О Р О !

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1



тра жи ће се да рок отпла те буде пет
годи на, чему би тре ба ло да прет хо ди
грејс пери од од 12 месе ци. Пери од
рас по ло жи во сти кре дит ног нов ца је
го ди ну дана од закљу че ња уго во ра
одно сно до реа ли за ци је капи тал них
про је ка та.

Доне то је и пет одлу ка о оту ђе њу
пар це ла земљи шта које се про да ју
вла сни ци ма обје ка та на њима, без
јав ног над ме та ња, а биће анга жо ван
ре ви зор за оба вља ње екс тер не реви -
зи је завр шног рачу на буџе та Гра да за
2020.

Одбор ни ци су при хва ти ли пред лог
да се за уре ђе ње гра ђе вин ског земљи -
шта у Пан че ву, које обу хва та радо ве
на при пре ми и на кому нал ном опре -

ма њу, као и тро шко ве реа ли за ци је
инве сти ци ја, ове годи не пла ти 1,3
мили јар де дина ра. Новац за ову
наме ну издво ји ће се из при хо да
буџе та Гра да у изно су од 784 мили о -
на дина ра, 424 мили о на ће „при сти -
ћи” из кре ди та, а 114 мили о на биће
обез бе ђе но из „оста лих при хо да”.
Кому нал но опре ма ње гра ђе вин ског
земљи шта кошта ће 1,26 мили јар ди
дина ра, а при пре ма 62 мили о на
дина ра.

Тро шко ви су поде ље ни тако да ће
400 мили о на дина ра оти ћи за област
ста но ва ња, урба ни зма и про стор ног
пла ни ра ња, 519 мили о на дина ра за
орга ни за ци ју сао бра ћа ја и сао бра -
ћај ну инфра струк ту ру, а 325 мили о -

на дина ра за изград њу инфра струк -
ту ре водо во да и кана ли за ци је: нај ве -
ћи део тог нов ца – 190 мили о на –
биће уло жен у изград њу водо во да
изме ђу Кача ре ва и Банат ског Новог
Села.

Поме ну тих 519 мили о на дина ра за
орга ни за ци ју сао бра ћа ја пла ни ра но је
да се утро ши тако што ће цена изград -
ње локал не пут не инфра струк ту ре
бити 286,2 мили о на дина ра, а за ре -
кон струк ци ју Ули це цара Лаза ра биће
издво је но, уз покра јин ских 110 мили -
о на, град ских 185,6 мили о на дина ра.

Усво је ни су и План за поста вља ње
сред ста ва за огла ша ва ње на тери то ри -
ји гра да Пан че ва, изме не и допу не
Про гра ма посло ва ња ЈП-а Град ска
стам бе на аген ци ја и годи шњи изве -
штај о актив но сти ма локал ног омбуд -
сма на гра да за 2020.

С. Трај ко вић

Рок отпла те пет годи на,
грејс пери од 12 месе ци

У изград њу водо во да
изме ђу Кача ре ва и
Банатског Новог Села
биће уло же но 
190 мили о на дина ра

На сед ни ци Скуп шти не гра да Пан че ва
одр жа ној 25. фебру а ра било је 13 та -
ча ка днев ног реда. Прва и нај ва жни ја
одно си ла се на кре дит но заду жи ва ње
гра да, о чему смо писа ли у про шлом
бро ју, али не шко ди да поно ви мо нај -
ва жни је момен те. Наи ме, усво је но је
дуго роч но заду же ње Гра да Пан че ва од
564 мили о на дина ра ради финан си ра -
ња капи тал них инве стиција.

Мини стар ство финан си ја је дало
одо бре ње град ској вла сти за то, јер је
обим овог заду же ња у окви ри ма про -
пи са ним Зако ном о јав ном дугу.

За тех нич ку доку мен та ци ју и изво -
ђе ње радо ва на уре ђе њу при о ба ља
биће подиг нут кре дит од 250 мили о -
на дина ра, доку мен та ци ја и радо ви у
делу цен трал ног град ског језгра
кошта ће 150 мили о на дина ра, а исто
то у јед ној ули ци у север ној инду -
стриј ској зони 24 мили о на дина ра.
За набав ку опре ме елек трон ског и
видео над зо ра Град ће се заду жи ти
85 мили о на дина ра, а за изра ду тех -
нич ке доку мен та ци је за јав не објек те
висо ко град ње 55 мили о на дина ра.

Како би Пан че во дошло до овог нов -
ца, биће рас пи са на јав на набав ка и
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Ах, ти наши
суко би...

Позна то је да спа да мо у људе
чија се и два ока у гла ви раз ми -
мо и ла зе око све га и сва че га. Ај
што се гло жи мо око нов ца,
жена или при ви ле ги ја, то се
нека ко и под ра зу ме ва у дана -
шње вре ме, буду ћи да, хте ли –
не хте ли да при зна мо, те „вред -
но сти” дрма ју цео свет.

Међу тим, ми има мо и само
наше део бе. Лепо их је побро -
јао и поја снио леген дар ни
Душко Кова че вић у свом делу
„Два де сет срп ских поде ла”,
које гово ре о томе ко се све с
ким и у вези са чим овде суче -
ља вао. И ту има мо чита ву лепе -
зу суко ба – од кара ђор ђе ви ће -
ва ца и обре но ви ће ва ца, пре ко
кому ни ста и чет ни ка, до „црве -
но-белих” и „црно-белих”.

Е сад, ова последњa поде ла
више није толи ко интен зив на,
прем да су се још доне дав но тре -
сле три би не и ломи ла нави јач ка
копља (да не каже мо гла ве), али
су по том осно ву тен зи је нека ко
уми ну ле, наро чи то откад је
нави ја штво поста ло озби љан
„бизнис”. Тако се хули га ни све
мање бију зарад оства ре ња сво -
јих „иде о ло шких погле да”, већ
око тржи шта трго ви не мно го
уно сни јом робом.

И док пра ви рари тет поста ју
и оне ста ре добре жуч не
распра ве изме ђу „зве зда ша” и
„пар ти за но ва ца”, као да све
више тиња сукоб на рела ци ји
изме ђу крв них непри ја те ља у
Дру гом свет ском рату – пар ти -
за на и чет ни ка. Уме сто да је
дошло до, не тако дав но, пом -
пе зно наја вљи ва ног поми ре ња
иде о ло шких непри ја те ља, као
да се бор бе (доду ше, вер бал не)
још и рас плам са ва ју, па смо
све до ци љутих рас пра ва о томе
ко је тада, сре ди ном про шлог
века, био пра ва и пра вед ни ја
стра на. Чак се иде и дотле да се
дуго го ди шња при ја тељ ства
рас ту ра ју...

Међу свим тим небро је ним
суко би ма послед њи је на виде -
ло иза шао онај на нај ви шем
ака дем ском нивоу, где би га
оби чан смрт ник нај ма ње оче -
ки вао – изме ђу пред сед ни ка
САНУ Вла ди ми ра Кости ћа и
„свет ског а нашег” Еми ра
Кусту ри це.  Наи ме, овај први је
дру гог пред ло жио за чла на у
нај ви шем инте лек ту ал ном
дому, али се овај дру ги кан да
наљу тио због начи на пред ла га -
ња, као и због некре ди бил но сти
првог и њего вог ста ва у вези с
Косо вом, који се опет бра ни да
је само хтео да ука же част
чуве ном режи се ру.

А Косо во је тек посеб на тач -
ка раз до ра...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Дистанца.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

За тех нич ку доку мен та ци ју
и изво ђе ње радо ва на
уређе њу при о ба ља биће
подиг нут кре дит од 250
мили о на дина ра, а
докумен та ци ја и радо ви 
у делу цен трал ног град ског
језгра кошта ће 
150 мили о на дина ра.

О КРЕ ДИТ НОМ ЗАДУ ЖИ ВА ЊУ И УРЕ ЂЕ ЊУ
ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕМЉИ ШТА

Ката ри на Голу бо вић, пред -
сед ни ца Коми те та прав ни ка
за људ ска пра ва (YUCOM),
про шле неде ље при ли ком
посе те Казне но-поправ ном
заво ду у нашем гра ду рекла
је да је Коми тет заин те ре со -
ван за још интен зив ни ју
сарад њу и покре та ње нових
про је ка та са Упра вом за
извр ше ње кри вич них санк -
ци ја. Она је том при ли ком
покло ни ла 500 књи га библи -
о те ци Заво да, чији фонд
сада има 4.000 насло ва.
Управ ник пан че вач ког 
КПЗ-а Дејан Бакић под се тио
је на то да се ради о новом заво ду,
отво ре ном 2018, с библи о те кар ским
фон дом који се непре ста но допу њу је
књи жев ном и струч ном лите ра ту ром.

Осу ђе на лица, поред беле три сти ке,
има ју на рас по ла га њу и прав не

пропи се: Кри вич ни зако ник, Закон о
кри вич ном поступ ку, Закон о извр -
ше њу кри вич них санк ци ја, као и
под за кон ска акта и при руч ни ке које
је Упра ва за извр ше ње кри вич них
санк ци ја изра ди ла уз подр шку

Мисије ОЕБС-а у Срби ји.
Сви затво ри посе ду ју и
прав ну лите ра ту ру како би
осу ђе ни ци има ли при ступ
закон ским доку мен ти ма
који регу ли шу њихо ва пра ва
и оба ве зе.

Мате ри јал је пре ве ден на
више стра них јези ка и јези -
ке наци о нал них мањи на да
би се спре чи ла евен ту ал на
дис кри ми на ци ја због језич -
ке бари је ре.

Ина че, казне но-поправ ни
заво ди има ју зави дан
библи о те кар ски фонд од
неко ли ко десе ти на хиља да

књи га, а од тога нај ве ћи затво ри има -
ју више од 40.000 насло ва – у Срем -
ској Митро ви ци 14.100, у Забе ли
13.500, у Нишу 5.500, а у Бео гра ду
4.000. Окру жни затвор у глав ном
гра ду посе ду је 3.550 књи га. С. Т.

ИЗ КОМИ ТЕ ТА ПРАВ НИ КА ЗА ЉУД СКА ПРА ВА

Допу на библи о те ке пан че вач ког затво ра

Циљ успо ста вља ње
потпуног и функ ци о нал ног
систе ма елек трон ске
управе

Град ска упра ва наста вља раз вој елек -
трон ске упра ве и актив но сти у окви -
ру диги та ли за ци је про це ду ра и услу -
га. У Град ском услу жном цен тру
(ГУЦ), на шал те ру број 6, сада је гра -
ђа ни ма Пан че ва омо гу ће но пре у зи -
ма ње пара ме та ра за дво фак тор ску
аутен ти ка ци ју (eID) ради при сту па -
ња услу га ма елек трон ске упра ве на
пор та лу „еУпра ва”.

Слу жбе но лице у ГУЦ-у ће гра ђа -
ни ма омо гу ћи ти при сту па ње тим
услу га ма путем eID-а уко ли ко
нема ју реги стро ван налог на пор та -
лу „еУпра ва”, тако што ће их реги -
стро ва ти путем кори снич ког име на
и лозин ке. Након што се налог
вери фи ку је, слу жбе ном лицу је
могу ће исто вре ме но под не ти при ја -
ву за бес плат но доби ја ње пара ме та -
ра за дво фак тор ску аутен ти ка ци ју

(eID) за мобил ну апли ка ци ју
„ConsentID”.

Нео п ход но је да стран ка при ли ком
под но ше ња при ја ве има мобил ни

теле фон код себе, као и при ступ
имејл адре си, коју је дала слу жбе ном
лицу при ли ком отва ра ња нало га. Пре
под но ше ња при ја ве за доби ја ње
пара ме та ра за дво фак тор ску аутен -
ти ка ци ју стран ка мора да при сту пи
имеј лу, који је наве ден у при ја ви, и
да поде си лозин ку за при ступ пор та -
лу „еУпра ва”.

Дво фак тор ска аутен ти ка ци ја пред -
ста вља сред њи ниво поу зда но сти.
Пред ност овог начи на при ја вљи ва ња
је у томе што кори сни ци ма нису
потреб ни ква ли фи ко ва ни елек трон -
ски цер ти фи ка ти, већ инста ли ра на
апли ка ци ја „ConsentID” на њихо вим
мобил ним теле фо ни ма или табле ти -
ма, коју кори сник акти ви ра при ли ком
сва ке при ја ве. Упут ство за инста ли ра -
ње и поде ша ва ње апли ка ци је „Con-
sentID” нала зи се на сај ту eid.gov.
rs/pomoc, под став ком број 8: „Како до
дво фак тор ске аутен ти кације”.

Свим кори сни ци ма је омо гу ће но
да извр ше про ве ру сво јих пода та ка у
Цен трал ном реги стру ста нов ни штва
на пор та лу „еУпра ва” и да при ја ве

све евен ту ал не непра вил но сти. Гра -
ђа ни путем пор та ла „еУпра ва” могу
оства ри ти увид у сво је подат ке у
матич ним књи га ма, књи зи држа вља -
на, био ме триј ској лич ној кар ти,
пасо шу, еви ден ци ји о пре би ва ли шту
и бора ви шту гра ђа на, оба ве зном
соци јал ном оси гу ра њу и поре ској
еви ден ци ји РС. Кори сни ци могу и да
извр ше про ве ру поре за на имо ви ну,
да елек трон ски пла те порез, да при -
сту пе пор та лу e-zdravlje.gov.rs...
Детаљ не инфор ма ци је могу ће је
доби ти на eid.gov.rs

Пан че вач ка Град ска упра ва је 28.
фебру а ра 2019. доне ла Акци о ни
план за уна пре ђе ње инфор ма ци о -
них тех но ло ги ја и уво ђе ње еУпра ве.
Циљ је успо ста вља ње пот пу ног и
функ ци о нал ног систе ма елек трон -
ске упра ве на нивоу гра да. До сада
су импле мен ти ра не е-услу ге „Бебо,
добро дошла на свет”, Цен трал ни
реги стар матич них књи га, еZUP, JIS
LPA, POS тер ми на ли, CEOP, еШал -
тер, еКа та стар, еВр тић и QR систем
пла ћа ња. С. Т.

НОВА Е-УСЛУ ГА ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Бес плат но пре у зи ма ње пара ме та ра

Марија Петровић,
начелница Градске управе
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Сла ви ца Кне же вић из
Јабу ке при ба ви ла
про тив прав ну
имовин ску корист 
у изно су од око
90.000 евра

Као у нека квој шпан ској или
тур ској сери ји, не види се крај
доку мен то ва ним пре ва ра ма бив -
ше бла гај ни це „Пан чев ца” Сла -
ви це Кне же вић и њене фами -
ли је. Уви дом у бла гај ну нашег
листа струч ни орга ни су утвр -
ди ли да посто ји вели ко несла -

га ње изме ђу бро ја изда тих и
еви ден ти ра них при ме ра ка „Пан -
чев ца” кол пор те ри ма – посто је
чак изда ња када Сла ви ца Кне -
же вић није заве ла није дан при -
ме рак нови на про да тих на ули -
ци, а на тај начин су наши сугра -
ђа ни дола зи ли до пре ко три
хиља де при ме ра ка!

Да под се ти мо, због посто ја -
ња осно ва сум ње да је извр ши -
ла кри вич но дело зло у по тре ба
поло жа ја одго вор ног лица, при -
пад ни ци Мини стар ства уну тра -
шњих посло ва – Упра ве кри ми -
на ли стич ке поли ци је, у сарад -
њи с Посеб ним оде ље њем за
сузби ја ње коруп ци је Вишег јав -
ног тужи ла штва у Бео гра ду,
ухап си ли су 3. фебру а ра Сла -
ви цу Кне же вић. После пре тре -
са њене куће одре ђе но јој је
задр жа ва ње од 48 сати на осно -
ву дотад при ку пље них дока за,
па је уз кри вич ну при ја ву и при -
во ђе ње над ле жном тужи ла штву
пуште на да се бра ни са сло боде.

Сум ња се да је бив ша бла гај -
ни ца „Пан чев ца” у пери о ду од
окто бра 2015. до јула 2019.
годи не напла ћи ва ла тек сто ве
за читу ље и поме не које није
еви ден ти ра ла као оства ре ни
про мет, или их је еви ден ти ра -
ла у мањим изно си ма од напла -
ће них. Тако је при ба ви ла про -
тив прав ну имо вин ску корист у
изно су од пре ко 10.200.000
дина ра, одно сно око 90.000

евра, што је и раз лог акти ви -
ра ња при пад ни ка поме ну тог
бео град ског Посеб ног оде ље -
ња, које се бави слу ча је ви ма
про не ве ре изно са виших од 1,5
мили о на дина ра.

Нови моме нат у истра зи је и
то што је утвр ђе но да су изда -
ва ни фискал ни рачу ни који
нису одго ва ра ли датој услу зи:
на при мер, кли јент пла ти пре -
ко пет хиља да дина ра за читу -
љу, а доби је рачун за услу гу
вред ну 1.200 дина ра. Тако ђе,
било је слу ча је ва да су прав на
лица пла ћа ла услу ге као физич -

ка, а ту посто ји знат на раз ли ка
у зва нич ном ценов ни ку, који
осум њи че на иона ко није кори -
сти ла. Тако је, у скла ду с ценов -
ни ком Кне же ви ћа, Дра ган
Кизић, вла сник фир ме „Киза”,
лич но Сла ви ци давао новац без
фискал ног тра га.

Редак ци ју су током ове неде -
ље зва ли школ ски дру го ви Сла -
ви чи ног мужа Вла ди ми ра да
би при ја ви ли како су му дава -
ли новац за читу ље пошто су
пре ми ну ли зајед нич ки при ја -
те љи и ком ши је. Посто је и изја -
ве о томе, ове ре не код нота ра.

Позна то је да новац није
тешко потро ши ти, већ зара ди -
ти. Од „зара де”, како утвр ђу ју
над ле жни орга ни, Кне же ви ћи
су ста ри јој ћер ки купи ли
дуплекс стан од 130 ква драт -
них мета ра у Кара ђор ђе вој ули -
ци, мада су се, исти ни за вољу,
хва ли ли да је тај стан поклон

њихо вих при ја те ља, тј. Перо -
ви ћа, роди те ља њихо вог зета.
Лепо је и путо ва ти. Тако су, а
то сва ко може да види на 
„Феј сбу ку”, чла но ви поро ди це
Кне же вић из Јабу ке посе ти ли
мно ге егзо тич не дести на ци је:
вен ча ње ста ри је ћер ке на Мал -
ди ви ма је било леп дога ђај, а
прет хо ди ли су му тури стич ки
одла сци и оста лих Кне же ви ћа
у Беч, Фирен цу и Вене ци ју, на
Сар ди ни ју и Крф, у Каи ро,
Стра збур, Мадрид, Праг, Дре -
зден, Кар ло ве Вари... Дакле,
пола Евро пе и део све та.

Као што смо већ писа ли, Сла -
ви ца Кне же вић је, посто ји осно -
ва на сум ња, сво јим чиње њем у
пери о ду од окто бра 2015. до
јула 2019. годи не оште ти ла и
буџет Репу бли ке Срби је за порез
у виси ни од око чети ри мили -
о на дина ра. Пре ма нај но ви јим
сазна њи ма, током 2013. и 2014.
годи не гра ђа ни наше земље
оште ће ни су за додат них 15
мили о на дина ра.

Уз све поме ну то, дирек тор
„Пан чев ца” Дра ган Жујо вић

оба ве стио је истра жне орга не
и тужи ла штво о томе да су му
Сла ви ца и Вла ди мир Кне же -
вић пре ти ли да ће посла ти
инспек ци ју у наш лист. Прет -
ња је апсурд на, јер су при пад -
ни ци МУП-а пре гле да ли доку -
мен та у вези с поме ну тим пери -
о дом, а ако им је било шта још
потреб но, менаџ мент листа им
је на рас по ла га њу 24 сата

дневно. А прет ња није, већ реал -
ност, да су нови на ри „Пан чев -
ца” тужи ли бив шу коле ги ни цу
због увре да упу ће них на њихов
рачун при ли ком пози ва да изне -
се сво ју стра ну ове при че.

На утвр ђи ва њу чиње ни ца у
овом слу ча ју ради ло је сед мо -
ро људи у послед њих годи ну и
по дана и њих посеб но чуди
дрзак начин оти ма ња нов ца
фир ме у кон ти ну и те ту, одно -
сно сва ко днев но. Ина че, кри -
вич но дело зло у по тре ба поло -
жа ја одго вор ног лица из чла на
227 став 3 у вези ста ва 1 Кри -
вич ног зако ни ка одно си се на
одго вор но лице које иско ри -
шћа ва њем свог овла шће ња при -
ба ви себи про тив прав ну имо -
вин ску корист у изно су (у овом
слу ча ју) већем од десет мили -
о на дина ра. За ову прав ну ква -
ли фи ка ци ју запре ће на је казна
затво ра од две до десет годи на,
али с обзи ром на то да се оште -
ће ни гра ђа ни и даље јавља ју,
одно сно да посто ји могућ ност
да је осум њи че на на инкри ми -
ни шу ћи начин посту па ла и
дуже од десет годи на, могу ће
је да ће над ле жно тужи ла штво
изме ни ти ква ли фи ка ци ју на
још теже кри вич но дело, са
стро жом запре ће ном казном –
до пет на ест годи на затво ра.

Про шле неде ље је одр жа но
прво рочи ште по тужби Сла ви -
це Кне же вић којом тра жи да
буде вра ће на на посао. За прву
став ку у тужби – да јој реше ње
о суспен зи ји није уру че но –
тужи ља је при зна ла да је
нетачна. Инте ре сант но, њена

ста ри ја ћер ка је из Кошар ка -
шког саве за Срби је неко ли ко
пута зва ла нашег фото-репор -
те ра како би га оме та ла у про -
фе си о нал ном задат ку да фото -
гра фи ше осум њи че ну испред
суда после рочи шта.

Сле де ће рочи ште је у апри -
лу, а због инте ре со ва ња јав но -
сти, наста ви ће мо да пра ти мо
овај слу чај. Р. П.

НОВИ ДЕТА ЉИ У СЛУ ЧА ЈУ БИВ ШЕ БЛА ГАЈ НИ ЦЕ „ПАН ЧЕВ ЦА”

ИМА СЕ, МОЖЕ СЕ: ВЕН ЧА ЊЕ НА МАЛ ДИ ВИ МА
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 ја ли стич ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др Го ран Ми -
тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но -
ло шке др Гор да на Ве љо -
вић, та ко ђе из Оп ште бол -
ни це. За пре гле де из обла -
сти ги не ко ло ги је за ду же -
на је др Ве сна Но ви чић
Ђо но вић из До ма здра -
вља Па ли лу ла.

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

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

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја
се и по то ме што у хе ма то -
ло шко-би о хе миј ској ла бо -
ра то ри ји те уста но ве паци -
јен 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 Горан

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

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

ИНВА ЛИД СКЕ
ПАРКИНГ-КАР ТЕ

Про ду жено важење
до краја године

Вла да Срби је је на недав ној
сед ни ци доне ла закљу чак
којим се даје пре по ру ка једи -
ни ца ма локал них само у пра -
ва да се важе ћим инва лид -
ским пар кинг-кар та ма и
резер ви са ним пар кинг-
-мести ма про ду жи рок важе -
ња до 31. децем бра 2021.
годи не.

Ради појед но ста вље ња про -
це ду ре и нала же ња трај ног
реше ња за изда ва ње инва -
лид ских пар кинг-кара та и
резер ви са них пар кинг-места,
Вла да је покре ну ла ини ци -
ја ти ву да се на пор та лу
„еУпра ва” кре и ра елек трон -
ска услу га која ће омо гу ћи -
ти лак ше под но ше ње зах те -
ва елек трон ским путем, а
овла шће ним лици ма из једи -
ни ца локал них само у пра ва
пру жи ти јед но ста ван увид у
доку мен та ци ју, одно сно
чиње ни це које су реле вант -
не за оства ри ва ње пра ва на
пар кинг-кар те.

Д. К.

ГРАЂАНИ И ПЕНЗИОНЕРИ

Како се пријавити
за помоћ од 60 евра

КОН КУРС 
ЦРВЕ НОГ КРСТА

За ђаке награ да 
– лето ва ње

Црве ни крст Срби је рас пи -
сао је наград ни лите рар ни и
ликов ни кон курс „Крв живот
зна чи”, наме њен основ ци ма
и сред њо школ ци ма. Могу ће
је посла ти лите рар ни или
ликов ни рад или видео-спот
/ филм. Коми си ја Црве ног
крста Пан че во издво ји ће нај -
бо ље радо ве из сва ке
категоријe (основ ци од првог
до четвр тог и од петог до
осмог раз ре да и сред њо школ -
ци) и про сле ди ће их Црве -
ном крсту Вој во ди не ради
финал ног избо ра.

Прво пла си ра ни уче сни ци
биће награ ђе ни десе то днев -
ним лето ва њем у одма ра ли -
шту Црве ног крста, ако епи -
де ми о ло шка ситу а ци ја то
дозво ли, или дру гом аде кват -
ном награ дом. Пред ви ђе не
су и награ де за дру го и тре -
ће место, као и за шко ле и
настав ни ке. Дета ље кон кур -
са може те погле да ти на сајту
www.crvenikrstpancevo.org.rs.

Д. К.

У складу са одлукама плана
Владe за подршку грађанима и
пензионерима, право на нов-
чану помоћ од по 60 евра има-
ју сви пунолетни грађани. Они
ће новац добити у две рате:
прва ће ићи у мају, а друга у
новембру.

Пензионери, њих укупно 1,7
милиона у Србији, међутим,
добиће укупно 110 евра, одно-
сно око 12.800 динара. Првих
и последњих 30 евра пензио-
нери ће добити када и остали
грађани, а у септембру ће доби-
ти и додатак од 50 евра, на који
једино они имају право.

Пензионери неће морати
посебно да се пријављују за при-
јем ових средстава, јер већ посто-
ји уходан систем с Фондом ПИО
око исплата најстаријима.

За помоћ неће морати да се
пријављују ни корисници соци-
јалне помоћи, а њих има око
150.000. И за њих постоје пода-
ци и паре ће им бити исплаће-
не и без пријављивања.

За остале, пријављивање
почиње у априлу, а ко се

пријави за првих 30 евра, ауто-
матски ће добити и других 30
евра. Није потребно два пута
се пријављивати, а процедура
ће бити иста као и прошле годи-
не, када је држава давала по
100 евра.

Пријављивање ће ићи елек-
тронски, преко сајта Управе за
трезор, где ће грађани кликну-
ти на поље „Подношење прија-
ве” и тамо унети своје податке:
ЈМБГ, број личне карте и банку
у којој имају отворен рачун.

Уколико грађани немају већ
отворен рачун у некој банци,
изабраће банку преко које желе
да им буде исплаћен новац и
тиме ће се аутоматски прија-
вити за помоћ. На тај начин
ће им бити отворен једнократ-
ни наменски рачун, без ика-
квих трошкова. Након поди-
зања новца наменски рачун ће
бити угашен.

Пријава ће бити могућа и
телефоном, на број који ће на
време бити званично објављен.
Већ крајем априла биће отво-
рен и кол-центар. Р. П.
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Славица и Владимир
Кнежевић у Египту

Ћерка Јелена Кнежевић-
-Перовић на Малдивима

Ћерке Маријана и Јелена у Мароку



Закон ће се одно си ти и
на повре ме не раднике
у грађевинарству,
инфор ми са њу и
креатив ним
индустрија ма

Рад ник има пра во на
здрав стве но оси гу ра ње
само у слу ча ју повре де
на раду или
професионал ног
обоље ња

Аутор: аген ци је
Нацрт зако на о појед но ста вље -
ном рад ном анга жо ва њу на
сезон ским и дру гим повре ме -
ним посло ви ма у Срби ји пред -
ви ђа да посло да вац може да
еви ден та ци о ном при ја вом анга -
жу је повре ме не рад ни ке у гра -
ђе ви нар ству, уго сти тељ ству,
инфор ми са њу, умет но сти заба -
ве и рекре а ци је, кре а тив ним
инду стри ја ма, чува њу деце и
одра слих, одр жа ва њу хиги јене.

Осим у пољо при вре ди, где
се већ при ме њу је сли чан закон,
јер се низ посло ва дефи ни ше
појед но ста вље ним анга жо ва -
њем – од сетве, жетве и бра ња
воћа до неге сто ке – такав трет -
ман би, како је пред ло же но,
тре ба ло да доби ју и рад ни ци у
гра ђе ви нар ству на посло ви ма
при пре ме гра ди ли шта, пре но -
су ала та, руч ном копа њу, исто -
ва ру, уто ва ру…

Нацр том зако на, који је при -
пре ми ло Мини стар сто за рад,
запо шља ва ње, борач ка и соци -
јал на пита ња, у уго сти тељ ству
су појед но ста вље ни посло ви
шан ке ра, бар ме на, коно ба ра,
кува ра, соба ри це, пера ча судо -
ва, а у тури зму тури стич ки
води чи и пра ти о ци.

У сек то ру инфор ми са ња и
кому ни ка ци ја појед но ста вље -
ним посло ви ма се сма тра аудио-
визу ел на про дук ци ја, посао ста -
ти ста, воза ча, рекви зи те ра.
Повре ме ни рад ни ци у сек то ру
умет но сти, заба ве и рекре а ци је
моћи ће да се запо шља ва ју на
посло ви ма орга ни за ци је дога -
ђа ја, про мо ци ји, цепа њу кара -
та, одр жа ва њу хиги је не, помоћ -
ним посло ви ма за потре бе тех -
ни ке и сце но гра фи је.

Без пра ва на годи шњи
одмор

Посло да вац може да анга жу је
рад ни ка у тим сек то ри ма на
повре ме ним посло ви ма нај ви -
ше 180 дана у току кален дар -
ске годи не, или нај ви ше 15

дана месеч но, а истог рад ни ка
нај ду же до 120 дана годи шње.
Рад ник, како је пред ви ђе но, у
току рада има пра во на пау зу
од 15 до 45 мину та, зави сно од
дужи не рад ног вре ме на, али не
и на годи шњи одмор.

На повре ме ним посло ви ма
може да се анга жу је и запо сле -
ни рад ник с непу ним рад ним
вре ме ном до пуног рад ног вре -
ме на. И запо сле ни рад ник с
пуним рад ним вре ме ном може
да се анга жу је и на повре ме ним
посло ви ма, али нај ду же до једне
тре ћи не пуног рад ног вре ме на.

Посло да вац је дужан да пре -
ко посеб ног инфор ма ци о ног
систе ма, пове за ног с Поре ском
упра вом, при ја ви рад ни ка сва -
ког рад ног дана до десет сати
пре под не за прву сме ну и од
13 до 15 сати за попо днев ну
сме ну. Рад но вре ме тра је, како
пред ви ђа Нацрт, осам сати, а
нај ви ше 12 с пре ко вре ме ним
радом, а ако рад ник ради један
од дана у неде љи пред ви ђе них
за одмор, има пра во на сло бо -
дан дан.

Посло да вац је дужан да при -
вре ме ног рад ни ка, пре сту па -
ња на рад, упо зна с посло ви ма
које ће оба вља ти, местом рада,
оче ки ва ним тра ја њем рада,
усло ви ма за њего ву без бед ност,
рад ним вре ме ном, пау зом,
недељ ним одмо ром и виси ном
накна де без поре за и допри но -
са, одно сно усло ви ма рада. Сту -
па њем рад ни ка на посао, како
се наво ди у Нацр ту, по еви ден -
ци о ној при ја ви посло дав ца, коју
му доста вља у елек трон ском
обли ку, или одштам па ну,
„сматра ће се да је рад ник

прихва тио усло ве рада и да је
тиме закљу чен уго вор”.

Пла ћа се сва ки запо че ти
сат рада

Посло да вац је дужан да рад ни -
ку пла ти накна ду за сва ки запо -
че ти сат рада, као и поре зе и
допри но се. Накна да, без поре -
за и допри но са, обра чу на ва се
по рад ном сату, нај ма ње у изно -
су мини мал не цене рада, а
испла ћу је се на кра ју дана или
у дру гом уго во ре ном року. Ако
посло да вац не одја ви рад ни ка
до сле де ћег дана до десет сати,
дужан је да му пла ти накна ду.

Рад ник има пра во на здрав -
стве но оси гу ра ње само у слу ча -
ју повре де на раду или про фе -
си о нал ног обо ље ња. Рад ник се,
анга жо ва њем на повре ме ним
посло ви ма, не искљу чу је са еви -
ден ци је неза по сле них, не губи
пра во на поро дич ну пен зи ју или
финан сиј ску подр шку поро дици.

Сто па поре за за пен зиј ско и
инва лид ско оси гу ра ње је 25,5
одсто, а за здрав стве но оси гу -
ра ње у слу ча ју повре де или про -
фе си о нал ног обо ље ња два одсто
„на осно ви цу у виси ни три де -
се тог дела изно са нај ни же
месеч не осно ви це допри но са”.

Син ди кат: 
про бле ма тич но више ства ри

Пот пред сед ник Већа Саве за
само стал них син ди ка та Срби -
је (СССС) Зоран Михај ло вић
рекао је за аген ци ју „Бета” да
је про бле ма тич но више ства -
ри, а пре све га то што је листа
сек то ра повре ме но анга жо ва -
них рад ни ка зна чај но пове ћа -
на и што ће инспек ци ја тешко

пре по зна ти све посло ве за које
је пред ви ђе на могућ ност повре -
ме ног анга жо ва ња.

Он је рекао да ће се тешко
напра ви ти шифрар ник за
повре ме не посло ве и да ће, у
слу ча ју да се пред ло же на реше -
ња усво је у неиз ме ње ном обли -
ку, закон тешко бити спро во -
дљив у прак си.

– Пове ћа ва се рад но анга жо -
ва ње у више сек то ра које је,
како је пред ви ђе но, ван рад -
ног одно са и без уго во ра о раду
– казао је Михај ло вић.

Додао је да посло да вац усме -
но саоп шта ва које су оба ве зе
рад ни ка и који су ризи ци од
повре де на раду. Михај ло вић
је рекао да не види какав ће
бити инте рес посло дав ца да
анга жу је повре ме не рад ни ке
пре ма том зако ну, ако буде
усво јен, када неће има ти поре -
ска осло ба ђа ња на изно се мини -
мал не зара де до 18.000 динара.

У Нацр ту зако на, пре ма њего -
вим речи ма, „има мно го небу -
ло зних реше ња, па ће анга жо -
ва ње на повре ме ним посло ви -
ма личи ти на пре у зи ма ње рад -
ни ка испред Вуко вог спо ме ни -
ка у Бео гра ду”, где их посло -
дав ци годи на ма нала зе ради
оба вља ња одре ђе них посло ва.

Иста као је да је мотив за изра -
ду Нацр та зако на о појед но ста -
вље ном рад ном анга жо ва њу на
сезон ским и дру гим повре меним
посло ви ма нај ве ро ват ни је био
да се на неки начин легализу је
рад гра ђе вин ских рад ни ка који
се упо шља ва ју на црно, па и
стра на ца и мигра на та који су у
зна чај ном бро ју упо сле ни на из -
град њи насе ља „Бео град на води”.
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НОВИ НЕ У ПОЛА ГА ЊУ МАЛЕ МАТУ РЕ

Тесто ви ће бити пре гле да ни онлајн
Збир ка има 450
зада та ка основ ног,
сред њег и напред ног
нивоа

Ових дана уче ни ци осмог разре -
да основ не шко ле поче ли су да
се при пре ма ју за пола га ње
проб ног завр шног испи та, који
ће бити одр жан кра јем месе ца
– 26. и 27. мар та из мате ма ти -
ке и срп ског јези ка, као и ком -
би но ва ни тест. Како каже Дра -
га на Ста но је вић из Заво да за
вред но ва ње ква ли те та обра зо -
ва ња и вас пи та ња, про ба мале
мату ре осма ци ма пре све га слу -
жи да се упо зна ју с про це ду ра -
ма и да про ве ре сво је зна ње.

Она је за наци о нал ну теле -
ви зи ју рекла да је про да ја збир -
ки зада та ка поче ла још кра јем
јану а ра и дода ла:

– Збир ка има 450 зада та ка
основ ног, сред њег и напред ног
нивоа, као и прет ход них годи -
на. Тимо ви који су при пре ма -
ли задат ке узе ли су у обзир и
пан де ми ју. Зада ци су у скла ду
с лек ци ја ма које се еми ту ју и

на РТС-у, а чла но ви тимо ва су
били у кому ни ка ци ји с настав -
ни ци ма и зна ју како ђаци раде.

Пре ма њеним речи ма, „процес
је добио ново рухо – диги та ли -
за ци ју”, одно сно нови на у односу
на прет ход ну годи ну јесте то
што ће тесто ви бити пре гле дани
онлајн како би се обез бе ди ла
поу зда ност про це са. Само пола -
га ње ће бити кла сич но, уз папир
и олов ку, али ће се, како Драгана
Ста но је вић оче ку је, за неко ли -
ко годи на и ту пре ћи на онлајн.

Познат је начин кон тро ле:
тесто ви сти жу на јед но место,
где се ске ни ра ју. Настав ни ци
пре гле да ју тесто ве онлајн. На
при мер, по један настав ник из
Ниша и Јаго ди не пре гле да ју исти
зада так јед ног уче ни ка, чиме се
гаран ту је поу зда ност пре гледања.
Уко ли ко посто ји раз ли ка у оце -
ни тач но сти неког задат ка, пре -
гле да ње пре у зи ма супер ви зор.

Сам упис ће бити онлајн, али
ће уче ни ци моћи да се при ја ве
и у шко ла ма.

– Пре ма оно ме што кажу
настав ни ци у шко ла ма, већи на
ђака се не спре ма за проб ни
тест, већ он првен стве но слу жи
да се упо зна ју с про це ду ра ма –
на који начин се попу ња ва тест,
да не забо ра ве да на кра ју све
попу не хемиј ском олов ком –
каже Дра га на Станоје вић.

Дру ги аспект проб ног теста
је да осма ци про ве ре сво је зна -
ње и виде чега се сећа ју из
настав ног гра ди ва и коли ко.
Шко ле, као и обич но, дају подр -
шку ђаци ма у при пре ма њу завр -
шног испи та тако што орга ни -
зу ју при пре ме за пола га ње.

Дра га на Ста но је вић је закљу -
чи ла да се подр шка за пола га -
ње завр шног испи та при пре -
ма и на РТС-у, те да шко ле
има ју уста ље не про це ду ре, по
пре по ру ка ма које су доби ле од
Заво да.

Пре него што је ико видео филм, јед на ми се нови нар ка
обра ти ла овим речи ма: „Добро, нисте гле да ли, али
сигур но има те сво је мишље ње!” Згро зи ло ме је што су
толи ки „има ли сво је мишље ње”, а да нису гле да ли, и
што је по хрват ским нови на ма и пор та ли ма испи са но
на сто ти не тек сто ва и комен та ра, при је него што је ико
видио филм. „Дару” нисам гле дао, упра во због целе
хала бу ке. При том, сви ти комен та ри, при је и након
при ка зи ва ња, могу се раз вр ста ти у исте дви је етнич ке
коло не, и у исте дви је-три  иде о ло шке коло не. Нико ко
је „имао мишље ње” није га про ме нио након виђе ног
фил ма. На кра ју, ја филм циља но нисам видео. И нећу
га гле да ти док кам па ња не про ђе. Тада ћу моћи има ти
мишље ње и о свим дру штве но-поли тич ким окол но сти -
ма веза ним за филм.

(Књи жев ник Миљен ко Јер го вић, „Данас”, 26. фебруар)

* * *
Сви роко ви су већ про би је ни. Мини стар ство гра ђе ви -
нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре сада има још
неде љу дана да посту пи по зако ну и пони шти дозво лу
за изград њу мини-хидро е лек тра не у Раки ти. У супрот -
ном сле ди про тест, прво у Бео гра ду. Ми смо 12. децем -
бра позва ни у Мини стар ство гра ђе ви нар ства, сао бра ћа -
ја и инфра струк ту ре, то је било први пут након три
годи не упор ног одби ја ња да раз го ва ра ју с нама. Они су
покре ну ли посту пак да обо ре ту дозво лу. То је тра ја ло
до јуна, када ми се лич но држав на секре тар ка Алек сан -
дра Дамја но вић јави ла и рекла да су они пони шти ли ту
дозво лу и да ће ми она све то посла ти на мејл и поста -
ви ти на свој сајт. Ево, од јуна па до данас она се не
јавља. Нешто се деси ло.

(Вођа покре та „Одбра ни мо реке Ста ре пла ни не” Алек -
сан дар Јова но вић Ћута, пор тал „Нова.рс”, 2. март)

* * *
Обја вљи ва ње сни ма ка зло чи на кри ми нал не гру пе Вељ -
ка Бели ву ка пред ста вља ло би крше ње реле вант них зако -
на и мини мал них етич ких стан дар да медиј ског изве -
шта ва ња. Ти стан дар ди под ра зу ме ва ју да при ли ком
изве шта ва ња о почи ње ном наси љу нови на ри и меди ји
мора ју да воде рачу на о потре би јав но сти за инфор ма -
ци јом. Међу тим, меди ји и нови на ри су исто вре ме но у
оба ве зи да воде рачу на и о инте ре си ма и осе ћа њи ма
жрта ва и непо сред но пого ђе них осо ба. Ника ко се не
сме искљу чи ти и могућ ност да би неза ко ни то посту па -
ње с дока зним мате ри ја лом и упо тре ба у сен за ци о на ли -
стич ке свр хе за после ди цу могло има ти и ком про ми та -
ци ју дока за и оте жа ти њихо во кори шће ње за пра ву свр -
ху и тако оте жа ти и пут до прав де и кажња ва ње почи -
ни ла ца зло чи на.

(Адво кат Родо љуб Шабић, „Бета”, 1. март)

* * *

* * *
Нисам гле дао филм „Дара из Јасе нов ца”, а и ина че рет -
ко дајем комен та ре о сво јим коле га ма. Има ју ћи у виду
да сам се деце ни ја ма спре мао да сни мим филм о деци
с Коза ре, при род но је да ме је тa врста неправ де боле ла,
као и теза да се 70 годи на ћута ло о Јасе нов цу.

(Реди тељ Лор дан Зафра но вић, „Данас”, 24. фебру ар)

* * *
То није ствар коју држа ва може да бира – то је оба ве за
држа ве. Ако су Свет ска здрав стве на орга ни за ци ја и
Европ ска аген ци ја за леко ве рекле да нема ника квих
дока за о штет но сти кана би са, јед но став но се кри вич но
дело про тив здра вља људи не може при ме њи ва ти. Не
желим дивљу сад њу и лече ње, већ да држа ва напра ви
стра те ги ју лече ња људи кана би сом и да то може да се
реши на раз ли чи те начи не – пре ко соци јал них клу бо ва
или да сама држа ва пре у зме пра вље ње пре па ра та од
кана би са.

(Коа у тор Зако на о пси хо ак тив ним и кон тро ли са ним
суп стан ца ма Мла ден Нико лић, „Данас”, 1. март)

* * *
Шта је Бала ше вић радио од самог почет ка? Оно што и
сва ки пра ви песник: ства рао је све то ве; изми шље не, а
нама сасвим пре по зна тљи ве, запра во интим не. А у тим
је све то ви ма ства рао људе, суд би не, при че које нису
личи ле ни на које дру ге, мада наиз глед ниче га „екс тра -
ва гант ног” у њима није било. Није ли, да опро сти ваша
осе тљи вост на одвећ пре у зет ном поре ђе њу, и Чехов
радио исто тако?

(Писац и колум ни ста Тео фил Пан чић, „Данас”, 25.
фебру ар)

КОНЦЕПТ О НАЦР ТУ ЗАКО НА О ПОЈЕД НО СТА ВЉЕ НОМ РАД НОМ АНГА ЖО ВА ЊУ

МЕЂУ „СЕЗОН ЦИ МА” И КУВА РИ, ВОДИ ЧИ...

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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ИСТЕ КЊИГЕ ИЗ ИСТО РИ ЈЕ,
ГЕОГРА ФИ ЈЕ И СРП СКОГ

Ини ци ја ти ва
председника држа ве

Први пот пред сед ник Вла де и мини -
стар про све те, нау ке и тех но ло -
шког раз во ја Бран ко Ружић и пред -
сед ник Репу бли ке Срби је Алек сан -
дар Вучић покре ну ли су ини ци ја -
ти ву да држа ва сачи ни уџбе ни ке
за очу ва ње наци о нал не исто ри је и
иден ти те та – за срп ски језик и књи -
жев ност, исто ри ју и гео гра фи ју.

Пре ма тој ини ци ја ти ви, садр жа -
ји уџбе ни ка за пред ме те који су
важни за наци о нал ни иден ти тет
мора ју да буду пажљи во бира ни. У
скла ду с тим изме ни ће се Закон о
уџбе ни ци ма, биће позва ни ауто ри
путем јав ног пози ва како би се
офор ми ли тимо ви који ће при пре -
ми ти и изра ди ти уџбе ни ке уз подр -
шку Мини стар ства про све те, нау -
ке и тех но ло шког раз во ја и Заво да
за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас -
пи та ња.

За овај про цес биће заду жен
Завод за уџбе ни ке, као једи ни
држав ни изда вач.

КАСНЕ ЈЕФ ТИ НИ ЈИ
ПРИКЉУ ЧЦИ ЗА ГАС

Уместо 950, 
цена 780 евра

Иако је било наја вље но да ће цена
при кључ ка на гасну мре жу бити
сни же на у јулу про шле годи не,
усло ви за то су, на осно ву одлу ке
Мини стар ства гра ђе ви нар ства, сао -
бра ћа ја и инфра струк ту ре, сте че -
ни тек ових дана. Наи ме, изме њен
је део Пра вил ни ка о посеб ној врсти
обје ка та и посеб ној врсти радо ва,
што ће омо гу ћи ти сма ње ње тро -
шко ва за при кљу чак на гасо вод ну
мре жу Јав ног пред у зе ћа „Срби ја -
гас” и до 100.000 дина ра. То зна чи
да ће се цена при кључ ка, са око
950, спу сти ти на 780 евра.

Гра ђа ни су изград њу при кључ ка
за дистри бу тив ну гасо вод ну мре -
жу досад пла ћа ли и до 200.000
дина ра, чиме је било обу хва ће но
при ба вља ње доку мен та ци је која се
одно си на лока циј ске усло ве за
изград њу при кљу ча ка, реше ње о
одо бре њу за изво ђе ње радо ва и при -
ја ву почет ка изво ђе ња радо ва. На
осно ву изме на одред би Пра вил ни -
ка о посеб ној врсти обје ка та, локал -
не само у пра ве су се одре кле так са
за при кљу че ње на гас, које изно се
и до 1.200 евра.

ПРЕ ПО РУ КА ВЛА ДЕ
РЕПУБЛИ КЕ СРБИ ЈЕ

Продужено трајање
старих одмо ра

Вла да Срби је доне ла је закљу чак
којим пре по ру чу је свим посло дав -
ци ма на тери то ри ји Срби је да запо -
сле ни ма који нису иско ри сти ли све
дане годи шњег одмо ра за про шлу
годи ну и део годи шњег одмо ра за
2019. због пан де ми је коро на ви ру -
са про ду жи роко ве за њихо во
коришће ње.

Мини стар ство за рад, запо шља -
ва ње и соци јал ну поли ти ку пре по -
ру чи ло је посло дав ци ма да запо -
сле ни ма омо гу ће да при па да ју ћи
одмор за 2020. годи ну започ ну и
иско ри сте у 2021. годи ни, нај ка -
сни је закључ но с 30. јуном 2022.
годи не, као и да омо гу ће да део
годи шњег одмо ра из 2019. годи не
иско ри сте нај ка сни је до 30. јуна
2021. годи не, а пре кори шће ња
при па да ју ћег годи шњег одмо ра за
2020. годи ну.

Како је обја шње но, Закључ ком
се про ду жа ва ју роко ви про пи са ни
Зако ном о раду за кори шће ње годи -
шњег одмо ра запо сле ни ма који
због објек тив них окол но сти наста -
лих услед епи де ми је нису били у
могућ но сти да иско ри сте при па -
да ју ћи годи шњи одмор за 2020.
годи ну и део годи шњег одмо ра за
2019. годи ну.

Поре зни ци и фри лен се ри
– игра мач ке и миша

Бле фи ра ње или коц ка ње,
пита ње је сад!?

Да ли ће „Payoneer”
издати кори сни ке!?

Мно ги фри лен се ри, који су упла те
фир ми за завр шен посао прет ход них
пет годи на при ма ли путем сер ви са за
пла ћа ње „Payoneer”, нису се мно го
забри ну ли због тога што држа ва тра -
жи да се пла ти порез – веро ва ли су да
поре зни ци неће моћи да уђу у траг
овом нов цу. Међу тим, недав но је Поре -
ска упра ве Срби је, ради уче шћа у
поступ ку поре ске кон тро ле при хо да,
наја ви ла да ће ова кате го ри ја фри -
лен се ра доби ти позив да се изја сни о
томе да ли јесу или нису били кори -
сни ци услу ге наве де не фир ме. У том
слу ча ју, прав ни ци упо зо ра ва ју фри -
лен се ре да све сно лага ње Поре ске
упра ве да неко није кори сник услу ге
„Payoneer”, а јесте, повла чи дале ко
озбиљ ни је после ди це од поре ског дуга
и дуга за допри но се.

Јав на је тај на да су мно ги рад ни ци
на интер не ту били уве ре ни да су без -
бед ни када је реч о поре ској кон тро -
ли оства ре них при хо да, буду ћи да је
у пита њу стра ни сер вис за пла ћа ње и
да држа ва не може има ти увид у њихо -
ве тран сак ци је. Међу тим, у јав ност је
про цу ри ла инфор ма ци ја, из изво ра у
Поре ској упра ви, да су при ку пље ни
једин стве ни матич ни бро је ви гра ђана

(ЈМБГ) кори сни ка плат фор ме „Payone-
er”. Дакле, Поре ска упра ва нема увид
у тран сак ци је, већ само у једин стве -
ни матич ни број гра ђа на који има ју
отво рен рачун. Уко ли ко је то исти на,
сви вла сни ци нало га на плат фор ми
„Payoneer” биће позва ни да дају изја -
ву о сво јим при ли ви ма нов ца на посто -
је ће рачу не – да потвр де или неги ра -
ју нов ча не при ли ве.

Е, сада, да ли је реч о намер ном
пушта њу инфор ма ци је и бле фи ра њу
поре ских рад ни ка, како би се мно ги
фри лен се ри пре о бра ти ли и испу ни ли
закон ску оба ве зу, вре ме ће пока за ти.

Први слу чај

Било како било, један настав ник енгле -
ског јези ка који је радио за шко лу
енгле ског јези ка „Bibo Global
Opportynity” недав но је добио позив
од Поре ске упра ве. Реч је о пре да вачу

шко ле која пру жа часо ве путем интер -
не та уче ни ци ма пре те жно из Јапа на,
али и из целог све та. Пре ма про це на -
ма, само у овој шко ли ради више од
чети ри хиља де настав ни ка из Срби је.
Важно је иста ћи да настав ник није
при мао новац пре ко сер ви са „Payone-
er” раде ћи за „Bibo Global Opportynity”,
али је тај сер вис кори стио за упла ту
нов ца јед не дру ге шко ле и сто га је

морао Поре ској упра ви да при ло жи
подат ке о тран сак ци јама.

Овај слу чај јасно пока зу је да ће сви
они који су у јед ном тре нут ку при ма -
ли новац од шко ле „Bibo Global
Opportynity”, а међу њима има и наших
сугра ђа на, доби ти позив Поре ске упра -
ве ради уче шћа у поступ ку поре ске
кон тро ле при хо да оства ре них у послед -
њих пет годи на и теку ћој годи ни. А
тада, про це ду ра је јасна. Над ле жном
орга ну се тада мора ју, изме ђу оста лог,

при ло жи ти и пода ци о свим динар -
ским и деви зним рачу ни ма отво ре ним
у послов ним бан ка ма, пода ци о свим
плат фор ма ма пре ко којих се оства ру је
или се оства ри вао при лив, као и они о
томе да ли су оства ре ни и неки дру ги
при хо ди. Тако ђе, фри лен сер ће мора -
ти и да се изја сни о томе да ли је имао
или има рачун плат фор ме „Payoneer”.

Про це на и закон

Прав ни ци кажу да Мини стар ство
финан си ја може доћи до пода та ка о
кори сни ци ма „Payoneer-а” уко ли ко то
жели и уко ли ко про це ни да је то
испла ти во. Наи ме, „Payoneer” од сеп -
тем бра про шле годи не послу је у скла -
ду са зако ни ма Ирске. Због ово га су
сви кори сни ци мора ли да до кра ја
2020. годи не доста ве зва нич ни доку -
мент, не ста ри ји од три месе ца, на
којем се види тач на адре са ста но ва -
ња. Узгред, од јану а ра 2021. годи не
ова плат фор ма је ажу ри ра ла сво ју
поли ти ку чува ња пода та ка и, у скла -
ду с њом, ова фир ма се оба ве за ла да
ће чува ти лич не подат ке кори сни ка
оно ли ко коли ко је у оба ве зи, пошту -
ју ћи зако не и регу ла ти ве који ма под -
ле же и у скла ду са сво јим интер ним
пра ви ли ма о спре ча ва њу пре ва ра,
ризи ци ма и при ват но сти.

Тре нут но, „Payoneer” није у оба ве -
зи да доста ви подат ке нашој Поре -
ској упра ви, али Репу бли ка Срби ја
може у скло пу међу на род не сарад ње
у бор би про тив пра ња нов ца и ута је
поре за, као и теро ри зма, да упу ти зва -
ни чан зах тев тој фир ми и тако доби је
подат ке о кори сни ци ма из Срби је.

А да ли ће их доби ти, то се не зна…

ДРЖА ВА ПОКРЕ НУ ЛА ДРУ ГУ ФАЗУ НАПЛА ТЕ ПОРЕ ЗА ФРИ ЛЕН СЕ РИ МА

ФЛЕШ РОЈАЛ ИЛИ ТРО ПА!

НИС очу вао ста бил ност на
тржи шту и инве сти рао више
од 25 мили јар ди дина ра

Посло ва ње НИС-а у 2020. годи ни било
је под вели ким  ути ца јем изу зет но
непо вољ них макро е ко ном ских окол -
но сти иза зва них пан де ми јом коро на -
ви ру са, која је узро ко ва ла зна чај не
здрав стве не иза зо ве и пад потра жње
за нафт ним дери ва ти ма. Поред тога,
на резул та те је ути цао и пад цена
наф те на свет ском тржи шту – про -
сеч на цена наф те типа „брент” у 2020.
годи ни била је 41,7 дола ра за барел,
што је 35 одсто мање него 2019. године.

У таквој лошој послов ној кли ми
НИС је оства рио сво је при о ри те те –
уред но снаб де ва ње тржи шта Срби је
нафт ним дери ва ти ма, задр жа ва ње
ликвид но сти ком па ни је и очу ва ње
здра вља запо сле них, послов них сарад -
ни ка и потро ша ча. Тако ђе, наста вљен
је инве сти ци о ни циклус, у окви ру кога
је током 2020. годи не у раз вој не про -
јек те инве сти ра но 25,3 мили јар де
дина ра.

Изме ђу оста лог, у про шлој годи ни
успе шно је реа ли зо ван један од нај -
ва жни јих про је ка та за даљи раз вој
НИС-а: у Рафи не ри ји наф те Пан че во
пуште но је у рад постро је ње „Дубо ка
пре ра да”, у које је уло же но више од
300 мили о на евра. Тако ђе, НИС је
остао ста би лан извор при хо да за акци -
о на ре и на име диви ден де из доби ти

за 2019. годи ну испла тио 4,4 мили -
јар де дина ра.

Првих шест месе ци

Упр кос нега тив ним трен до ви ма пока -
за тељ EBITDA очу ван је на пози тив -
ном нивоу – 15,8 мили јар ди дина ра,
као и пози ти ван нов ча ни ток од 29,7
мили јар ди дина ра. И поред број них
иза зо ва, руско-срп ски нафнти гигант
је у дру гом полу го ди шту забе ле жио
нето добит од 2,7 мили јар ди дина ра,
али су непо вољ не окол но сти из првих
шест месе ци допри не ле да НИС завр -
ши 2020. годи ну с губит ком од 7,6
мили јар ди дина ра. Обра чу на те оба -
ве зе НИС гру пе по осно ву поре за и
дру гих јав них при хо да у овом изве -
штај ном пери о ду изно се 179,5 мили -
јар ди дина ра.

Кирил Тјур де њев, гене рал ни дирек -
тор НИС-а, изја вио је тим пово дом да
је про шла годи на била јед на од нај -
ком плек сни јих не само у исто ри ји
НИС-а и нафт не инду стри је већ и гло -
бал не еко но ми је.

– Зато смо пред у зе ли низ одлуч -
них мера како бисмо очу ва ли ста -
бил ност НИС-а и учвр сти ли финан -
сиј ску дисци пли ну, бри ну ћи све вре -
ме за здра вље запо сле них и потро -
ша ча. Наш про грам мера за пове ћа -
ње опе ра тив не ефи ка сно сти дао је
ефе кат од 1,4 мили јар де дина ра на
пока за тељ EBITDA. Међу тим, штед -
ња на коју смо били при ну ђе ни није
зау ста ви ла наше капи тал не про јек те
и у 2021. годи ни наста ви ће мо ула га -
ње у даљи раз вој, за шта смо опре де -
ли ли више од 20 мили јар ди дина ра.

Оста је мо посве ће ни даљој модер ни -
за ци ји НИС-а, ства ра ју ћи дуго роч не
вред но сти за запо сле не, акци о на ре и
зајед ни цу у којој послу је мо – рекао
је Кирил Тјур де њев.

Раз вој инфра струк ту ре

Када је реч о опе ра тив ним пока за те -
љи ма, у 2020. годи ни НИС је про извео
1,3 мили о на услов них тона наф те и
гаса у Срби ји и кон це си ја ма у реги о -
ну. У Рафи не ри ји наф те Пан че во пре -
ра ђе но је 3,6 мили о на тона наф те и
полу про и зво да. Уку пан обим про ме -
та у 2020. годи ни изно си 3,5 мили о на
тона нафт них дери ва та, уз пове ћа ње
изво за од седам одсто у поре ђе њу с
2019. годи ном. Тако ђе, НИС је наста -
вио раз вој мало про дај не мре же и у
Срби ји, Босни и Хер це го ви ни и Руму -
ни ји и у рад пустио укуп но 14 бен зин -
ских ста ни ца. НИС је наста вио да
разви ја и сво је диги тал не про јек те и
први у Срби ји омо гу ћио пла ћа ње гори -
ва на бен зин ским ста ни ца ма без одла -
ска на плат но место, путем мобил не
апли ка ци је „Drive.Go”, пошту ју ћи тако
вре ме и без бед ност потро ша ча.

У 2020. годи ни уна пре ђе на је без -
бед ност рад них про це са – инди ка тор
повре да са изгу бље ним дани ма сма -
њен je осам одсто у одно су на 2019.
годи ну. Про шле годи не за дру штве но
одго вор не про јек те нафт ни лидер је
издво јио више од 290 мили о на дина -
ра и обез бе дио зна чај не дона ци је за
здрав стве не уста но ве широм Срби је.

РЕЗУЛ ТА ТИ КОМ ПА НИ ЈЕ НИС У 2020. ГОДИ НИ

После ди це пан де ми је и ниских цена наф те

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Про шле неде ље широм све та обе ле -
жен је Дан ружи ча стих маји ца. Реч је
о дану који је посве ћен бор би про тив
вршњач ког зло ста вља ња. Овај зна ча -
јан пра зник обе ле жи ли су и ђаци пан -
че вач ких основ них шко ла на раз ли -
чи те начи не.

Пре ма речи ма Јасне Капор,
педагога у ОШ „Ђура Јак шић”, дан
бор бе про тив вршњач ког наси ља и
про тив наси ља гене рал но тре ба да је
сва ког дана. Како је рекла, у овој
шко ли се тру де да, на раз ли чи те
начи не, кроз број не актив но сти, то
тако и буде.

– Ове годи не 24. фебру ар је обе ле -
жен разно ли ко. Кроз настав не једи -
ни це које су могле да обу хва те ову

тема ти ку ђаци су путем ради о -
ни ца, кроз заме ну уло га (жртва –
на сил ник; „ула ском у туђе ципе -
ле”; изра жа ва њем осе ћа ња...),
кроз пре да ва ња настав ни ка и
уче ни ка, ликов но и лите рар но
изра жа ва ње, изра ду паноа итд.
дали свој допри нос у бор би про -
тив наси ља. Ова кви видо ви пре -
вен тив них актив но сти, који се
реа ли зу ју током чита ве годи -
не, допри но се чиње ни ци да је
без бед ност у нашој шко ли на
нај ви шем нивоу, због чега смо
сви поно сни. Тим за пре вен ци -
ју наси ља нема интер вен тог
посла и то је одлич но. Као педа гог
тако ђе дајем свој допри нос у бор би

про тив зла које насил ни ци сеју сву -
да око нас. Та борба се огле да у

непре станом ука зи ва њу и моти -
ви са њу деце и одра слих да се
окре не мо лепо ти ства ра ња, обра -
зо ва ња, испо ља ва ња лепих емо -
ци ја, емпа ти ји, хума но сти,
добро чин ству, спор ту, умет но -
сти, кре а тив но сти – рекла је
Јасна Капор.

Дан ружи ча стих маји ца сла -
ви се 24. фебру а ра, а име је
добио по ини ци ја ти ви коју је
2007. покре ну ла гру па акти ви -
ста у гра ду Бер њиц ку, у канад -
ској про вин ци ји Нова Шкот ска,
након што је уче ник локал не
шко ле зло ста вљан од сво јих

вршња ка зато што је у шко лу дошао у
ружи ча стој маји ци.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН РУЖИ ЧА СТИХ МАЈИ ЦА У НАШЕМ ГРА ДУ

Спре чи мо наси ље!
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6 ЗДРАВЉЕ

Како (и зашто) иза ћи
из зоне ком фо ра?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, када се спо ме не
изла зак из зоне ком фо ра, мно -
ги од нас се запи та ју зашто
би неко уоп ште желео да оде
из тог про сто ра, у коме се осе -
ћа тако удоб но и сигур но.

Зона ком фо ра је као наша
оми ље на фоте ља, коју има мо
још од детињ ства. У почет ку
је она била цар ство удоб но -
сти, топли не и сигур но сти за
нас, мале људе.
Међу тим, из
годи не у годи -
ну поста је мо
све тежи и све
већи и зау зи ма -
мо све више
про сто ра, а
фоте ља оста је
иста. Не може -
мо је тек тако
заме ни ти, јер
смо је доби ли
од сво јих роди -
те ља. Поста је
тесно, већ је напра вљен оти -
сак нашег тела, про па да ју сун -
ђе ри, веро ват но је на више
места иста ње на или чак и
поце па на, али је то наша фоте -
ља! Веза ли смо се за тај кутак,
који за нас пред ста вља све
лепо и сигур но. Не тре ба да
забо ра ви мо да је наша фоте -
ља тек нешто мла ђа од нас.
Деко ри са ли смо је поне ком
закр пом поно са, оче ки ва ња,
про па лих поку ша ја, туге, разо -
ча ра ња и добрих наме ра. Нај -
леп ше што има мо на њој јесу
укра сни јасту чи ћи захвал но -
сти, љуба ви и уче ња.

Као што фоте ља сим бо ли -
зу је зону ком фо ра, про сто ри -
ја у којој се она нала зи пред -
ста вља наш живот. А у њој
смо улеп ша ли све оно што се
види на први поглед: окре чи -
ли зидо ве, ста ви ли про стирке

(које нам се не сви ђа ју, али
нисмо има ли нов ца за дру -
ге) и нов вели ки пла зма ТВ
(неки ма једи ни про зор у
свет). Има ли већег задо вољ -
ства од сва ко днев ног седе ња
у оми ље ној фоте љи и гле да -
ња ТВ про гра ма?

Излаз из ова квог начи на
живо та (и ова кве зоне ком -
фо ра) посто ји: то су она вра -
та која се једва при ме ћу ју на
нај у да ље ни јем зиду собе. Од
тог про ла за до дру ге про сто -
ри је води вео ма дуга чак и
мра чан ход ник. Осим осе ћа -
ја да би тре ба ло зако ра чи ти у
тај ход ник и затво ри ти вра та
за собом, дру гог путо ка за
нема. Само уну тра шњи глас
(инту и ци ја, шесто чуло) гово -
ри нам да тре ба да слу ша мо
себе (за про ме ну) и да кре не -
мо. Ход ник је широк довољ -
но да не може мо ни раши ре -
них руку да напи па мо зидо -
ве. Због поре ме ће не рав но те -
же деси ће се да уда ри мо у

неки од њих. С
јед не стра не
чека ју нас нега -
тив на уве ре ња
и одзва ња ју
рече ни це: вра -
ћај се док још
можеш; немаш
ти хра бро сти за
даље; идеш у
непо зна то, а
овде је тако
удоб но и топло,
хај де назад;
пре ко хле ба

пога че – то хоћеш? Ако тре -
сне мо у дру ги зид, ту нас чека -
ју наши стра хо ви од про ме -
не, успе ха, неу спе ха, виси не,
мра ка, зми ја, пау ко ва (сва -
шта је могу ће у тами).

Циљ је ићи сре ди ном мрач -
ног ход ни ка. То пости же мо
када уми ри мо себе, када пре -
ста не мо да пани чи мо и поч -
не мо да веру је мо себи и осе -
ћа ју да смо посту пи ли исправ -
но и она ко како је нај бо ље за
нас. Ако се нађе мо на сре ди -
ни, може мо нале те ти на неку
књи гу, видео, осо бу..., па онда
на још више књи га и људи, и
онда ћемо у јед ном тре нут ку
схва ти ти да је мрак у коме се
тре нут но нала зи мо – само
мисао. Све док нам не буде
јасно да је тама потреб на да
би се зве зде јасни је виде ле,
оста ће мо у њој. Ипак, зна мо
да је мрак нај гу шћи непо -
сред но пре сви та ња...

Тап ка ти у месту, пона вља -
ти исто и живе ти у позна тој
зони ком фо ра, или кре ну ти
на пут ка само спо зна ји –
одлука је увек само на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Излаз из оваквог
начина живота
постоји: то су она
врата која се једва
примећују на
најудаљенијем 
зиду собе.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уко ли ко сте често
под ло жни пре хла да -
ма, виру си ма и
разним упа ла ма, вре -
ме је да у свој орга -
ни зам уне се те пра ву
при род ну „бом бу”
која ће оја ча ти ваш
иму ни тет. Ком би на -
ци ја седам моћ них
састо ја ка из при ро -
де коју вам пре по ру чу је мо даје орга ни зму сна гу да се
бра ни од мно гих опа сних обо ље ња.

Састој ци: јед на каши ка кур ку ме, две каши ке јабу ко -
вог сир ће та, 1/2 каши ке изрен да ног лиму на, прсто хват
црног бибе ра, 1/2 каши ке изрен да ног белог лука, 1/2
каши ке изрен да ног ђум би ра и 100 г меда.

Све састој ке осим меда ста ви те у теглу, а затим додај -
те мед. Сме су про ме шај те и теглу чувај те на сувом и
там ном месту. За пот пу ни ефе кат тре ба да узи ма те јед -
ну каши ку днев но, а нај бо ље је да при род ни анти би о тик
кон зу ми ра те ују тру на пра зан сто мак.

Напра ви те сами
природ ни

антиби о тик

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
и пети узрок опте ре ће ња боле -
шћу. Поло ви ну дија бе ти ча ра
чинe рад но способнe осо бе, а
при бли жно 39% обо ле лих чак
и не зна да има дија бе тес.

Ако се не лечи, шећер на
болест дово ди 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 итд. Про ме не на
очи ма код дија бе ти ча ра су гото -
во неиз о став не. Оне могу бити
раз ли чи тог сте пе на, а неке од
њих, попут дија бе те сне рети -
но па ти је, поне кад дово де до
сле пи ла. Редов не кон тр о ле код
офтал мо ло га су зато оба ве за
сва ког дија бе ти ча ра.

О пове за но сти дија бе те са и
очних обо ље ња и о раз ло зи ма
због којих дија бе ти ча ри мора -
ју редов но да одла зе на пре -
гле де код офтал мо ло га, без
обзи ра на то да ли има ју неке
симп то ме или не, раз го ва ра ли
смо са др Дра го ми ром Магом,
спе ци ја ли стом офтал мо ло гом.
Док тор Мага не само да је
познат нашим сугра ђа ни ма, јер
се офтал мо ло ги јом у Пан че ву
бави ско ро чети ри деце ни је,
већ је и вели ко име у све ту
дома ће офтал мо ло ги је, посеб -
но када је реч о лече њу очних
обо ље ња наста лих као ком пли -
ка ци ја дија бе те са.

Овај лекар се офтал мо ло ги -
јом бави од 1984. годи не, спе -
ци ја ли ста је од 1990, а од 1991.
годи не ради у Каби не ту за
шећер ну болест и ласер ску
фото ко а гу ла ци ју (ЛФК) у Очној
бол ни ци Пан че во. Већ десет
годи на је и кон сул тант у Спе -
ци јал ној бол ни ци „Мер кур” у
Врњач кој Бањи, а у сво јој кари -
је ри је ура дио на хиља де интер -
вен ци ја ласер ске фото ко а гу ла -
ци је – мето де која обо ле ли ма
од дија бе те сне рети но па ти је
спа са ва вид.

У Очној бол ни ци „Све ти
Васи ли је Остро шки”, која се
нала зи у Ули ци Ђуре Јак ши ћа
3 у Пан че ву, др Дра го мир Мага
ради општи офтал мо ло шки
пре глед код дија бе ти ча ра и
свих оста лих паци је на та, као и
ласер ску фото ко а гу ла ци ју. Пре -
глед може те зака за ти путем
теле фо на 064/100-79-26.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Често се у
струч ној јав но сти твр ди да је
нај че шћи узрок сле пи ла код
одра слих дија бе тес. Да ли је то
тач но и на који начин су дија -
бе тес и сле пи ло пове за ни?

ДР ДРА ГО МИР МАГА: Када
гово ри мо о раз ви је ном све ту,
то јесте тач но: шећер на болест
је један од воде ћих узро ка сле -
пи ла, поред ста рач ке деге не -
ра ци је маку ле, која је нај че -
шћи узрок сле пи ла код осо ба
ста ри јих од 65 годи на. У неким
земља ма где је здрав стве на слу -
жба лоши је орга ни зо ва на, и
очни при ти сак (гла у ком) јавља
се као један од глав них узроч -
ни ка сле пи ла. После ди це дија -
бе те са на очи ма нај о чи глед ни -
је су када је захва ће на жута
мрља, одно сно тач ка јасног
вида. У таквим ситу а ци ја ма
жута мрља отек не, јавља се едем
и дола зи до сма ње ња вид не
оштри не. Паци јен ту је тада јасно
да има про блем и то га углав -
ном дово ди у орди на ци ју офтал -
мо ло га. Међу тим, код шећер -
не боле сти ока посто ји и један
дру ги про блем, а то је да вид
дуго може да оста не очу ван, а
да при томе болест јако узна -
пре ду је. Такав је, реци мо, слу -
чај код тзв. про ли фе ра тив не
рети но па ти је: тач ка јасног вида
је очу ва на, а тешка кли нич ка
сли ка се раз ви ја ван ње, при
чему паци јент није ни свестан

да има огро ман проблем, одно -
сно да му пре ти сле пи ло.

l Да ли то што осо ба има
дија бе тес оба ве зно зна чи да ће
има ти и про блем с видом?

– На осно ву свог иску ства
могу да кажем да то није оба ве -
зно. Срео сам мно го дија бе ти -
ча ра који су годи на ма и деце -
ни ја ма одр жа ва ли сво ју вид ну
оштри ну. Прет по ста вљам да је,
поред неких, можда генет ских
пре ди спо зи ци ја, битан и однос
пре ма соп стве ном здра вљу.
Основ на ствар за сва ког паци -
јен та обо ле лог од шећер не боле -
сти јесте да се при др жа ва свих
пре по ру ка свог дија бе то ло га. Ја
на томе заи ста инси сти рам у
раду са сво јим паци јен ти ма.
Јако ми је жао што је у Пан че ву
затво рен дис пан зер за дија бе -
тес, који је заи ста одлич но радио.
Тада су нам паци јен ти били нај -
ре дов ни ји на кон тро ла ма и били
су одлич но еду ко ва ни у вези са
сво јом боле шћу. Дија бе ти ча ри
су сада пре пу ште ни лека ри ма
опште прак се, који због пре ви -
ше посла не могу у довољ ној
мери да им се посве те и то је
вели ка ште та. Нај ве ћа добит за
Пан чев це била би да се диспан -
зер за дија бе тес вра ти.

l Да ли то што има дија бе -
ти ча ра с добрим видом зна чи
да се код њих не јавља ју ника -
кве про ме не на очи ма?

– Апсо лут но не. Дија бе ти чар
можда неће има ти про бле ма с
видом или бар ти про бле ми неће
бити озбиљ ни тако да га оне мо -

гу ћа ва ју у сва ко днев ном живо -
ту, али мислим да нема дија бе -
ти ча ра код којег се кад-тад не
раз ви ју про ме не на очном дну.
Оне нису код свих исте. Посто -
ји чита ва ска ла тих про ме на:
реци мо, од јед ног малог крва -
ре ња које не угро жа ва вид до
дале ко озбиљ ни јих и тежих поја -
ва, попут ото ка, ства ра ња нових
крв них судо ва и гужва ња мре -
жња че. Закљу чак се сам наме -
ће: ако има те дија бе тес, пре глед
код офтал мо ло га је оба ве зан.
Не тре ба чека ти на симп то ме,
јер кад се они јаве – већ је касно.
Зна ча јан пад вид не оштри не
нерет ко зна чи да су про ме не
толи ко узе ле маха да вид више
не може да се спа са ва, већ се
спа са ва само око као орган.

l Које су то основ не пре по -
ру ке којих се дија бе ти ча ри
мора ју при др жа ва ти да би спре -
чи ли ком пли ка ци је основ не
боле сти?

– Изме ђу оста лог, од изу зет -
ног је зна ча ја да људи који
болу ју од дија бе те са не буду
пуша чи. Ја на томе инси сти -
рам до те мере да у сво јој прак -
си нисам хтео да лечим дија -
бе ти ча ре који пуше. Јед но став -
но бих им пре по ру чи вао да оду
код дру гог док то ра. Раз лог је
јед но ста ван: ако ја поку ша вам
да те лечим, а ти пушиш, то
зна чи да пот це њу јеш мој посао
и не може мо да сара ђу је мо на
тај начин. Дија бе тес је болест
малих крв них судо ва, а дуван
оште ћу је упра во њих. То је

„дупло голо”, што би рекли
игра чи доми на: поред оште ће -
ња на крв ним судо ви ма услед
дија бе те са, има мо још и катран
из цига ре та. То јед но став но не
сме да се деша ва. Још јед на
ствар која је код дија бе ти ча ра
важна јесте да регу ли шу ане -
ми ју уко ли ко је има ју. Ане ми -
ја сама по себи зна чи сма њен
доток кисе о ни ка, а упра во то
је један од глав них про бле ма
који у слу ча ју дија бе те са узро -
ку је про ме не на оку.

l Коли ко често дија бе ти ча -
ри морају да одла зе на кон тро -
ле код офтал мо ло га?

– По нашим про пи си ма, дија -
бе ти ча ри који нема ју про ме не
на очи ма оба ве зно иду на пре -
глед код очног лека ра један пут
годи шње. Глав но пра ви ло је да
после осме годи не дија бе тич -
ког ста жа те кон тро ле заи ста
мора ју бити оба ве зне, јер је упра -
во то пери од када ком пли ка -
ци је дија бе те са нај че шће дово -
де до про ме на на очи ма. Јако је
важно и да потом ци обо ле лих
од шећер не боле сти, одно сно
они који има ју пози тив ну поро -
дич ну анам не зу, редов но кон -
тро ли шу гли ке ми ју, то јест
шећер у крви, а потом, изме ђу
оста лог, и здра вље очи ју. Међу -
тим, иако је 21. век, још увек се
деша ва да дија бе ти ча ри избе -
га ва ју кон тро ле и да нам се пре -
ка сно јавља ју. Ја сам у сво јој
прак си имао паци јен те који дођу
на пре глед зато што не виде
добро и сма тра ју да су им
потреб не нао ча ре. Пре гле дом
уста но вим да има ју врло одма -
клу дија бе тич ку рети но па ти ју.
Испо ста ви се да они и не зна ју
да има ју шећер ну болест. Дакле,
дија бе ти ча ри који нема ју ника -
кве про ме не на кон тро ле дола -
зе један пут годи шње. Кад јед -
ном уста но ви мо про ме не код
њих, ти пре гле ди су чешћи и
њихо ву уче ста лост одре ђу је мо
у зави сно сти од тога какве су
про ме не, у којој мери оне угро -
жа ва ју вид, коли ко брзо се разви -
ја ју и слич но. Ми офтал мо ло зи
у лече њу дија бе ти ча ра има мо
више циље ва. Нарав но да је
први и основ ни циљ побољ ша -
ње и очу ва ње вида, али у јед -
ном тре нут ку, кад вид не може -
мо да спа се мо, онда спа са ва мо
око као орган и као тре ће –
стара мо се да паци јент нема
боло ве. То су нивои одно сно
сло је ви на који ма ми делу је мо.

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДР ДРА ГО МИР МАГА, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ОФТАЛ МО ЛОГ
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МОГУ СПА СТИ ДИЈА БЕ ТИ ЧА РЕ ОД СЛЕ ПИ ЛА
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Нестр пљи ви смо после вак ци -
на ци је да види мо да ли смо
конач но зашти ће ни од кови -
да, па трчи мо одмах у лабо -
ра то ри ју да про ве ри мо анти -
те ла. Ипак, вак ци не про тив
коро не су раз ли чи те и у разли -
чи то вре ме ства ра ју имун ски
одго вор. Док тор Радан Сто ја -
но вић, про фе сор кли нич ке
фар ма ко ло ги је, за пор тал
„Нова.рс” обја снио је кад се
сти че иму ни тет после руске,
кад после кине ске вак ци не, а
кад после „Фај зе ра” и „Астра
Зене ке”.

„Фај зер” – седам дана
после дру ге дозе

Што се тиче „Фај зе ро ве” вак -
ци не, ситу а ци ја је нај ја сни ја,
јер се зна и када се сти че иму -
ни тет и да се сти че нај бр же у
одно су на дру ге вак ци не.

– Кли нич ка испи ти ва ња нам
пока зу ју да ли ће људи који су
при ми ли вак ци ну мање обо ле -
ва ти од кови да у одно су на оне
који су при ми ли пла це бо. У
окви ру тих сту ди ја испи та ни -
ци се пра те и закљу че но је да
код „Фај зе ро ве” вак ци не већ
после 14 дана од прве дозе
посто ји одре ђе ни сте пен зашти -
те, одно сно да мање људи обо -
ле ва у гру пи која је при ми ла
вак ци ну, а не пла це бо – каже
про фе сор Сто ја но вић.

Науч ни ци су испи та ни ке пра -
ти ли и након што су при ми ли
дру гу дозу 21 дан после прве и
пока за ло се да се с „Фај зе ром”
пун иму ни тет сти че седам дана
после дру ге дозе.

Ина че, „Фај зер” је те сво је
резул та те обја вио у пре сти жним
науч ним часо пи си ма.

Руска вак ци на – 15 дана од
дру ге дозе

Пода ци нам кажу да се иму ни -
тет и с руском вак ци ном сти че
рела тив но брзо.

– Мак си ма лан ниво зашти те
код њих кре ће око пет на е стог
дана од дру ге дозе. Није све
пот пу но јасно с руском вак ци -
ном, али њихо ви струч ња ци
кажу да је од тог пет на е стог
дана при ме ће на ефи ка сност од

91,4 одсто – каже про фе сор
Сто ја но вић.

Кине ска вак ци на – 21 дан
од дру ге дозе

Како каже наш саго вор ник, с
пода ци ма о вак ци ни „Сино -
фарм” има недо у ми ца, јер су
до сада обја вље ни само они из

прве и дру ге фазе испи ти ва ња,
док је тре ћа фаза још у току и
инфор ма ци је се при ку пља ју.

– На осно ву оно га што смо
чули из кине ских саоп ште ња и
из Еми ра та, та вак ци на је ефи -
ка сна 76 одсто, с тим што се

изгле да иму ни тет сти че нешто
касни је него код дру гих вак -
ци на. Зна мо да је само 18 одсто
оних који су при ми ли „Сино -
фарм” доби ло анти те ла сед ми
дан после прве дозе. А седам
дана после дру ге дозе при ме -
ћен је пораст у син те зи анти -
те ла, с тим што се не зна када

се оквир но сти че тај пун иму -
ни тет после дру ге дозе. Засад
се прет по ста вља да је то око 40
дана од прве дозе, тј. три неде -
ље од дру ге дозе – каже про -
фе сор Сто ја но вић.

„Астра Зене ка” – непо зна то

„Астра Зене ка”, која нам је
недав но сти гла, пра ће на је број -
ним недо у ми ца ма, па се тако
не зна са сигур но шћу и када се
после вак ци не ства ра иму ни -
тет на ковид.

– Кад је иму ни тет у пита њу,
они су кре ну ли да про ду жа ва -
ју тај пери од изме ђу вак ци на,
па су гово ри ли да тре ба да
про ђу чети ри неде ље изме ђу
две дозе да би вак ци на боље
дело ва ла, па онда осам неде -
ља, а сад кажу да је пожељ на

раз ли ка 12 неде ља изме ђу две
дозе да би се ство рио пун иму -
ни тет. Доста тога се засад не
зна, а уз то њој је ефи ка сност
мања од дру гих, око 78 одсто,
али и то је пита ње. Све зави си
како се истра жи ва ња врше, па
не мора да зна чи да је та
ефика сност заи ста нижа у
реално сти – каже про фе сор
Сто јано вић.

Он закљу чу је да су све ове
вак ци не које су нама доступ не
задо во ља ва ју ће ефи ка сне и под -
се ћа да је, реци мо, вак ци на
про тив гри па ефи ка сна око 50
одсто.

Тра ја ње зашти те после
вакци не – непо зна то

Након вак ци не про тив коро не
у орга ни зму поред анти те ла
оста ју и Б и Т ћели је, које нау -
че како да се убу ду ће носе с

виру сом, слич но као и код при -
род ног иму ни те та.

Важно је зна ти да телу тре ба
неко ли ко неде ља да ство ри ове
ћели је и анти те ла после вак -
ци не (обич но две неде ље после
дру ге дозе) и да је у том ваку -
ум пери о ду могу ће зара зи ти се.

Ипак, науч ни ци још увек не
зна ју коли ко тра је иму ни тет
после вак ци не про тив коро не
и да ли ће нам бити потреб не
накнад не инјек ци је, посеб но за
зашти ту од нових соје ва короне.

На све то науч ни ци кажу да
пози ти ван тест на анти те ла
после вак ци не или пре ле жа ног
кови да не гово ри коли ко смо
зашти ће ни, већ само да смо
раз ви ли имун ски одго вор.

Зато струч ња ци напо ми њу да
ни уз анти те ла не сме мо да се
одрек не мо маске, дис тан це и
пра ња руку. Р. П.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 5. март 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Инсти тут за јав но здра вље

Вој во ди не и даље оце њу је

епи де ми о ло шку ситу а ци ју у

АП Вој во ди ни као ван ред ну.

У среду, 3. марта, на тери то -

ри ји 39 општи на и гра до ва

ситу а ци ја је била оце ње на

као ван ред на. Тако ђе, епи де -

ми о ло шка ситу а ци ја је оце -

ње на као непо вољ на на

тери то ри ји 6 општи на, а то

су: Тител, Ириг, Бео чин, Бач,

Кањи жа и Житиште.

Током 2. марта у Вој во -

дини је реги стро ва но 859

нових слу ча је ва. Нај ве ћи

број је ре ги стро ван у Новом

Саду, 245.

У овом тре нут ку број

реги стро ва них актив них

слу ча је ва у АП Вој во ди ни је

8.319. Нај ве ћи број реги -

стро ва них актив них слу ча -

је ва је у Новом Саду,

2.541. У оста лим општи на -

ма тре нут но је мање од

1.000 реги стро ва них актив -

них слу ча је ва.

Инсти тут апе лу је на све

да се наста ви нео п ход но

стрикт но спро во ђе ње про -

гла ше них мера кон тро ле

пре но ше ња боле сти како би

се ума њи ле после ди це трен -

да раста бро ја обо ле лих и

омо гу ћи ло функ ци о ни са ње

здрав стве ног систе ма.

Инсти тут пози ва гра ђа не

да се вак ци ни шу у наред ном

пери о ду.

Инсти тут за јав но здра -

вље Вој во ди не моли гра ђа -

не Вој во ди не да се пона ша ју

одго вор но и пре по ру чу је да

се стрикт но при др жа ва ју

свих мера пре до стро жно сти

и упут ста ва над ле жних епи -

де ми о ло шких слу жби, као

што су:

– избе га ва ње задр жа ва -

ња у затво ре ном про сто ру у

којем бора ви велик број

људи, попут уго сти тељ ских

обје ка та;

– избе га ва ње оку пља ња

током про сла ва где се оку пља

већи број људи, а посеб но

током сла ва (пожељ но би

било сла ви ти само у кру гу

поро ди це одно сно дома ћин -

ства, уз при су ство до пет осо -

ба), као и божић них и ново го -

ди шњих пра зни ка, заба ва где

се пева и гла сно гово ри, где

дола зи до блиског кон так та,

јер се тиме омо гу ћа ва пренос

веће количи не кли ца и поја ва

теже кли нич ке слике;

– пошто ва ње физич ке ди с -

тан це од нај ма ње два метра;

– оба ве зно ноше ње

заштит них маски у свим

затво ре ним про сто ри ма,

посеб но где је већи број

људи (јав ни пре воз, кафи -

ћи, ресто ра ни, пија це и сл.);

– оба ве зна при ме на

маске за хро нич не боле сни -

ке и ста ри је од 65 годи на и

на отво ре ном;

– пре по ру че но ноше ње

заштит них маски на отво ре -

ном за здра ве;

– редов но пра ње руку

одно сно упо тре ба дез ин фек -

ци о них сред ста ва на бази

алко хо ла;

– пре по ру ка осо ба ма које

су биле у кон так ту с потвр ђе -

ним слу ча је ви ма да оста ну у

само и зо ла ци ји 14 дана од

послед њег кон так та.

Ситу а ци ја у Вој во ди ни и даље ван ред на

ИМУ НИ ТЕТ НА КОРО НУ И КАКО ГА СТЕ ЋИ

КАД ПОЧИ ЊЕ И КОЛИ КО ТРА ЈЕ ДЕЛО ВА ЊЕ ВАК ЦИ НА

Мада смо у успе шној фази

вак ци ни са ња про тив упор -

ног свет ског виру са, број

ново о бо ле лих од коро не у

Срби ји је у кон стант ном

пора сту већ две неде ље, а

епи де ми о ло зи упо зо ра ва ју

да нас ових дана оче ку је

глав ни удар, јер се сада

могу виде ти после ди це сре -

тењ ског одмо ра на ски ја ли -

шти ма и у одма ра ли шти ма.

Да је ста ње изу зет но

забри ња ва ју ће у целој

земљи, потвр ђу је и ста ти -

сти ка, а како твр де над ле -

жни, овај нагли раст може -

мо при пи са ти гра ђан ској

нео д го вор но сти и пре стан ку

пошто ва ња мера, које су и

даље на сна зи, па све ука зу -

је на то да нам сле ди сце на -

рио црног новем бра и

децем бра про шле годи не.

– Врло је алар мант но.

Коро на не посу ста је, јер ми

сами посу ста је мо у пошто ва -

њу мера. Људи који иду по

жур ка ма нео д го во р ни су и

себич ни, то су углав ном

мла ђи људи, рачу на ју да ће

лак ше да пре ле же вирус.

Има мо при ме ре да су мла ди

људи има ли јако агре си ван

ток боле сти – рекла је на

Теле ви зи ји „Прва” др Мари -

ја Здрав ко вић.

Епи де ми о ло зи упо зо ра ва -

ју и да је све више зара же не

деце, због чега је Кри зни

штаб одлу чио да се поја ча

над зор у шко ла ма. Тако ђе,

иде се на то да се у оним

мести ма где је ситу а ци ја

посеб но ала ра мант на пре ђе

на онлајн наста ву.

Руко во ди лац Деч је кли ни -

ке КБЦ „Др Дра ги ша Мишо -

вић” док тор ка Оли ве ра

Осто јић изја ви ла је да се

при ме ћу је бла ги пораст обо -

ле лих мали ша на који зах те -

ва ју хоспи та ли за ци ју.

– Није толи ко стра шна

ситу а ци ја, тре нут но има мо

деве то ро деце на оде ље њу,

али тај број стал но вари ра.

Реци мо, пре десе так дана

има ли смо све га тро је хоспи -

та ли зо ва них паци је на та, а

онда је тај број нагло ско чио

на 15 током викен да уочи

пра зни ка – обја шња ва док -

тор ка Осто јић.

Због све га овог Кри зни

штаб је огра ни чио рад но

вре ме кафи ћа, ресто ра на и

тржних цен та ра током про -

те клог викен да и увео

рестрик тив не мере на ски ја -

ли шти ма и у дру гим тури -

стич ким мести ма.

После ди це нео д го вор но сти

ПОСЛЕ БОЛЕ СТИ ИМУ НИ ТЕТ ТРА ЈЕ ДУЖЕ НЕГО ШТО СМО МИСЛИ ЛИ

Код оних који се опо ра ве од

кови да 19 иму ни тет на ви рус

може да тра је нај ма ње осам

месе ци, а можда и дуже,

пока зу ју истра жи вања.

И даље није спро ве де но

довољ но сту ди ја, па не зна -

мо тач но до кад су зашти ће -

ни они који су пре ле жа ли

ковид. Ипак, недав на сту ди ја

обја вље на у часо пи су „Са -

јенс” каже да иму ни тет може

да тра је чак осам месе ци.

Рани је су сту ди је пока зи ва -

ле да иму ни тет тра је нај ма -

ње три месе ца, пишу на сај -

ту „Хел тлајн”. Отпри ли ке

толи ко се тело сећа да је

било инфи ци ра но коро ном.

У случа ју да се опет сусрет -

немо с виру сом, мемо риј ске 

Б-ћели је се брзо при пре ме и

про из ве ду имун ски одго вор.

При том, науч ни ци напо ми -

њу да овај при род ни иму ни -

тет може да тра је и годи на ма

након пре ле жа не боле сти. Уз

то, пока за ло се да иму ни тет

тра је дуже и ако је паци јент

имао бла жи облик боле сти.

СВЕ ВЕЋЕ ИНТЕ РЕ СО ВА ЊЕ ЗА ВАК ЦИ НИ СА ЊЕ

Про це нат гра ђа на који би се

вак ци ни са ли расте у одно су

на прет ход ни пери од, а про -

це нат испи та ни ка који су

про тив вак ци на ци је пао је

на 24 про цен та – резул та ти

су новог истра жи ва ња аген -

ци је „Фак тор плус”.

Меди ји у Срби ји пре но се

да четвр ти на гра ђа на исти -

че да би се вак ци ни са ла

било којом вак ци ном, а вак -

ци не одре ђе ног про из во ђа -

ча пре фе ри ра 21 одсто

испи та ни ка. Одго вор о вак -

ци на ци ји истра жи ва чи ма

није дало 11 про це на та

испи та ни ка.

План вак ци на ци је као

одли чан оце њу је 64 про це -

на та испи та ни ка, 16 про це -

на та исти че да је вео ма

добар, 11 про це на та испи та -

ни ка оце њу је га као добар,

док седам одсто испи та них

каже да није баш нај бо љи, а

тек два одсто твр ди да је

лош.
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У послед ње вре ме на сва ких неко ли -
ко дана у меди ји ма се поја вљу ју вести
о томе да је поли ци ја искљу чи ла воза -
ча из сао бра ћа ја због вожње под деј -
ством пси хо ак тив них суп стан ци. Мно -
ги су се с пра вом запи та ли јесу ли
воза чи у Срби ји напра сно сви одре да
поче ли да се дро ги ра ју и шта се то
про ме ни ло кад је одјед ном за вола -
ном толи ко слу ча је ва „ура ђе них”.

Одго вор је јед но ста ван: про ме ни ла
су се пра ви ла. Од 1. јану а ра при пад -
ни ци Упра ве сао бра ћај не поли ци је
доби ли су заду же ње да тести ра ју воза -
че на пси хо ак тив не суп стан це. То је
до сада била повре ме на актив ност због
сло же не апа ра ту ре, а сада, с брзим
тестом, одго вор о томе да ли неко
лице угро жа ва сао бра ћај вожњом под
деј ством нар ко ти ка може да стиг не за
све га неко ли ко мину та. А „улов” на
ули ца ма Срби је застра шу ју ће је велики.

Само у пери о ду од почет ка годи не до
23. фебру а ра 120 воза ча на тери то -
ри ји Срби је искљу че но је из сао бра -
ћа ја због упра вља ња вози лом под деј -
ством пси хо ак тив них суп стан ци, што
је више него дво стру ко у поре ђе њу са
истим пери о дом про шле годи не. Капе -
тан поли ци је Алек сан дар Раден ко -
вић изја вио је за РТС да је забри ња -
ва ју ће и то што је 47 од тих 120 возача

било ста ро сти 24 годи не или су били
мла ђи, као и да су у тој гру пи и чети -
ри мало лет ни ка!

Ризлу имаш, а дозво лу немаш

Раден ко вић је иста као и да вели ки
број таквих воза ча симул та но чини и
дру ге пре кр ша је, а то су нај че шће
упра вља ње вози лом без возач ке дозво -
ле и под деј ством алко хо ла. До 23.
фебру а ра био је 21 такав слу чај.

Један од нај мла ђих воза ча искљу -
че них из сао бра ћа ја има све га 17 годи -
на. Он је при ли ком поли циј ске кон -
тро ле у Kрушевцу зате чен да упра вља
вози лом „mini one”, без возач ке дозво -
ле и под деј ством кана би са, а рок
важе ња реги стра ци о не налеп ни це за

вози ло исте као је 23. сеп тем бра 2020.
годи не.

Има и „наших”

Нај ма ње три воза ча при пад ни ци
МУП-а су искљу чи ли на тери то ри ји
Пан че ва. Јед ног од њих, ста рог 21
годи ну, зау ста ви ли су 5. фебру а ра у
вечер њим сати ма.

Поред тога што је био под деј ством
пси хо ак тив них суп стан ци, испо ста -
ви ло се и да је возио без изда те возач -
ке дозво ле. Поврх све га, даљом кон -
тро лом је утвр ђе но да вози ло није
упи са но у једин стве ни реги стар вози -
ла и да се на њему нала зе непри па да -
ју ће реги стар ске табли це.

Како изгле да тест

Инфор ма ци је о свим дета љи ма у вези
с новим начи ном тести ра ња на пси -
хо ак тив не суп стан це „Блиц” је добио
од Аген ци је за без бед ност сао бра ћаја.

– Kонтрола се врши на два начи на.
Први је кори шће њем уре ђа ја „Dräger
DrugTest 5000”, одно сно на осно ву узор -
ка пљу вач ке. Kонтролу врше поли циј -
ски слу жбе ни ци на месту где је возач
зау ста вљен и кон тро ла тра је око 10
мину та. На осно ву узор ка пљу вач ке
детек ту је се при су ство седам врста нар -
ко ти ка: амфе та ми на, кана би са, кока и -
на, метам фе та ми на, опи ја та, мета до -
на и бен зо ди ја зе пи на. Дру ги начин
кон тро ле под ра зу ме ва упу ћи ва ње возача
за кога се посум ња да упра вља возилом
под деј ством пси хо ак тив них суп стан -
ци на струч ни пре глед у одго ва ра ју ћу
здрав стве ну уста но ву, где меди цин ско
осо бље ради ана ли зу узор ка крви одно -
сно ури на – наве ли су у Аген ци ји.

У 2020. годи ни, од укуп но 30.700
сао бра ћај них незго да, у 45 су уче ство -
ва ли воза чи под деј ством пси хо ак -
тив них суп стан ци (пет сао бра ћај них
незго да с поги ну лим лици ма, 23
незгодe с повре ђе ним лици ма и 17
незго да с мате ри јал ном ште том).
Поре ђе ња ради, у истом пери о ду воза -
чи под деј ством алко хо ла уче ство ва -
ли су у 3.500 сао бра ћај них незго да.

За раз ли ку од про шлих веко ва, тра -
ди ци о нал на поро ди ца и патри јар хал -
но вас пи та ње све су ређе одли ке ових
про сто ра. Данас све више мла дих углав -
ном одмах након завр шет ка шко ло ва -
ња жели да оде из Срби је трбу хом за
кру хом. Одла зе нерет ко и ста ри ји.

Сви они иза себе овде оста вља ју
сво је нај бли же, а поред интер нет кана -
ла кому ни ка ци је, недо ста ја ње је још
јед на нит која пове зу је оне који одла -
зе и оне који оста ју.

ОЛГА ЛИЛИЋ, лекар:
– Моји бли ски рођа ци су у ино -

стран ству. Један је у Њујор ку, дру ги у
Кали фор ни ји. Нај ве ро ват ни је неће
дола зи ти натраг, јер желе да оста ну
тамо. Задо вољ ни су. Пошто смо бли -
зак род, при лич но ми је тешко, али
желим им све нај бо ље. Хоћу да они
буду срећ ни. За мене како буде (смех).
Не зна се да ли би били испу ње ни и
овде, али засад су им тамо боље шан -
се за успех у живо ту одно сно за напре -
до ва ње у стру ци.

БОЈА НА ИВА НО ВИЋ, вас пи та чи ца:
– Мој муж је пре ко. Били смо прво

зајед но, а сада сам ја дошла због коро -
на ви ру са. Немам ста лан посао тамо,
а он ради. Живи мо у Лон до ну, у
западном делу гра да. Сада пра ти мо

ситу а ци ју. Тамо у Енгле ској су и даље
закљу ча ни, ништа баш не ради, па
нема посла. Муж је сада узео неки
стан, а ја ћу сва ка ко мора ти уско ро
да се вра тим. Дошла сам још у окто -
бру. Морам да се вра тим у току јед не
годи не, да не бих изгу би ла папи ре.
Супруг ће сада доћи у Срби ју, у апри -
лу, да се види мо, па ћемо виде ти какве
су окол но сти за даље.

ВЛА ДИ МИР РАКИ ЏИЋ, музи чар:
– Имам при ја те ље, фами ли ју не.

Супер су се сна шли, оста ли су тамо. И
ја сам пола свог живо та про вео у ино -
стран ству. Али ника да нисам имао
наме ру да се тамо и пре се лим, овде су
ми били жена и деца. Путо вао сам
редов но, али се вра ћао кроз два-три
месе ца. Није да нисам пред ви део да ће
да буде ова ква ситу а ци ја у нашој земљи.
Ипак је ностал ги ја била јача од финан -
сиј ских раз ло га или било чега слич ног.

ДИВ НА МАР КО ВИЋ, 
меди цин ска сестра:

– Немам баш никог бли ског. Даљег
рођа ка, доду ше. У Фран цу ској је. Оти -
шао је с девет годи на, сада има 62.
Дефи ни тив но се неће вра ћа ти (смех).
Има ла сам вели ке шан се да одем и
ја, али ника да се нисам на то одлу чи -
ла. Јед но став но, није ми се дало, нисам

жела ла. Хте ла сам да оста нем овде,
да радим у нашој бол ни ци, да будем
меди цин ска сестра. Има ла сам баш
добрих пону да, иако је здрав ство било
ката стро фал но, запра во још увек није
мно го боље. Тамо је тада било мно го
добро. Ја сам желе ла да будем овде
са сво јом поро ди цом.

СЛАВ КО КНЕ ЖЕ ВИЋ, пен зи о нер:
– Имам бра та у Хрват ској, ако је то

ино стран ство. Јед ном при ли ком сам
имао про блем у Бје ло ва ру. Упу тио сам
се у шет њу јед ног јутра, а ништа нисам
понео од доку мен та ци је, ни лич ну
кар ту. Брат је оти шао на посао, али
сам ја остао, јер сам срча ни боле сник.
Он је ишао слу жбе ним коли ма и зау -
ста вио ме. Ста не и каже ми како бих
прво ја награ бу сио, а затим и он. Код
себе нисам имао ни пасош ни пријаву.

ВАСА ПЕТРО ВИЋ, пољо при вред ник:
– Немам нико га, нити сам и сам

имао наме ру да се одсе лим. Задо во -
љан сам тре нут ном ситу а ци јом, оно -
ли ко коли ко могу да будем. Увек сам
имао жељу да пре ко гра ни це идем
само тури стич ки. Нисам пла ни рао
ника да да одла зим, коли ко год да је
тешко. Због при ро де мог посла, као и
све га оста лог, остао сам у Срби ји.

Јеле на Ката на

Д. МАРКОВИЋВ. РАКИЏИЋ С. КНЕЖЕВИЋ В. ПЕТРОВИЋБ. ИВАНОВИЋО. ЛИЛИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како наја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них радо ва на елек -
трич ној мре жи, у петак, 5. мар та,
од 8.30 до 10 сати, без стру је ће
бити цела Таков ска ули ца, непарна
стра на Ули це М. Гор ког од Ж. Фога -
ра ша до П. Пре ра до ви ћа, Ули ца Ф.
Вишњи ћа и део Ули це цара Лаза ра
од Ж. Фога ра ша до П. Пре ра до вића.

Истог дана, од 9.30 до 10.30, стру -
је неће има ти део Ули це Д. Туцо ви -
ћа од Kнићанинове до Т. Раји ћа, а
од 11 до 13 сати: Ули ца др Све ти -
сла ва Kасапиновића 20–24 и 13–31,
Ули ца цара Лаза ра 2–24 и 1–19, 

Ули ца 6. окто бра 1, „Пан ске нер” и
вртић „Kекец”.

У четвр так, 11. мар та, од 10 до 14
сати, стру је неће има ти цело насе ље
Гло гоњ.

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

Може ли отац на
породиљско одсу ство?

Пив ски моза ик

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Сећа те се, посто ја ле су нека да у
сели ма оне мале про дав ни це позна -
те под умет нич ким име ном „задру -
га”. Гај бе наре ђа не испред њих обич -
но су слу жи ле као сто ли це да сва ки
патер фами ли јас ту засед не, зуби ма
отво ри пиво, запа ли дуван и про ди -
ва ни са остат ком мома ка из села...
Ко про да је кра ву, коме се опра си ла
крма ча, ко се жени, коме се на сла -
ву иде, чија је она ничи ја њива – све
се ту могло сазна ти.

Овај „пив ски моза ик” с фото гра -
фи је све до чи о томе да се опи са ни
сео ски оби чај задр жао до дана шњих
дана. Само што није реч о селу, него
о цен тру Пан че ва и само што ово
није цео моза ик, већ тек десе ти део
ругла које је неко ли ко наших сугра -
ђа на оста ви ло за собом гото во сва ко -
днев но се опи ја ју ћи пред про дав ни -
цом на углу ули ца Мак си ма Гор ког и
Др Жар ка Фога ра ша. Поред тога што

зајед нич ким сна га ма кре и ра ју ову
мини-депо ни ју чепо ва, они се не либе
ни да испра зне беши ке по окол ним
хау сто ри ма. Ако поже ли те да про ђе -
те поред њих одр жа ва ју ћи какву-
такву дис тан цу, то вам неће поћи за
руком. Доби ће те гра тис и непри јат -
но зуре ње. Може вам се деси ти и да
нале ти те у незгод ном тре нут ку – баш
кад оправ да но очај на супру га јед ног
њих ко зна који пут ври ште ћи обја -
шња ва како јој је „сад ствар но доста”.
Тад не зна те да ли бисте зва ли поли -
ци ју или бисте саче ка ли да згу би да -
на несрећ на госпо ђа за уво одву че
кући, док се „коле ге” весе ле напо ла
попи је ној фла ши оста лој за њим.

Све у све му, ето јед ног од рет ких
моза и ка у који ма нема нима ло умет -
но сти. Осим, можда, ако би се фото -
гра фи ја попут ове нашла на некој
изло жби с пот пи сом „Соци јал но и
пси хо ло шко дно дна”.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ИМА ТЕ ЛИ НЕКОГ У ИНО СТРАН СТВУ?

Сву да пођи, кући дођи

Нашој редак ци ји обра тио се један
буду ћи отац који је желео да сазна
може ли он, уме сто супру ге, након
њеног поро ђа ја, да оде на поро диљ -
ско одсу ство и под којим усло ви ма.

Као прво, врло је важно напра ви -
ти раз ли ку изме ђу тер ми на „поро -
диљ ско одсу ство” и „одсу ство ради
неге дете та”. На пор та лу „еУпра ва”
обја шња ва ју да на поро диљ ско одсу -
ство иде жена која је у рад ном одно -
су (на нео д ре ђе но или одре ђе но вре -
ме), и то нај ра ни је 45 дана, а оба ве -
зно 28 дана пре пред ви ђе ног тер ми -
на за поро ђај. Тер мин поро ђа ја одре -
ђу је лекар који води труд но ћу. Ако
је жена анга жо ва на ван рад ног одно -
са, она нема пра во на кори шће ње
поро диљ ског одсу ства. Отац може
кори сти ти поро диљ ско одсу ство само
у посеб ним слу ча је ви ма: уко ли ко је
мај ка напу сти ла дете, умр ла или из
неког оправ да ног раз ло га не може
да кори сти поро диљ ско одсу ство
(нпр. мај ка дете та је на издр жа ва њу
казне затво ра или је теже боле сна).
Нарав но, да би кори стио ово пра во,
отац мора бити у рад ном одно су на

одре ђе но или нео д ре ђе но вре ме.
Поро диљ ско одсу ство мај ке или оца
пре ста је када дете напу ни три месе -
ца живо та.

С дру ге стра не, одсу ство с рада
ради неге дете та је пра во на одсу -
ство које почи ње од тре нут ка завр -
шет ка поро диљ ског одсу ства, а тра -
је нај ду же 365 дана (од тре нут ка
отва ра ња поро диљ ског) ако су у пита -
њу прво и дру го дете, одно сно две
годи не ако се ради о тре ћем и сва -
ком наред ном дете ту. Ово пра во
може да оства ри један од роди те ља,
сход но међу соб ном дого во ру.

Ако сте на поро диљ ском одсу ству
или одсу ству је те с рада да бисте него -
ва ли дете, има те пра во на накна ду
зара де. Накна ду зара де за вре ме поро -
диљ ског одсу ства и одсу ства с рада
ради неге дете та може те при ма ти
365 дана за прво и дру го дете. Након
рође ња тре ћег и сва ког наред ног дете -
та накна ду при ма те две године.

Мај ка и отац дете та не могу у исто
вре ме кори сти ти поро диљ ско одсу -
ство и одсу ство с рада ради неге
дете та.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без стру је дело ви 
Пан че ва и цео Гло гоњ

СВЕ ВИШЕ ИСКЉУ ЧЕ НИХ ИЗ САО БРА ЋА ЈА ЗБОГ ДРО ГЕ

ПАЖЊА, ПАЖЊА, НАР КО МАН 
ЗА ВОЛА НОМ!

KОЛИКЕ СУ КАЗНЕ?

Уко ли ко се утвр ди да је возач

упра вљао вози лом под деј ством

пси хо ак тив них суп стан ци, поли -

циј ски слу жбе ни ци ће га искљу чи -

ти из сао бра ћа ја у тра ја њу од 24

сата и одре ди ће му задр жа ва ње у

слу жбе ним про сто ри ја ма у тра ја њу

до 12 сати.

Про тив воза ча се под но си зах -

тев за покре та ње пре кр шај ног

поступ ка и зако ном је про пи са на

нов ча на казна у изно су од 20.000

до 40.000 дина ра или казна

затво ра у тра ја њу до 30 дана,

осам казне них пое на и заштит на

мера забра не упра вља ња мотор -

ним вози лом у тра ја њу од нај ма ње

шест месе ци.

Они који одби ју ова кво тести ра -

ње биће кажње ни нов ча ном

казном од 100.000 до 120.000

дина ра, са 14 казне них пое на и

оду зи ма њем дозво ле на осам

месе ци или затвор ском казном од

30 дана – сто ји у Зако ну о без бед -

но сти сао бра ћа ја.



Иако је било
измрзава ња пше ни це,
не би тре ба ло да буде
већих после ди ца

Стру ка исти че да се
биљ ке опо ра вља ју

Мно ги пољо при вред ни ци су
ових дана раз ро га че них очи ју
посма тра ли нима ло при ја тан
при зор – измр зну ту пожу те лу
пше ни цу. Неки од њих кажу
да су се први пут сусре ли са
ова квом поја вом, као и да тај
про це нат иде и до деве де сет
одсто усе ва, а да су углав ном
пого ђе ни нај на пред ни ји при -
мер ци ове, за живот чове ка
насу шне биљ ке.

О томе какво је заи ста ста ње
на пољи ма у јужном Бана ту,
нај ком пе тент ни ји су да гово ре
пред став ни ци стру ке, одно сно
у овом слу ча ју сарад ник за
ратар ство у Пољо при вред но-
саве то дав ној слу жби (ПСС)
Инсти тут „Тамиш” Бог дан Гара -
ле јић, дипло ми ра ни инже њер
пољо при вре де.

На почет ку он ука зу је на то
да су у пери о ду од 11. до 14.
фебру а ра ниске тем пе ра ту ре
оста ви ле тра га на усе ви ма ози -
мих стр них жита, што се, са
ото пље њем од 15. фебру а ра пре
све га очи то ва ло губит ком листо -
ва у који ма је мраз уни штио
ћели је, па је у наред на три дана,
када је било мно го леп ше вре -
ме, оно што је изгле да ло као
зеле но, про ме ни ло боју у браон.

Три дана вели ког мину са

Гара ле јић каже да би ана ли зу
ове ситу а ци је тре ба ло запо че -
ти при ка зи ва њем и сагле да ва -
њем тока ниских тем пе ра ту ра.

– Све је кре ну ло 11. фебруара
око 10 сати, када се тем пе ра ту -
ра вазду ха спу сти ла испод нуле
и чита вог дана и ноћи била у
мину су; сутра дан око 22 сата
пала је на минус 11,42 сте пе на
Цел зи ју са, а нај ни жу вред ност

дости гла је 13. фебру а ра у 2
сата, с пуних 13,25 испод нуле,
и до 7 ују тро није пре ла зи ла
десе ти поде љак у мину су. Истог
дана касни је тем пе ра ту ра вазду -
ха се поди гла, да би наред ног
дана, у пери о ду од 5 до 8 ују -
тро, поно во пала на вред но сти
од минус 10 до 12 сте пе ни Цел -
зи ју са, након чега су тем пе ра -
ту ре кон ста тант но у плу су. Ово
је пери од када су усе ви стра да -
ли од мра за услед изо стан ка
сне жног покри ва ча, што је пра -
ће но хлад ним и јаким север -
ним ветром. Ште та се мани фе -
сто ва ла у уни ште ној лисној
маси, док су у слу ча је ви ма плит -
ке сетве, где је семе на повр -
ши ни до 1,5 цен ти ме та ра, стра -
да ле и целе биљ ке – наво ди
Гара ле јић.

Он се сла же с кон ста та ци -
јом да су нај ви ше уни ште ни
рано посе ја ни и нај ра зви је ни -
ји усе ви који су има ли интен -
зив но боко ре ње са два до три
секун дар на ста бла, на који ма
је као после ди ца ото пље ња од
1. фебру а ра дошло до покре -
та ња веге та ци је и раста секун -
дар них коре но ва.

Ова поја ва је уоче на на пар -
це ла ма и узор ко ва ним биљ ка -
ма до 9. фебру а ра и прак тич но

је у току овог ото пље ња при -
ме ће но како усе ви затва ра ју
редо ве на пар це ла ма. Скре ну -
ли смо пажњу пољо при вред -
ни ци ма да након мере ња NDVI
или индек са веге та ци је, које
смо запо че ли 19. фебру а ра
кори сте ћи руч ни NDVI сен зор,
при ме ћу је мо да је њего ва вред -
ност висо ка – про сеч но изме -
ђу 0,35 и 0,45 – што гово ри да
биљ ке нису уве ну ле, тј. измр -
зле. У поре ђе њу с мере њем од
29. јану а ра, када је овај индекс
имао вред но сти од 0,55 до 0,65
дошло је до сма ње ња од 40 до
50 одсто. Савет је да се биљ ке
иско па ју и погле да део изнад
земље и део који је у земљи,
одно сно чвор боко ре ња и, уко -
ли ко је зелен ка сте и беле боје,
без бра он дело ва, биљ ке су
живе. Њима ће бити потреб но
изме ђу седам и десет дана да с
пора стом тем пе ра ту ре кре не
ново лишће. Сла би је раз ви је -
ни усе ви пре тр пе ли су мање
ште те на лисној маси, што се
одно си на оне који су посе ја ни
после 7. новем бра 2020. годи -
не. И раз ли чи те сор те раз ли -
чи то су реа го ва ле. Код мно гих
је пре суд на била дуби на сетве,
а опти мал на је чети ри цен ти -
ме тра са одсту па њи ма од 0,5

цен ти ме та ра, па на овој дуби -
ни није било ште те сма ње њем
скло па одно сно уве ну ћем биља -
ка. Овде није уни ште на ста -
бљи ка биља ка, јер ста бла још
нема, као ни кла са, који су
испод повр ши не у чво ру боко -
ре ња. Њихо во изди за ње изнад
земље почи ње с фазом вла та -
ња, одно сно пора ста у ста бло,
која је обич но почет ком апри -
ла – при ча запо сле ни у Инсти -
ту ту „Тамиш”.

Сме ста запо че ти при хра ну

Стру ка пре по ру чу је да се кре -
не с при хра ном без обзи ра на
ста ње усе ва, јер је потреб но
дати биљ ка ма лако при сту па -
чан азот, ради пора ста нових
листо ва, у обли ку амо ни јач ног
и нитрат ног јона (АН и КАН).

– Вели ки број пољо при вред -
ни ка послао је фото гра фи је
изва ђе них биља ка са сво јих пар -
це ла, уз наво ђе ње име на сор те,
али већ ових дана се лисна маса
опо ра ви ла и усе ви изгле да ју
поно во зеле ни. Зна чај но је напо -
ме ну ти да је за сва ког про из во -
ђа ча, па и за нас у ПСС-у, важно
да кори сти мо диги тал не плат -
фор ме и апли ка ци је које нам
могу дати подат ке о ста њу усе -
ва. Ми смо за наше оглед но
поље и посе ја ну таблу Т1 кори -
сти ли диги тал ну плат фор му
„Агро Сенс” инсти ту та „Био Сенс”
из Новог Сада, која нам је пру -
жи ла сате лит ске сним ке про -
ме на на пар це ли од 15. и 18.
фебру а ра. На њима се довољ но
јасно види раз ли ка у интен зи -
те ту зеле не боје здра вих листо -
ва и сли ка после ди ца мра за
након ото пље ња. За пра ће ње
ути ца ја мра за кори сти ли смо
сним ке наше пар це ле од 10 хек -
та ра с диги тал не плат фор ме, у
виду интен зи те та зеле не боје,
без директ них нуме рич ких вред -
но сти NDVI, то јест нор ма ли -
зо ва них вред но сти индек са веге -
та ци је. Узи ма њем узо ра ка утвр -
ђе но је да није измр зао део ста -
бла изнад земље ни у земљи,
као ни чвор боко ре ња, одно сно
да су биљ ке живе, док су оне
код којих је оште ћен део лишћа
поте ра ле ново за три дана –
закљу чу је Гара ле јић.

На кра ју, на осно ву поме ну -
тих огле да и сед мо днев ног оби -
ла ска тере на, овај струч њак као
нај ва жни је исти че да нема
назна ка пада при но са, јер није -
дан од витал них дело ва биљ ке
није уни штен.

Петак, 5. март 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ФЕБРУ АР СКА ГОЛО МРА ЗИ ЦА ИЗА ЗВА ЛА ЗАБРИ НУ ТОСТ ПАО РА ЗА ОЗИ МЕ УСЕ ВЕ

ИПАК БЕЗ ПАДА ПРИ НО СА СТР НИХ ЖИТА?

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

Без бед ност је при о ри тет 
број један у месту

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА МАКЕ ДОН СКЕ ДРЖА ВЉА НЕ У СРБИ ЈИ

Елек трон ска при ја ва за попис у Маке до ни ји

Фебру ар ски, или 326. број
стар че вач ког гла си ла нај пре
доно си инфор ма ци ју о сти ца -
њу усло ва за бес пла тан пре воз
за пен зи о не ре, на наред ним
стра на ма су тек сто ви о почет -
ку упи са наред не гене ра ци је
прва ка, а нај у дар ни ја тема је
без бед ност у месту, чему је
глав ни раз лог уби ство два де -
сет че тво ро го ди шњег мешта -
ни на Т. С., због чега су ухап -
ше на чети ри лица, која се пове -
зу ју с нави јач ким гру па ма
„Пар ти за на”.

У вели ком интер вјуу госто -
вао је Пре драг Жив ко вић, члан
Град ског већа заду жен сао бра -
ћај и кому нал ну делат ност,
који је, поред оста лог, иста -
као зна чај сарад ње с Месном
зајед ни цом. Гост „Кафе ни са -
ња у ’Ђер му’” је Миле Аго вић,
ауто-меха ни чар у пен зи ји и
паси о ни ра ни колек ци о нар
„буба”, а „лице с наслов ни це”
је леген дар ни локал ни естрад -
ни умет ник Ран ко Васић, којем
је, како при зна је, музи ка
живот.

Пита ње у анке ти било је у
вези с покла ња њем и дру гим
дани ма поред пра зни ка, а нису
изо ста ле ни стра не о шко ли,
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 ви ла тинеј џер ка Соња
Васић, док је већи део посве -
ћен увек зани мљи вој теми
„Стар че во општи на”.

Када је реч о изви ђа штву, на
целој стра ни је изве штај са два
мемо ри ја ла који су при ре ђе ни

у знак сећа ња на пре ра но пре -
ми ну ле ска у те Иви цу Пра њи -
ћа и Алек сан дра Стан ко ви ћа.

Дело ауто ра Срђа на Божо ви -
ћа „Бит ка за Пан че во окто -
бра 1944” пред ста вље но је у
четвр так, 25. фебру а ра, у доло -
вач ком Дому кул ту ре, у про -
сто ри ја ма локал ног удру же -
ња пен зи о не ра. Поред њих,
дога ђа ју су при су ство ва ли и
пред став ни ци Удру же ња бора -
ца свих рато ва вође них у 20.
веку, a моде ра тор je био Мом -
чи ло Мрч ко вић.

Божо вић је позна ти исто -
ри чар и запо слен је као виши
кустос у Народ ном музе ју у
Пан че ву, а о поме ну тој тема -
ти ци је, поред исти ца ња уло -
ге совјет ске арми је у осло бо -
ђе њу нашег гра да од Вер мах -
та, изнео и раз не дру ге дета -
ље у вези с Дру гим свет ским
ратом. Наро чи то је била
интере сант на при ча о мла дој
и хра број Мили Мате јић из
Вршца, за чије пушта ње је

њен отац нудио зла то немач -
ком офи ци ру у тежи ни њего -
ве теле сне масе. Она ипак
није хте ла да ода дру го ве, па
је обе ше на на јав ном месту,
али је до кра ја прко си ла оку -
па то ри ма. Божо вић је при ме -
тио да Мила, нажа лост, након
осло бо ђе ња није про гла ше на
за народ ног херо ја.

На кра ју се роди ла и зами -
сао да се орга ни зу ју три би не
и пре да ва ња за мла де у насе -
ље ним мести ма, како би исто -
риј ски фено ме ни били поја -
шње ни и послу жи ли као
дода так зна њу сте че ном у
шко ли.

Банат ски Бре сто вац: Сти гла
су чети ри штан да изло жбе -
ног карак те ра за удру же ње
повр та ра, који су доби је ни су
на кон кур су Гра да Пан че ва.
ЈKП „Kомбрест” ове неде ље
про чи шћа ва кана ле кишне
кана ли за ци је на неко ли ко
лока ци ја у селу; у току је
коше ње немач ког гро бља, а
уско ро почи ње и сад ња
млади ца јаво ра на ула зу у
село и у пар ку у Ули ци Жар -
ка Зре ња ни на.

Банат ско Ново Село: Kонцерт
сту де на та кла ри не та са ФМУ
у Бео гра ду у кла си про фе со -
ра Огње на Попо ви ћа одр жан
је у неде љу, 28. фебру а ра, у
Дому кул ту ре, а у гале ри ји те
уста но ве у поне де љак, 1. мар -
та, отво ре на је изло жба сли -
ка Еми ла Сфе ре на тему
Хилан дар, која ће тра ја ти до
7. мар та.

Доло во: У току је асфал ти ра -
ње у ули ца ма: Зим ској, Иве
Лоле Риба ра и Брат ства и

једин ства. Књи га ауто ра Срђа -
на Божо ви ћа „Бит ка за Пан -
че во окто бра 1944” пред ста -
вље на је у четвр так, 25. фебру -
а ра, у доло вач ком Дому кул -
ту ре, у про сто ри ја ма локал -
ног удру же ња пен зи о не ра.
Ловач ка сек ци ја орга ни зо ва -
ла је у неде љу, 28. фебру а ра,
сек ци ју за сузби ја ње ште то -
чи на – лиси ца и шака ла.

Гло гоњ: У Месној зајед ни ци
тра је при ку пља ње зах те ва за
изда ва ње годи шњих кара та за
пре воз. У току прет ход не неде -
ље оба вље на су мере ња за
евен ту ал но рено ви ра ње Дома
пен зи о не ра и сана ци ју капе -

ле на гро бљу. Фуд ба ле ри су у
при прем ном мечу изгу би ли
од „Поле та” у Идво ру с резул -
та том 3 : 0.

Ива но во: Фуд ба ле ри „Стрелe”
су у неде љу, 28. фебру а ра, на
свом тере ну, окон ча ли при -
прем ни пери од пре почет ка
про лећ не сезо не у Јужно ба -
нат ској А лиги реми јем у мечу
про тив „Дуна ва” из Вели ког
Села.

Јабу ка: Поче ли су радо ви на
рекон струк ци ји Змај Јови не

ули це. Удру же ње „Тамиш у
Јабу ци” наста вља акци је уре -
ђе ња окол не природe.

Кача ре во: Месна зајед ни ца
наја вљу је да уско ро кре ће
асфал ти ра ње Вино град ске
ули це и дела Маке дон ске, као
и крпље ње удар них рупа на
више лока ци ја. Кому нал но
пред у зе ће, у сарад њи с Гра -
дом, ула зи у про це ду ру за
изград њу и рекон струк ци ју
уну тра шњег дела капе ле.

Омо љи ца: Месна зајед ни ца
при ку пља доку мен та ци ју од
пен зи о не ра заин те ре со ва них
за бес плат не месеч не кар те,
сва ког дана од 8 до 15 сати.
„Нето” дис конт отво рен је 1.
мар та у цен тру села.

Стар че во: Утак ми ца изме ђу
вете ра на и мла ђих селек ци ја
Раг би клу ба „Борац” оди гра -
на је у неде љу, 28. фебру а ра.
Дом кул ту ре обе ле жио је
Наци о нал ни дан књи ге с
темом „Гла сно чита ње” у поне -
де љак, 1. мар та, у библи о те -
ци. Офар ба на су вра та
Kреативног кул тур ног клу ба.

Месне актуелности

ПРО МО ЦИ ЈА KЊИГЕ У ДОЛО ВУ

Бит ка за Пан че во

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Божовић и Мрчковић

Након што је маке дон ски пар -
ла мент усво јио закон о попи су
ста нов ни штва и дома ћин ста -
ва, који тре ба да буде одр жан у
апри лу први пут након 19 годи -
на, већ од 1. мар та почео је
попис маке дон ских држа вља -
на који се нала зе у ино стран -
ству, а њима је омо гу ће но да
се елек трон ским путем при ја -
ве и попу не попи сни цу.

У међу вре ме ну је маке дон -
ски Држав ни завод за ста ти -
сти ку обја вио лин ко ве и упут -
ства за ова кав начин изја шња -
ва ња на попи су: stat.gov.mk;
popis2021.stat.gov.mk и cen-
sus.stat.gov.mk.

На јед ном од ових лин ко ва
нај пре ће бити ура ђе не наја ва и
реги стра ци ја пре ко имејл адре -
се, на коју се доби ја лозин ка за

даљи при ступ апли ка ци ји. Ова -
кав начин тако зва ног само по -
пи си ва ња маке дон ских држа -
вља на који живе или се из било
ког дру гог раз ло га нала зе ван
Маке до ни је тра ја ће до 15. марта.

Попи сна апли ка ци ја по сво -
јој садр жи ни иста је као и попи -
сни ца која ће бити кори шће на
при попи си ва њу ста нов ни штва
у Маке до ни ји.

С тим у вези, при ме ње не су
све нео п ход не тех нич ке и орга -
ни за циј ске мере у сагла сно сти
с про пи си ма из обла сти зашти -
те лич них пода та ка.

За сва поја шње ња и бли же
инфор ма ци је маке дон ски
држа вља ни се могу обра ти ти
маке дон ској амба са ди у
Београ ду, на број теле фо на
011/32-84-924.

Две сорте пшенице различито
реагују на ниске температуре

Усев оштећен мразом само
на врховима листова,
остатак није измрзао
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Гора на Аћа, 

ликов на умет ни ца

Посеб но је важна умет ност у
вре ме ни ма у који ма, као сада,
мора мо да изма шта мо неку
дру га чи ју ствар ност да бисмо
оста ли у јед ном кома ду.
Можда баш умет ност може
да спа се од луди ла. Уко ли ко
јој дозволи мо, она посе ду је
моћ да све тран сфор ми ше.
Насме ја ће замра че не дело ве
душе, под сти ца ће сузе док се
туга не исто чи и пону ди ће
свр ху животу.

ФИЛМ: Желим да пре по -
ру чим нешто ста ро и нешто
ново, али под јед на ко узбу дљи -
во и вео ма отме но. Ко би рекао
да ми није доса ди ло то што
сам оба фил ма погле да ла по
пет пута и погле да ла бих их
још мно го више од тога. Када
погле дам неки филм који оста -
ви дубок траг у мојим чули -
ма, имам оби чај да кажем да
пома ло зави дим људи ма који
га никад нису погле да ли, јер
они још увек не зна ју каква
лепо та и сен за ци ја њих чека.
„The Brief Encounter” је таква
сен за ци ја коли ко год пута да
га погле да те. Тај црно-бели
филм из 1945. годи не неис -
црп ни је извор роман ти ке
нато пљен узбу ђе њем и њихо -
вим цвр ку та вим гла со ви ма.
Пре све га, то је филм вођен
жен ским гла сом и вре ди га
погле да ти, јер ће вас оста ви ти
с мно го пита ња о себи сами -
ма. Дру ги филм који желим
да спо ме нем је „The Gentle-
men” (2019), пошто сам ја од
детињ ства била маг нет ски при -
ву че на сва ким фил мом који
је режи рао Гај Ричи. Карактери
су толи ко забав ни, сло је ви ти
и интен зив ни да неће те зна ти
шта тач но осе ћа те. Памет но
је кре и ран и кре а ти ван у извед -
би, а дија ло зи су толи ко добри
да се уре зу ју у мисли.

КЊИ ГА: Као и сва ке зиме,
пого то во у јану а ру, након пра -
зни ка, када енту зи ја зам почне

да опа да, вре ме је за мало сме -
ха. Тери Пра чет је мој избор
увек када су дани пре ви ше
крат ки и осе тим недо ста так
вита ми на Д. Тре нут но читам
књи гу „Јед на кост риту ал” и
пот пу но ужи вам у њој. Увек
сам се сме ја ла уз њего ве књи -
ге зато што су исти ни ти је од
реал но сти. Одјед ном свет
поста не мно го леп ше место уз
њего ву слат ку иро ни ју и ненад -
ма шив капа ци тет за изми шљо -
ти не. А за оне сме ле, које није
страх да пре тра жу ју дубо ко по
сво јој души, можда Хер ман
Хесе може у томе да им буде
добар сапут ник. Књи га која је
мене сасвим про ме ни ла јесте
„Сидар та” и чита ње те књи ге
је пут којим некад тре ба кро -
чи ти. Хесе има ту лошу нави -
ку да нас раста ви напо ла, а он
сам би рекао: „Био сам час на
небу, час у паклу, али већином
на оба места исто вре ме но”.

МУЗИ КА: Увек су ми кон -
цер ти или сви р ке били мно -
го вред ни је иску ство него да
слу шам музи ку сама са собом,
јер ништа не спа ја људе тако
чвр сто као музи ка, а доста
нам је само ће. Нај леп ше у
музи ци је тај нео бја шњи ви
додир који пру жа – сва чи је
срце дотак не. Због тога вео -
ма волим да слу шам канал
„NPR Music” и „Tiny Desk”
кон цер те. Извед бе које тамо
про на ла зим искре не су и
живе, те ми омо гу ћу ју да осе -
тим ту енер ги ју коју изво ђач
пре но си. Тамо послу шај те
Anderson .Paak & „The Free-
Nationals”, „Tank and the Ban-
ga” или, нарав но, Ери ку Баду.

Крат ки сусрет

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ПОЕТ СКИ КОН КУРС

За мла де песни ке
Орга ни за тор педе сет тре ћег
Фести ва ла пое зи је мла дих у
Врба су рас пи сао је кон курс
за мла де песни ке из Срби је и
реги о на.

Пра во уче шћа на кон кур су
има ју песни ци до два де сет
седам годи на ста ро сти, с
циклу сом од десет нео бја вље -
них песа ма на срп ском јези ку
и јези ци ма наци о нал них зајед -
ни ца (с пре во дом на срп ски
језик уко ли ко је потреб но).

Песме, умно же не у чети ри
при мер ка и пот пи са не

шифром (с реше њем шифре
у посеб ном ковер ту), тре ба
доста ви ти на адре су: Народ -
на библи о те ка „Дани ло Киш”
Врбас, Фести вал пое зи је мла -
дих, М. Тита 87, 21460 Врбас,
нај ка сни је до 1. апри ла.

Песни ци чије песме ода бе -
ре струч ни жири уче ство ва ће
на педе сет тре ћем Фести ва лу
пое зи је мла дих, који ће бити
одр жан кра јем маја у Врба су.

Фести вал ће награ ди ти нај -
бо ље песни ке, а глав на награ -
да је штам па ње књи ге.

Четр де сет деве ти Међу на род -
ни филм ски фести вал – ФЕСТ
биће одр жан од 2. до 11. апри -
ла, у орга ни за ци ји Цен тра бео -
град ских фести ва ла (ЦЕБЕФ),
под покро ви тељ ством Гра да Бео -
гра да и уз подр шку Мини стар -
ства кул ту ре и инфор ми са ња.

Фести вал се ове годи не одр -
жа ва под сло га ном „Повра так
у будућ ност” с наме ром да, као
нај ве ћа и нада ле ко позна та
филм ска мани фе ста ци ја у
земљи и реги о ну, допри не се
понов ном ожи вља ва њу био -
скоп ских пла та на и поврат ку
филм ске публи ке у био ско пе.

Дирек тор ЦЕБЕФ-а Дамир
Хан да но вић изја вио је да је
ЦЕБЕФ, упр кос тешким тре ну -
ци ма с који ма се цео свет суо -
чио, остао истра јан у наме ри да
сво јој вер ној публи ци при ка же
нај но ви ја оства ре ња савре ме не
кине ма то гра фи је. Иста као је да
је за Бео град од вели ког зна ча -
ја одр жа ва ње ова квог кул тур -
ног дога ђа ја у вре ме ни ма када
је у већи ни зема ља Евро пе на
сна зи пот пу на бло ка да.

„С посеб ном пажњом селек -
то ван, ово го ди шњи фести вал -
ски про грам пред ста ви ће више
од седам де сет пре ми јер них фил -
мо ва нај но ви је свет ске кине ма -
то гра фи је у седам про грам ских
цели на, које ће публи ка моћи
да погле да у био скоп ским сала -
ма ’Сава цен тра’, ’Ком банк дво -
ра не’, Дома омла ди не Бео гра да
и ’Cineplexx-а’. Посеб но нам је

зна чај но што ће сле де ћа годи на
бити у зна ку педе се тог ФЕСТ-а,
а у сусрет јуби ле ју ове годи не
ФЕСТ-ова публи ка има ће при -
ли ку да на вели ком плат ну ’Сава
цен тра’ погле да култ не фил мо -
ве који су обе ле жи ли прет ход -
не еди ци је фести ва ла у окви ру
про гра ма ’ФЕСТ-ових 50’”,
закљу чио је Хан да но вић.

На све ча ном затва ра њу 
ФЕСТ-а, 11. апри ла, у удар ном
тер ми ну у „Сава цен тру” преми -
јер но у Срби ји биће при ка за на

нова, пре мон ти ра на вер зи ја
фил ма „Кум 3” леген дар ног
реди те ља Фрaнсиса Фор да
Копо ле, наста ла пово дом три -
де се то го ди шњи це од првог при -
ка зи ва ња овог оства ре ња.
Послед ње погла вље саге о поро -
ди ци Кор ле о не доби ло је и нов
назив: „Кум, eпилог: смрт Мај -
кла Кор ле о неа”, којим Копо ла
ода је почаст писцу и сце на ри -
сти Мари ју Пузу, а укљу чу је
наслов који су прво бит но наме -
ни ли за тре ћи део „Кума”. За

потре бе нове вер зи је Копо ла је
напра вио нов поче так и крај
фил ма и пре па ко вао одре ђе не
сце не, кадр о ве и музи ку.

Међу на род ни филм ски
фести вал – ФЕСТ ове годи не
биће одр жан уз пошто ва ње свих
мера Вла де Репу бли ке Срби је
и Кри зног шта ба за сузби ја ње
зара зне боле сти ковид 19. Орга -
ни за ци о ном тиму фести ва ла је
при о ри тет здра вље и без бед -
ност како публи ке, тако и гости -
ју и фести вал ског тима.

МЕЂУ НА РОД НИ ФИЛМ СКИ ФЕСТИ ВАЛ – ФЕСТ

ПОВРА ТАК У БУДУЋ НОСТ

КОН КУРС КЊИ ЖЕВ НОГ КЛУБА „ПЕРО АМА ТЕ РА”

Поро дич не злат не нити
Књи жев ни умет нич ки клуб
„Перо ама те ра” Бечеј рас -
пи сао је општи кон курс на
који су позва ни песни ци,
писци и сли ка ри да се при ја -
ве и својим уче шћем помог -
ну кул ту ри да се уздиг не на
виши ниво.

Тема кон кур са је „Поро дич -
не злат не нити”. Потреб но је

да писци и песни ци поша љу
сво је радо ве у „Ворд” доку -
мен ту, на ћири лич ком писму,
што је у скла ду са одред ба ма
Ста ту та удру же ња (фонт
Верда на, вели чи на 12). Сли -
ка ри тре ба да поша љу фото -
гра фи је нај ви ше три ју сво јих
дела, нацр та них или насли ка -
них у црно-белој вари јан ти

(монохром но), у тех ни ци по
избо ру (олов ка, аква рел, уље,
кре да…). Фото гра фи је сли ка
насли ка не у боји кон ку ри шу
за кори це књи ге.

Радо ве тре ба сла ти елек трон -
ски на адре су kukperoamate-
ra@gmail.com. Кон курс је отво -
рен до 1. апри ла. Уз радо ве
тре ба посла ти пуно име и

прези ме, адре су, кон такт-теле -
фон и имејл.

Радо ве ће селек то ва ти тро -
чла ни струч ни жири, а резул -
та ти ће бити обја вље ни 15.
апри ла на сај ту и „Феј сбук”
стра ни ци: Књи жев ни умет нич -
ки клуб „Перо ама те ра”. Уче -
сни ци ма кон кур са се не пла ћа
аутор ска надок на да.

НАГРАДА ЗА МЛАДЕ УМЕТНИКЕ ПАНЧЕВА 2021.

Изабрано десет финалиста
Конкурс за „Награду за младе
уметнике Панчева 2021” завр-
шен је и жири је одабрао десет
финалиста, чији ће радови бити
изложени у Народном музеју
Панчево 20. марта. На изло-
жби ће бити проглашен и
победник конкурса.

Финалисти су Александар
Вељковић, Андреа Картали,
Горана Аћа, Ђорђе Живковић,
Јелена Стојановић, Јелена
Војводић, Катарина Петро-
вић, Лора Абци, Никола Гајић
и Урош Предић. Наградни
фонд је педесет хиљада
динара.

У жирију су ове године били
Душан Марино, уметник,

Ксенија Маринковић, истори-
чарка уметности и кустос

галерије „X Vita min”, Дими-
трије Јованов, кустос у Народ-
ном музеју Панчево, Вук
Вучковић и Ива Вучковић
Лујански.

„Награду за младе уметнике
Панчева” установио је Вук Вуч-
ковић, који је одлучио да износ
Новембарске награде која му
је додељена 2019. године иско-
ристи за оснивање наградног
фонда.

Ове године се „Награда за
младе уметнике Панчева”
додељује други пут, а први
победник конкурса била је Леа
Ембели.

ПРЕД СТА ВА ЗА ДЕЦУ

Лав и миш
У дво ра ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва у субо -
ту, 6. мар та, од 12 сати,
позо ри шна гру па „Арс
лон га” из Бео гра да оди -
гра ће пред ста ву „Лав и
миш”, наста лу по моти -
ви ма исто и ме не басне
Доси те ја Обра до ви ћа.

Да ли ће лав дозво -
ли ти мишу да једе
њего ву хра ну, да ли ће лаву
бити дово љан миш за ручак,
какав ће спо ра зум изме ђу
њих наста ти, ко ће кога и
како убе ди ти, како ће миш
лава спа сти од лова ца, да ли

ће на кра ју ове две живо ти -
ње поста ти при ја те љи – сазна -
ће те ако погле да те ову музич -
ку басну.

У пред ста ви има и балет -
ских нуме ра.

СОЛИ СТИЧ КИ КОН ЦЕРТ СТЕ ФА НА ФУК СА

Кла си ка на мар тов ском репер то а ру
У дво ра ни Кул тур ног цен тра у
сре ду, 10. мар та, од 19 сати,
биће одр жан соли стич ки кон -
церт Сте фа на Фук са на кон тра -
ба су, уз кла вир ску прат њу Душа -
на Еге ри ћа. Спе ци јал ни гости
биће Лазар Павло вић, Филип
Фран цу ски и Алек сан дар Јанко -
вић. На про гра му су дела Шубер -
та, Хин де ми та и Боте си ни ја.

Сте фан Фукс (29) рођен је у
Пан че ву. Основ но музич ко
обра зо ва ње запо чео је у ОМШ
„Јован Бан дур” Пан че во, у кла -
си проф. Буди ми ра Сто ја но ви -
ћа, трзач ки одсек, инстру мент
там бу ра (1998). ОМШ за кон -
тра бас упи сао је 2003. годи не,
у кла си проф. Буди ми ра Сто -
ја но ви ћа. СМШ „Јован Бан дур”
у Пан че ву упи сао је 2005. годи -
не, за оба инстру мен та. Током

основ ног и сред њег музич ког
обра зо ва ња осво јио је мно го
првих награ да и био лау ре ат у
сво јим кате го ри ја ма на држав -
ним и међу на род ним так ми че -
њи ма. Факул тет музич ке умет -
но сти у Бео гра ду упи сао је 2009.
годи не, у кла си проф. Сло бо -
да на Гери ћа. Годи не 2011. оти -
шао је на сту ди је у Ман хајм
(Немач ка), где му је про фе сор
био Петру Луга. Поха ђао је број -
не мај стор ске кур се ве у земљи
и ино стран ству, са еми нент ним
умет ни ци ма, као што су: проф.
Дорин Марк (Нир нберг), проф.
Набил Шеха та (Мин хен), 
проф. Кла ус Трумф (Мин хен),
проф. Ста ни слав Ани шчен ко
(Дет молд), проф. Бери Грен
(УСА), проф. Ката лин Рота ру
(САД), проф. Јосеф Нидер хамер

(Беч), проф. Мило слав Гај дош
(Чешка), проф. Андреа Боки -
ни (Ита ли ја), проф. Зоран Мар -
ко вић (Сло ве ни ја).

Бавио се педа го шким радом
у Основ ној шко ли „Доси теј Обра -

до вић” и Сред њој музичкој шко -
ли „Јосиф Марин ко вић”. Био је
члан Гудач ког камер ног ансам -
бла „Душан Ско вран”, Ман хајм -
ске фил хар мо ни је, као и члан
Бео град ске фил хар мо ни је.
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СУДИ ЈЕ У СПОР ТУ

ФЕР И ПО ПРА ВИ ЛИ МА
Доне ти и јед ну одлу ку није јед но став -
но, а зами сли те да мора те да их доне -
се те на десе ти не, за одре ђе но вре ме и
у врло напе тим усло ви ма, а да од њих
зави се десе ти не дру гих људи. Чак и
зву чи ком пли ко ва но...

Став и одлуч ност

Дар ко Путић (28) заљу бље ник је у
спорт, а у сло бод но вре ме про гра мер
и кошар ка шки суди ја.

– Суђе њем сам почео да се бавим
2014. годи не, тако што ме је школ ски
дру гар Мар ко Ште тин убе дио да је то
супер хоби којим се може зара ди ти и
за џепа рац. При стао сам и сада не
могу да зами слим себе да се тиме не
бавим – при ча Дар ко.

За суди ју је нај ва жни је да има став,
карак тер, сми ре ност, одлуч ност, толе -
ран ци ју и, нарав но, љубав пре ма
кошар ци.

– Суђе ња уме ју да буду напор на.
Мораш бити физич ки и пси хич ки
спре ман за сва ку утак ми цу, и непре -
ста но фоку си ран. Нај на пор ни је су
при пре ме за меч и, ако су оне добре
оба вље не, само суђе ње је лак ше, али
све то зави си од утак ми це до утак ми -
це – каже.

Коју год одлу ку да суди ја доне се,
јед на стра на буде неза до вољ на. Али
све док су кри ти ке у духу спор та, про -
бле ма нема.

– Поми сао да сам остао у спор ту и
након што сам завр шио играч ку кари -
је ру допа да ми се нај ви ше од све га.
Суђе ње ме опу шта и добар је начин
да се гла ва охла ди од свих оста лих
ства ри које се чове ку деша ва ју у живо -
ту. Тре ба рећи и да је дру же ње с коле -
га ма, који су ми пре све га дру га ри,
јед на од леп ших ства ри у суђе њу –
при ча он.

Током сезо не утак ми цу има сва ког
викен да, али се поне кад игра и током
рад не неде ље.

– Волео бих да напре ду јем што више
могу у овој про фе си ји, али да ми образ
оста не чист – закљу чу је Дар ко.

Усред сре ђи ва ње на дета ље

Милен ко Крај но вић (68) рођен је у
Белој Цркви, а основ ну и сред њу шко -
лу завр шио је у Пан че ву. По обра зо -
ва њу је дипло ми ра ни инже њер тех -
но лог. Радио је у „Скро ба ри” два де -
сет седам годи на, од чега је послед -
њих осам био дирек тор, а након тога
је био гене рал ни дирек тор АТП-а. Од

2017. годи не је у пен зи ји. Има два
сина, које је одма ле на усме ра вао ка
спор ту, а они су иза бра ли џудо.

– Џудо сам почео да тре ни рам 1967.
годи не као осно вац у ЏК-у „Дина мо”.
Потре ба клу ба за наслед ни ком тре -
не ра, као и суди јом, усме ри ла ме је
да, поред так ми чар ског обра зо ва ња,
стек нем зна ња и у том прав цу. Као
пер спек тив ног јуни о ра, 1970. годи не
тре нер Мар ко Ата на сов упу тио ме је
на семи нар на Вису, где сам пола гао
за тре не ра и џудо суди ју – репу блич -
ког ста же ра. Две годи не касни је постао
сам репу блич ки, а 1980. саве зни џудо
суди ја. Тих годи на сам се пара лел но
так ми чио и судио, уз пери о дич не пау -
зе у суђе њу. Од 1995. годи не кон -
стант но судим све до 2018, када сам
морао да се пову чем због напу ње них
шезде сет пет годи на живо та. У судиј -
ском џудо-окру же њу про вео сам четр -
де сет осам годи на, за шта ми је и
Џудо савез Вој во ди не одао при зна ње
– при ча Милен ко.

Пред у слов за добро суђе ње су добро
позна ва ње спор та, мен та ли те та так -
ми ча ра, так ти ке бор бе и пре све га
позна ва ње пра ви ла и тума че ње поје -
ди них чла но ва из пра вил ни ка и поје -
ди них ситу а ци ја у току меча.

– Суди је по ква ли те ту издва ја и
кон цен тра ци ја у току меча, усред сре -
ђи ва ње на дета ље, све о бу хват на кон -
тро ла зби ва ња на тата ми ју, као и апсо -
лут на искљу че ност од реа го ва ња
публи ке и оста лих који се нала зе око
бори ли шта – обја шња ва он.

Да би пре ва зи шао неспорт ско реа -
го ва ње публи ке, тре не ра и так ми ча -
ра, суди ја мора да посе ду је иску ство,
али и да уло жи мен тал ни напор.

– Публи ка која се добро раз у ме у
џудо, а углав ном је таква на так ми че -
њи ма, уме да награ ди, поред добр ог
поте за так ми ча ра, и добру про це ну
суди је, али и да него до ва њем про пра -
ти судиј ску гре шку. Сигур ност суди је
је пре суд на и не може се глу ми ти,
њего во зна ње и одлуч ност у доно ше њу
одлу ка так ми ча ри ма и публи ци улива -
ју пове ре ње и сигур ност да ће меч бити
успе шно дове ден до кра ја – при ча он.

У њего вој судиј ској кари је ри било
је доста лепих тре ну та ка.

– Да ли да сма трам сво јим нај ве -
ћим успе хом без гре шке одсу ђен полу -
фи нал ни меч на отво ре ном екип ном
јуни ор ском шам пи о на ту Бео гра да
изме ђу еки па Бугар ске и Срби је, или
при зна ња неког из публи ке да сам
добро судио? Нема веће награ де него
када ми после так ми че ња на добром
и поште ном суђе њу чести та непо зна -
та осо ба, неко из публи ке, роди тељ
дете та, девој ке или мла ди ћа који су
се так ми чи ли, или тре нер, так ми чар
или коле га суди ја. Тако нешто се пам -
ти веч но и ту успо ме ну не може пре -
ва зи ћи ни нај ви ша оце на кон тро ло ра
суђе ња – каже.

Иако се више не бави суђе њем,
Милен ко пра ти сва так ми че ња. На
одго вор ној је функ ци ји у Џудо саве зу
Срби је и сво је зна ње пре но си на мла -
де и на тај начин пома же раз вој џуда
код нас.

Пра вил не одлу ке у тре нут ку

Мари ја Мир ков (35) завр ши ла је Вишу
послов ну шко лу у Бео гра ду и ради
као заступ ник у оси гу ра њу. Годи на ма
суди одбој ка шке мече ве, тре нут но у
Дру гој лиги Срби је.

– Од малих ногу сам воле ла одбој -
ку, али сам касно поче ла да тре ни ни -
рам, тако да нисам успе ла да изгра -
дим неку играч ку кари је ру. Због те

љуба ви пре ма овом спор ту убр зо сам
поче ла да судим. Зва нич но сам поло -
жи ла за одбој ка шког суди ју 2005.
годи не – при ча Мари ја.

Добар суди ја, на првом месту, тре -
ба да воли спо рт у којем суди, да посе -
ду је спорт ски дух, да у сва ком тре -
нут ку чува фер-плеј и, нарав но, мора
да доно си пра вил не одлу ке.

– Некад су утак ми це теже, некад
лак ше. У сушти ни, за сва ку утак ми цу
се мора мо пси хич ки при пре ми ти јер,
ако нисмо довољ но кон цен три са ни, и
лага на утак ми ца може поста ти тешка.
Доста одмо ра пред утак ми цу и добар
сан гаран ту ју да неће бити про бле ма.
Бар се ја тиме водим – обја шња ва она.

Каже да нико није непо гре шив, ни
игра чи, али ни суди је. Гре шка је могу -
ћа ако је, реци мо, била брза лоп та, па
суди ја није могао да види да ли је
зака чи ла лини ју или није. Или када
дру ги суди ја досу ди „пец” на мре жи,
а игра чи твр де да се нису упе ца ли.
Захва љу ју ћи овом зани ма њу сте кла је
мно го познан ста ва и има ла при ли ку
да доста путу је. Сезо на тра је од окто -
бра до апри ла, а Мари ја суди јед ну
или две утак ми це сва ког викен да.

– Поред тога што судим, оба вљам и
функ ци ју врхов ног суди је у јужно ба -
нат ском реги о ну, деле ги рам суди је у
нижим кате го ри ја ма суђе ња. Воле ла
бих да помог нем мла ђим коле га ма и
коле ги ни ца ма да што више напре ду -
ју и евен ту ал но да сво ју кари је ру завр -
шим као деле гат – закљу чу је Мари ја.

Кари је ра вред на дивље ња

Бран ка Марић (52) завр ши ла је
Машин ски факул тет. Запо сле на је у
Град ској упра ви гра да Пан че ва као
помоћ ник секре та ра у Секре та ри ја ту
за инве сти ци је. Уда та је за Мир ка, мај -
ка Мили це и Нико ле. Била је руко ме -
та ши ца у ЖЖРК-у „Дина мо” Пан че -
во, а суђе њем се бави од 1986. годи не.
Сада је на функ ци ји тех нич ког делега -
та у Свет ској руко мет ној феде ра ци ји.

– Успе шан суди ја пре све га веру је у
свој потен ци јал и напре ду је кроз сва -
ку утак ми цу. Мора бити истра јан у
пости за њу циља, саве стан у извр ше -
њу сво јих оба ве за, одго во ран пре ма
свим уче сни ци ма у игри. Мора брзо
раз ми шља ти и тре нут но доно си ти
одлу ке на осно ву ситу а ци је на тере -
ну. У кому ни ка ци ји са уче сни ци ма
спорт ске при ред бе суди ја мора бити
отво рен у тре ну ци ма када то ситу а -
ци ја од њега зах те ва. Али пре ви ше
кому ни ка ци је са акте ри ма утак ми це
и публи ком сигу ран је пут ка губље -
њу фоку са и кон цен тра ци је током
утак ми це – при ча Бран ка.

Суђе њу на вели ким так ми че њи ма
прет хо де месе ци при пре ма. Од тре -
нут ка номи на ци је до почет ка так ми -
че ња про ђе неко ли ко месе ци пот пу -
не посве ће но сти при пре ми так ми че -
ња. То под ра зу ме ва уса вр ша ва ње тео -
ри је и физич ку при пре му суди ја, која
у дана шњем спор ту мора да буде на
врхун ском нивоу.

– Добре суди је, с дуго го ди шњим
иску ством, има ју мање про бле ма него
почет ни ци, јер их акте ри утак ми це
позна ју и посе ду ју нео п хо дан ауто ри -
тет, па нико не сум ња у њихо ве одлу -
ке. Када акте ри утак ми це веру ју суди -
ји који се годи на ма дока зи вао на тере -
ну, тада је „већ пола посла гото во” –
обја шња ва.

Вре ме које суди ја уло жи у при пре -
му за суђе ње може да се упо ре ди и 
с при пре мом спор ти ста за вели ка
так ми че ња.

– Бити суди ја је одго во ран посао и
мно го коц ки ца у живо ту тре ба да се
сло жи да би резул тат био врхун ски.
Током судиј ске кари је ре упо зна ла сам
мно го при ја те ља, путо ва ла на раз не
кон ти нен те и могла бих рећи да у
сва кој земљи на све ту и у сва ком гра -
ду у Срби ји имам неко га коме бих се
могла обра ти ти за помоћ. Захва љу ју -
ћи суђе њу има ла сам при ли ку да упо -
знам јапан ску и нор ве шку прин це зу,
мини стре спор та више зема ља, гра -
до на чел ни ке гра до ва у који ма су била
так ми че ња... Била сам у три де сет девет
држа ва. Нај леп ше од све га је то што
кари је ра суди је дуго тра је и раду јем
се што сам већ пре ко четр де сет годи -
на у мом пре ле пом руко ме ту – при ча
Бран ка.

Судиј ску кари је ру заме ни ла је кон -
тр о лор ском и сада је мање на тере ни -
ма него рани је. Анга жо ва на је јед ном
недељ но на послу кон тро ло ра суђе ња,
а физич ка при пре ма за утак ми це заме -
ње на је тео рет ским уса вр ша ва њем.

– Сан сва ког спор ти сте је уче шће
на Олим пиј ским игра ма. Тај сан сам
оства ри ла као суди ја и с мојом коле -
ги ни цом Зори цом Машић одсу ди ла
Олим пиј ске игре у Сид не ју (2000) и
Ати ни (2004). У Сид не ју смо биле
прве жене у све ту које су суди ле
мушкар ци ма у колек тив ним спор то -
ви ма. Осим тога, била сам уче сник
на чети ри свет ска и чети ри европ ска
првен ства, на пет фина ла купо ва Срби -
је... – при ча.

Сре ди ном мар та путу је у Шпа ни ју
на пре до лим пиј ске ква ли фи ка ци је.

– Конач но се лоп та завр те ла на
руко мет ним тере ни ма и кре ну ле су
при пре ме за Олим пи ја ду у Токи ју.
Дру га ствар која ме раду је је та да
сам на ширем спи ску за уче шће на
Олим пиј ским игра ма у Токи ју, па
ћемо виде ти шта ће се изде ша ва ти у
сле де ћим месе ци ма – каже Бран ка.

Љубав пре ма кошар ци

Невена Павловић (22) сту дент ки ња је
При род но-мате ма тич ког факул те та у
Новом Саду. Суђе њем се бави од 2016.
годи не.

– Током сред ње шко ле игра ла сам
кошар ку. Гле да ју ћи утак ми цу која је
била пре наше, поче ла сам да раз ми -
шљам како би било да сам ја суди ја
на тере ну. Тако је поче ло инте ре со ва -
ње које се касни је пре тво ри ло у страст
– при ча Неве на.

Суди ја пре све га мора да буде физич -
ки спре ман, али доброг суди ју чини
мно го више од тога. Потреб но је доста
стр пље ња, раз у ме ва ња и кон цен тра -
ци је. Нео п ход на је и љубав пре ма
спор ту.

– Сва ка утак ми ца је посеб на и на
сва кој тре ба дати свој мак си мум. Нека -
да је теже, нека да лак ше суди ти, а на
то ути че доста фак то ра. Тен зи ја уме
да буде већа због важно сти резул та та
или ривал ства еки па, али доста ути -
ца ја има и то да ли је на тере ну иску -
сни суди ја или суди неко мла ђи –
каже.

Она суди до два-три пута недељ но,
а нека да и чешће.

– Про шле годи не сам поло жи ла за
наци о нал ног суди ју и судим Дру гу
жен ску лигу Срби је и Прву мушку
реги о нал ну лигу. Амби ци је су ми вели -
ке. Циљ је висо ко поста вљен и надам
се да ћу успе ти у томе. Воле ла бих да
судим с нашим нај бо љим суди ја ма и
да поста нем интер на ци о нал ни судија
– закљу чу је она.

Мир ја на Марић

Невена Павловић

Бран ка Марић

Дарко Путић

Иде ја да
неки ген
коди ра неку
осо би ну, а
његов квар
неку болест,
и да ћемо
то пра ти ти
кроз поро -
ди це, поко -
ле ња и
и с т о  р и  ј у ,
веко ви ма је
прет хо ди ла
гене ти ци. Скра ће ни ца ДНК поста -
ла је сино ним за суд би ну, или шав
који про ла зи кроз нас и запе ча ћу -
је наше суд би не. Али да ли је то
исти на? Оно што гене ти ка не може
да нам саоп шти под јед на ко је важно
као и оно што може.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли у
шта нај ви ше сум ња те. Књи ге из
„Вул ка на” доби ће ауто ри сле де ћих
пору ка:

„У соп стве на обе ћа ња. А пре по -
ру чу јем и дру ги ма да сле де мој
при мер и да дебе ло сум ња ју у све
што им ја обе ћам.” 063/8151...

„Сум њам у то да ће мој супруг
јести било шта на каши ку месец
дана ако ми се поја ви само с каран -
фи лом овог 8. мар та. И боље би му
било да про чи та ’Пан че вац’ да не
буде после да га нисам упо зо ри ла
на вре ме.” 064/3656...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње какве сеан се волите:

„Волим када одем с дру га ри ца -
ма на ’сеан су’ там бу ра ша у јед ној
пан че вач кој кафа ни, па засед не мо
до зоре, а сви про бле ми неста ну,
бар на ту јед ну ноћ...” 065/8001...

„Избе га вам сеан се! Нај ви ше
волим кад избег нем сеан су код моје
супру ге након што забо ра вим на
нашу годи шњи цу или њен рођен -
дан.” 064/2257... Д. К.

Два чита о ца који до 10. мар та, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Која земља је савр ше на за
вас?”, 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 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

Уни шта ва о -
ца неса вр ше -
них маши на
Пете ра све
више обу зи -
ма осе ћај да
с њего вим
ж и в о  т о м
нешто није
како тре ба.
Ако је систем
заи ста савр -
шен, зашто
у о п  ш т е
посто је дро но ви који пате од стра -
ха од лете ња или бор бе ни робо ти с
пост тра у мат ским стре сним поре -
ме ћа јем? Зашто маши не поста ју
све људ ски је, а људи све више под -
се ћа ју на маши не?

Ква ли ти ленд

Крат ка повест
сва ког ко је 
икад живео

Два чита о ца који до 10. мар та, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша љу
нај ду хо ви ти ји одго вор на пита ње:
„Шта је за вас добар живот?”, 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 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Марија Мирков

Милен ко Крај но вић
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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)

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!

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

– ЛОКАЛА

– Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на робној

пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.

– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине

10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-
ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по мет-
ру квадратном.

– Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине 10,52

м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру ква -
дратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објав-
љивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним
таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Ту-
цовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене
пијаце у Панчеву.

ПОЛО 1.4, 2000. годиште,

144.000 км, регистрован

до краја априла, 950 евра.

062/832.36-38. (301532)

АУТО хјундаи 2003, бен-

зин, плин атест, машина

за коице нова. Тел.

064/004-52-30. (301529)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,

2005. годиште, регистро-

ван. 063/712-34-11.

(301612)

ПРОДАЈЕМ дачија супер

нова, 2003, 1.4, бензин,

регистрован. Тел.

061/647-84-94. (301613)

ШКОДА rum ster 1.2,

2009, фул опрема, атести-

ран плин, у првој боји, на

име. 064/130-36-02.

(301628)

СТИЛО 1.2, 16 В, 2002,

петора врата, опрема,

шест брзина у првој боји.

064/130-36-02. 

(301628)

ПАСАТ Б 5, 1.9, 2001, ка-

раван, фул опрема, у пр-

вој боји. 064/130-36-02.

(301628)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008,

атестиран плин, фул

опрема, регистрован го-

дину. 064/130-36-02.

(301628)

ПРОДАЈЕМ фолксваген

фејтон, лимузина, црн, из

увоза, оцарињен, на име

купца. 063/822-21-61.

(301658)

ПРОДАЈЕМ поло 1.2,

2007. годиште, у одлич-

ном стању. 064/196-41-

81. (301692)

МЕГАН, реноо, 2004. го-

диште, 242.000, регистро-

ван до краја маја.

062/330-091. (301709)

ПЕЖОФОЛКСВАГЕН ПО-

ЛО 1.9, СДИ, 2001, очу-

ван, регистрован годину

дана, 1.299 евра.

063/140-62-92. (301734)

206, 1.4, 3 В, 2005, мета-

лик сив, клима, серво.

064/142-55-93. (301724)

РЕНО сеник 1.5 ДЦИ,

2003, клима, даљински,

прва боја, одличан.

064/856-60-65. (301724)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-

05. (301756)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, 90 до

800 евра. 064/230-52-21.

(301727)

ИЗДАЈЕМ зидануи гаражу

на Тесли, код кружног то-

ка „Љубичево”. 066/210-

967. (301363)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Ко-

тежу 1. 069/409-83-42.

(301363)

ПРОДАЈЕМ гаражу у

Жарка Зрењанина 18-ц (

у дворишту). Тел.

060/080-37-57. (301621)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789,

063/77-84-789. (301704)

КУКУРУЗ и прекрупа на
продају, може и превоз
преко 100 кг. 069/280-20-
37. (СМС)

ПРАСИЋИ на продају.
Тел. 064/303-28-68 (СМС)

ПРОДАЈЕМ тучани казан
100 литара, за топљење
масти. Тел 063 781-56-05.
(СМС)

ЈАГАЊЦИ око 35 кг, мо-
гуће клање. 063/892-12-
08 (СМС)

БАГРЕМ исечен, 4.200 ди-
нара са превозом на кућ-
ну адресу. 063/770-64-22
(СМС)

ПРЕОСТАЛО дрво, акци-
ја, буква, багрем, храст,
са превозом и сечом. Це-
на 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)

АЈЕМ шапурине. Росић.
063/223-810. (301248)

ПРОДАЈЕМ 15 комада
оваца,с а јагањцима.
065/445-57-36. (301506)

ПРОДАЈЕМ кухињски сто
и шест столица, један ма-
ли сто и кауч. Тел.
061/104-62-21, 064/942-
91-51. (301530)

ФРИЖИДЕР, електрични
шпорет, турбо рерна, тро-
сед мојца, кревет, телеви-
зор, орман с ципеларни-
ком, судопера, фотеље.
063/861-82-66. (301638)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи и
смедеревац. 013/352-114.
(301551)

КРЕВЕТИ, лаковани наме-
штај, фотеље, кућни бар,
тепихе, дрвена комода,
телевизор. 064/206-30-24.
(301570)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, комплетно сер-

висиране, офарбане. До-

става, монтажа, гаранци-

ја. 062/826-23-65.

(301742)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, монтажа, гаран-

ција, вршимо поправке.

063/714-38-98. (301609)

МЕСНАТА прасад на про-

дају, услуга клања, гра-

тис. 061/264-66-31.

(301633)

ПРОДАЈЕМ модерни др-

вени кревет са душеком.

069/408-19-53. (301622)

НА ПРОДАЈУ мушка и

женска телад и стеоне ју-

нице. Панчево. 064/562-

01-53. (301759)

ПРОДАЈА новог намешта-

ја: столице од 1.800, сто-

лови од 4.500, лежајеви

од 15.300. 060/600-14-52.

(301688)

ПРОДАЈЕМ регал повољ-

но, сто и столице, огледа-

ло, радијатор. 066/888-

22-89. (301693)

РАДНИ сто, лустер, кухи-

њу горњи елементи дрве-

ни, очувано и повољно.

063/871-77-13. (301700)

ПОЉОПРИВРЕДНЕ по-

ловне машине, повољно,

власник и шапурине.

064/944-72-37. (301722)

КУПУЈЕМ веш-машине,

фрижидере, шпорете, за-

мрзиваче, сервисирам

исте. 060/521-93-40.

(301523)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/488-
40-22. (301533)

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

КУПУЈЕМО старе лимузи-
не, гвожђе, све метале,
обојене, веш-машине, за-
мрзиваче. 061/322-04-94.
(301752)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, каблове, про-
хром, веш-машине, замр-
зиваче, телевизоре, дола-
зим. 061/206-26-24.
(301752)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, оло-
во, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре, дола-
зим. 061/321-77-93.
(301752)

ПРОДАЈЕМ викендицу 40

квм, 3.7 ари плаца, сви-

њац, кокошињац, остава,

амбар, 20 шљива, 20 лоза,

преко од Новог гробља,

10.000 евра. 062/465-777.

(301153)

ПЛАЦ грађевинског зе-

мљишта од 110 ари, про-

дајем у комаду. Северна

зона, струја, вода, 1.700

евра по ару. 064/136-42-

00. (3016869

ПРОДАЈЕМ кућу, Ковин,

Ул. Лазе Костића 18.

064/007-34-29. (301476)

ПРОДАЈЕМ кућу, три ста-

на, 8 ари плаца, Горњи

град. 063/829-89-48.

(301413)

ПЛАЦ 10 ари, викендица

недовршена, легализова-

но, насеље Скробара.

063/261-859. (301525)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистер-

ска преко пруге, пола под

воћем. 064/113-47-76.

(301527)

ПРОДАЈЕ се викендица на

плацу од 10 ари. Потпуно

легализована, укњижена

урбанистички, унета на

власника. Стамбена повр-

шина је 50 квм, на два ни-

воа са ерасом, плус ве-

ранда, летња кухиња, га-

ража, пољски ве-це и по-

друмом. Налази се на пу-

ту Омољица-Иваново број

12. пре канала. Прикљу-

чена је на градски водо-

вод и струја. Поред тога

има и хидро-пак и ручну

пумпу. Вода је спроведе-

на у кући са купатилом.

Могуће остављање наме-

штаја (без надокнаде).

Контакт тел. 061/301-46-

17. (301539)

НА ПРОДАЈУ кућа у

Скробари са 10 ари пла-

ца. 064/144-85-94.

(301554)

НА ПРОДАЈУ Mo tel Mis,

970 квм, 21 соба, ресто-

ран, 100 места, башта ис-

пред рецепције, стан од

124 квм + тераса, плац од

8 ари. Испред мотела има

велики паркинг од 600

квм. Контакт тел.

063/813-29-76, цена

320.000 евра. (301758)

КУЋА на продају, Старче-

во, главна улица, 8 ари

плаца. 063/829-83-18.

(301215)

НА ПРОДАЈУ кућа у Стар-

чеву, три стамбене једи-

нице. Тел. 064/203-04-24.

(301556)

ПЛАЦ на Кудељарском

насипу, 27,43 ара, излаз

на две улице, градско гра-

ђевинско земљиште.

068/408-97-21. (301558)

ВИКЕНДИЦА, Баваништа-

нац, 30 ари, до асвалта,

трофазна, бунар, воће.

064/493-00-47. (301564)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, може замена

једног плаца за ауто.

064/212-52-52. (301578)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стре-

лишту и два ланца земље

под засадом лешника.

064/357-81-50. (301604)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 квм,

у Старчеву, реновирана,

етажно грејање. 064/317-

04-70. (301675)

ПЛАЦ 2,61 ар, кућа за ру-

шење, Тесла, 6 м фронт,

29.000. 069/744-286.

(301762)

МИСА, Шарпланинска,

плац 895 ари, фронт 26

м, 2.500 евра/ар.

069/744-286. (301762)

КУЋА у Долову, 236 квм,

под другом плочом, плац

10 ари. 063/112-04-22.

(301585)

ПРОДАЈЕМ 28,5 ари, вла-

сник 1/1. 061/102-27-46.

()301683)

ПРОДАЈЕМ њиву у Кача-

реву, дом ученика, 2.5

ланца, 15.000 евра.

062/882-23-60. (301670)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште, 29 ари, Јабуч-

ки пут бр. 11621/6. 

Моб. 069/182-28-85, 

Никола. (301735)

ПРОДАЈЕМ плац-њиву, 23

ара, погодан за више вр-

ста делатности. Има воду

и струју. 

Тел. 013/234-40-71.

(301603)

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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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



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

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

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан на Стрелишту,

ЦГ. 060/372-03-02.

(301520)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан, центар, супернова,

wi fi, клима, 150 евра.

069/113-00-73. (301546)

ИЗДАЈЕМ једноиособан

ненамештен стан на Коте-

жу 2. 061/423-90-00.

(301557)

СКРОМНА кућица на

Стрелишту за једну особу,

кирија 60 евра. 065/626-

86-88. (301571)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан, и 18 + 16 квм,

ненамештено, код Нове

поште. 064/134-06-08.

(301761)

ИЗДАЈЕМ собу са зајед-

ничком употребом кухи-

ње и купатила.  Тел.

060/031-07-26. (301594)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан, 57 квм, грејање, Ко-

теж 1, 200 евра. 063/809-

70-47. (301601)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Миси, зграда, близу

школе, повољно. 064/484-

53-09. (301610)

ИЗДАЈЕМ комфоран јед-

нособан намештен стан, у

згради на Стрелишту, 45

квм, ЦГ, III спрат, ПВЦ.

060/000-65-95. (301619)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, Содара, цен-

трално, клима, IV спрат,

Дунавска 6/16. Тел. 352-

321, Саша. (301623)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера, на-

мештена, центар, самцу,

раднику. 061/131-79-04.

(301626)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,

полунамештен, Цг.

063/784-22-70. (301641)

ИЗДАЈЕМ нов стан, 50

квм + тераса, III спрат са

лифтом, Карађорђва 10,

зграда до улице, пшреко

пута Хитне помоћи, 350

евра. Жељко. 064/337-19-

77. (301646)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-

штен стан у центру, I

спрат, ЦГ. 069/303-86-50.

(301666)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан, Маргита, мање дво-

риште, 120 евра. 064/214-

30-84. (301673)

ИЗДАЈЕМ већи једносо-

бан, намештен стан, стро-

ги центар, ЦГ. Тел.

061/638-37-24. (301702)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру на Котежу 1. Тел.

062/415-322. (301719)

ИЗДАЈЕМ на Миси, два

стана, намештена.

063/171-96-16. (301725)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

Котеж 1, Милан. 064/169-

68-54. (301733)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте,

раднички смештај, цен-

тар. 063/502-211.

(301707)

ОЗБИЉНОЈ породици по-

требан већи стан на дуже,

празан или полунаме-

штен. 065/311-40-27.

(301739)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру 27

квм, у центру града, на-

мештена, V спрат, без

лифта, ТА пећ + клима, за

студенте или самце. Звати

после 18 сати. 063/756-

88-05. (301729)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан на Тесли.

065/892-85-00. (301732)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм,

Котеж 1, опремљен.

065/665-75-10. (301682)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан на Котежу 2.

060/448-03-66. (301737)

СОДАРА, дособан, полу-

намештен. 062/852-81-00,

Филип. (301760)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,

на углу Светог Саве и

Браће Јовановић.

064/231-07-33. (301309)

ЛОКАЛ продајем 28 квм

+ 12 квм галерија. Сре-

ђен, центар. 063/489-958.

(301420)

ИЗДАЈЕМ локал од 90

квм, код Аутобуске стани-

це. 063/278-421. (301660)

ИЗДАЈЕМ одличан локал

у центру, поред „Грејања”

од 70 квм, полусутерен.

013/312-189, 064/440-20-

89.(301662)

ИЗДАЈЕМ магацин 700

квм, висина 4 м, I спрат,

М. Обреновића. 064/354-

69-94. (301671)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-

њиној, код Зелене пијаце.

064/520-48-12. (301599)

ИЗДАЈЕМ две пословне

просторије, сређене, у

Његошевој улици. Тел.

064/064/140-65-99.

(301753)

ИЗДАЈЕМ локал 300 квм,

у центру Омољице.

062/404-144. (301503)

ИЗДАЈЕМ локал 38 квм, у

центру Омољице.

062/404-144. (301503)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-

ној пијаци, ламела 1, ло-

кал 4. 064/122-21-56.

(301521)

ПОТРЕБНИ мајстори за

израду и уградњу АЛУ и

ПВЦ столарије. 063/249-

432. (301213)

ПОТРЕБАН возач камио-

на, са искуством, за међу-

народни транспорт у ре-

гиону. Звати на тел.

063/237-977. (301216)

ПОТРЕБАН мајстор за пе-

цива-пекар. 063/786-86-

79. (301685)

НОВООТВОРЕНОМ ре-

сторану „Бели багрем

плус” потребан кувар/ку-

варица. Панчево.

062/180-19-49. 

(301695)

ПОТРЕБНЕ искусне жене

за рад на индустријским

шиваћим машинама. По-

требна услуга шивења.

064/191-64-95. (299928)

ПОТРЕБНА одговорна и

педантна жена за одржа-

вање куће. 064/076-36-47.

(301618)

ПОТРЕБНИ продавци и

пица-мајстори. 064/259-

96-62, 013/377-230.

(301566)

ПОТРЕБАН женски аси-

стент са знањем енглеског

и немачког језика.

065/259-96-62. (3015669

ПОТРЕБНЕ козметичарке

и масерке са вишом шко-

лом. 065/259-96-62.

(301566)

ПОТРЕБАН радник за рад

на бувљаку, плата по до-

говору. 064/110-39-72.

(301644)

ПОТРЕБАН мушко-жен-

ски фризер са искуством.

064/201-18-39. (301559)

ПЕКАРИ потребан мај-

стор и помоћни радник.

065/555-94-44, звати од

15 до 18 сати. (3017747)

PO CO LO CO ресторану

потребна девојка за рад у

продаји. 064/874-03-01.

(301751)

ПРЕДУЗЕЋУ за прозводњу

у Старчеву потребни рад-

ници. 063/263-341.

(301705)

ПОТРЕБАН радник за

превоз, магацин и лакши

физички посао у магаци-

ну. Комуникативан, само-

иницијативан. Милан,

063/772-13-05. (301731)

ДИСТРИБУЦИЈИ пица из

Панчева потребан возач

са Б категоријом за рад у

Панчеву. Л063/376-820.

(301741)

PIZ ZE RIA MAMMY тражи

пица мајстора и помоћног

радника. 063/691-169.

(301743)

ПОТРЕБАН радник на

фарми крава. 0647160-

56-68. (301759)

ПОТРЕБНА конобарица

за рад на бувљаку.

064/132-98-12. (301541)

27 КВМ, ВПР, 29.700,

укњижен, Танаска Рајића

24, нов. 069/655-214.

(300175)

ПРОДАЈЕМ стан, 70 квм,

ЈНА 26, у легализацији.

063/233-558. (3401479)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућност ЦГ, 70.000, до-

говор.. Звати после 17 са-

ти на тел. 064/119-60-06.

(301348)

ПРОДАЈЕМ трособан дво-

ришни стан, Војловица.

064/212-32-94. (301538)

ПРОДАЈЕМ стан, нова

Миса, 72 квм, трећи

спрат, укњижен. Контакт

тел. 063/319-133.

(301540)

ЦЕНТАР, двоипособан, I,

ЕГ, нов, лукс, 60 квм,

60.000. 069/744-286.

(301762)

ЦЕНТАР, дворишни, 39
квм, до улице, празан, са-
мо 18.000, приземље.
069/744-286. (301762)

ТИП СТАНКО, једносо-
бан, 28 квм, приземље,
уредан, 25.000. 069/744-
286. (301762)

ЦЕНТАР, трособа, хитно,
78 квм, приземље, ЕГ, две
терасе, одличан, 75.000.
069/744-286. (301762)

СОДАРА, 38 квм, ЦГ, IX,
добра зграда, лифт.
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(301602)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, ЦГ,
IV, прелеп. „Трем 01”,
063/836-23-83. (301602)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,
тераса, 46.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(301602)

КУТКОВА зграда, Лава
Толстоја, 33 квм + пар-
кинг место + подрум.
060/690-36-85. (301666)

СОДАРА, реновиран дво-
ипособан, VI II/XI I, 67
квм, два лифта, гаража,
63.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. 
(301703)

МЕЊАМ једноипособан

стан у центру за већи уз

доплату. Продајем локал

12 квм, у центру. Тел.

064/679-29-20. (301669)

СОДАРА, двособан, V,

лифт, 57 квм, ЦГ, 42.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (401765)

КОТЕЖ 2, двоипособан, I,

67 квм, ЦГ, усељив,

63.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (401765)

ДУПЛЕКС 70 квм, Т. Стан-

ко,в елика тераса, замена.

„Дива некретнине”,

064/246-05-71. (301655)

ЦЕНТАР, двособан, 49

квм, II, ПВЦ столарија,

48.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (301703)

ДВОСОАН, Котеж 1, 60

квм, ЦГ, 39.000. 069/744-

286. (301762)

КУПУЈЕМ стан од 48 до 56

квм, у центру, предност у

зградама, Електровојво-

дине, Содаре и на Кеју,

староградња. 063/232-

757. (301548)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама, брза

исплата. (353), „Преми-

ер”, 063/800-44-30.

(401765)

ПОТРЕБНЕ некретнине,

све локације, брза реали-

зација. 069/744-286.

(301762)

НОВА МИСА, издајем

стан. 063/778-61-73

(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан, полунаме-

штен, центар, 40 квм, кли-

ма, бела техника.

063/256-000. (301510)

ИЗДАЈЕМ стан са двори-

штем. 064/466-90-59.

(301524)

СТРОГИ центар, тросо-

бан, ненамештен, цен-

трално. 064/280-60-53.

(301516)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

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

АКЦИЈА
Офталмолошки прегледи деце за упис у школу

Цена: 1.000 динара

Акција траје до краја априла

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

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 

• ЕНЗИМИ: AST + ALT + ALP + GGT Цена: 460 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

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 26. ФЕБРУАРА ДО 11. МАРТА

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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Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

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

(2/299242)

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

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)

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

Стоваришту „Голија”, Панчево, Баваништански пут

потребан возач Ц категорије, радник
и помоћни радник

Тел. 063/776-56-58, 013/252-06-64
(ф)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-
њу и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,
31/19, 37/19-др.закон и 09/2020)

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.3525/1 КО Панчево, за плани-
рану изградњу вишепородичног стамбеног објекта
са 18 стамбених јединица, спратности П+4+Пс, у
Панчеву, Моше Пијаде бр. 29, израђен од стране
атељеа „Archi Tec”, Панчево, за инвеститорa „Урбан
Профит” ДОО, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на
телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-
мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-
зентације од 7 дана, почев од 12. 03. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-
ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-
муналне послове, путем писарнице Градске упра-
ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Пан-
чево. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о приступању изради 
студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 24. 02. 2021. године, донео
је решење о приступању изради студије о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња
котларнице на биомасу, на к.п. бр. 18036/1 КО Пан-
чево, у оквиру фабричког комплекса Индустрије
скроба Јабука д.о.о. Панчево. Истим решењем од-
лучено је и о обиму и садржају предметне студије.

Носилац пројекта је Индустрија скроба Јабука
д.о.о. Панчево, Улица Скробара Трг Маршала Ти-
та бр. 65 из Панчева.

Решење о приступању изради Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни проје -
кат може се добити на увид у просторијама По-
крајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на те-
лефон 021/487-46-90 или на упит на адресу 
olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и 
natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs. 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објав-
љивања обавештења.

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
raspisuje

KONKURS
za sledeće radno mesto:

2) KONSTRUKTOR – PROJEKTANT
ALUMINIJUMSKIH KONSTRUKCIJA

OBAVEZNI USLOVI

• DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSKOG ILI
GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

• ZNANJE AutoCAD I OFFICE PROGRAMSKOG
PAKETA

• RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA
KONSTRUK TORA U ALUMINIJUMU 
– MINIMUM 2 GODINE

• DOBRO ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA

• VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE

Ukoliko ste zainteresovani posaljite svoj CV
sa fotografijom na e-mail ljilja@tehnomarket.com

ili se javite lično na adresu 
Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 069/847-90-03, 013/307-700

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

TRAŽI

1. Radnika na pakovanju robe i pomoć 
u magacinu (muski izvršitelj)

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

(od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati)

na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

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

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(301171)

ШЉУНАК: песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика.

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

338 (СМС)

ХЕМИЈА часови основци-

ма, средњошколцима,

студентима. 064/158-34-

34 (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(301713)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (301023)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, ракасте завесе,

уграђујем, поправљам.

063/882-25-09. (301036)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит фасаде,

бетонирање. 063/865-80-

49. (301161)

ЕЛЕКТРИЧАР, климе, бој-

лери, индикатори, Та пе-

ћи, инсталације, табле,

фрижидери, веш-машине.

060/521-93-40. (301523)

БАШТЕ орем и култиви-

рам . 063/855-92-70.

(301249)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искутвом. 063/825-

16-94. (301517)

КЛИМЕ, монтажа, прода-

ја, сервис, антибактериј-

ско прање, сервис рас-

хладних уређаја. Фриго

„Матић”. 060/521-93-40.

(301523)

МЕЊАМ пелене, нега по-

кретних, непокретних.

061/282-48-28. (301616)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(301515)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови. 065/535-24-

56. (301544)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако

дрво које смета. 063/369-

846. (301550)

РУШЕЊА кућа, шупа, бе-

тона, ископи, чишћења

тавана, дворишта и оста-

ло. 061/109-33-53.

(301551)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, зидо-

ва, шупа, ископи, бетони-

рања. 064/122-69-78.

(301551)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-

ње плацева, ископи, одно-

шење ствари, рушења,

итд. 060/035-47-40.

(301551)

ЧАСОВИ српског, припре-

ма за пријемни испит, пр-

фесор српског језика и

књижевности. 063/181-

62-87. (301568)

ВОДОИНСТАЛАЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замена,

одмах. 064/495-77-59,

013/33-657. (301590)

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац... одвоз шута малим

кипером до 2 кубика. Ла-

за. 065/334-23-38.

(301648)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаус мајстор.

Александар, 064/157-20-

03. (301387)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит, фасаде,

бетонирање, повољно.

063/865-80-49. (301595)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови: глетовање, крече-

ње, фарбање столарије.

064/280-26-15. (301600)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, глетовање, крече-

ње, фарбање столарије.

064/171-32-57. (301608)

МЕДИЦИНСКА сестра, 50

година, чувала би старије

полупокретне особе. Тел.

061/187-09-03. 

(301629)

ЧИСТИМ таване, подру-

ме, и сав метални отпад,

долазимо на позив одмах.

Тел. 060/156-19-57.

(301651)

СЕРВИСИРАЊЕ, допуна,

уградња клима уређаја,

повољно и квалитетно.

064/850-71-05. (301661)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

адаптације купатила, по-

правке – славине, венти-

ли, одгушење канализаци-

је. 061/193-00-09.

(301665)

НЕГОВАТЕЉИЦА: чувам

старије од 8 до 18 сати,

мењам пелене. 060/421-

05-91. (301684)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-

ром повољно: песак, шљу-

нак, сејанац, туцаник,

утовар/одвоз шута.

064/354-69-94, 

063/754-02-72. (301696)

ПАРКЕТ и ламинат, по-

ставка, хобловање и лаки-

рање. 065/314-90-18,

061/314-90-18, 013/601-

892. (301715)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³

, шљунак, песак, утовар и

одвоз шута. 064/505-62-

44. (301710)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, износимо шут, ради-

мо све послове. 

061/321-77-93. 

(301752)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, бесплатан пре-

воз и преглед. 060/07-84-

789, 063/77-84-789, Ул.

Јована Рајића 1 (код по-

ште на Тесли). (301704)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, ТА пећи, шпоре-

те, поправљамо квалитет-

но са гаранцијом. „Фри-

готехник”, 064/122-68-05.

(301740)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бето-

на и ископ мини багери-

ма. 064/648-24-50.

(301582)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (301582)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткресивање дрвећа

из камиона до 30 м виси-

не. 064/648-24-50.

(301582)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машин-

ско чишћење терена са

одвозом. 060/425-54-43.

(301582)

ТЕПИХ сервис „Путник”,

дубинско-прање тепиха,

намештаја. Комора.

013/302-820, 064/129-63-

79. (301764)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, гипс, лаинат, фа-

саде, буђ и кондензација

елиминисање. 060/145-

99-09. (301640)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и

крпљење пробушених ка-

да. „Балтокад” гаранција.

065/347-55-02, 011/288-

30-18. (300866)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија из-

ла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (301582)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-

89, Јовичин. (301674)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-вра-

та, роло-заштита.

063/816-20-98 (301669)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, ис-

копи, сечење и разбијање

бетона, насипање и наби-

јање терена. 063/218-894.

(301582)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (301579)

РОЛО-НАЈ: уградња: тра-

кастих завеса, комарника,

хармо-врата, туш-кабина.

Најповољније, проверите.

063/894-21-80. (301664)

РОЛО-НАЈ: уградња: тен-

да, роло-челична врата за

излоге, гараже, најповољ-

није. 063/894-21-80.

(301664)

РОЛО-НАЈ, поправка,

уградња ролетна, венеци-

јанера, зебра завесе, нај-

повљније, проверите.

063/894-21-80. (301664)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са

корпом, прање прозора,

чишћење олука, замена

црепа, изнајмљивање ма-

казастих платформи.

063/218-894.

(301582)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима но-

сивостеи и до 10 тона.

063/218-894. (301582)

ФРИЗЕРСКОМ салону

„ММ” из Карађорђеве бр.

1, потребна радница са

искуством. Тел. 013/331-

485. (301723)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³

, шљунак, песак, утовар и

одвоз шута. 064/505-62-

44. (300408)



ТУРИЗАМ

РАЗНО

УСЛУГЕ
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

TРАЖИМО 

УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

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

(4/301480)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

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

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

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

31/19, 37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели топ.бр.13187/1 КО Панчево, за по-

требе изградње стамбеног објекта, спратности

П+0, у Панчеву, Баваништански пут бб, израђен

од стране „Мастер Пројект 2015”, Панчево, за ин-

веститорa Лукић Ану из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

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

јавне презентације од 7 дана, почев од 12. 03.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности на

ажурирану Студију о процени утицаја на жи-

вотну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 24. 02.

2021. године, донето Решење о давању сагласно-

сти на ажурирану Студију о процени утицаја на жи-

вотну средину ПРОЈЕКТА Изградња комплекса

термоелектране топлане Панчево, на кп. бр.

3523/12 К.О. Војловица СО Панчево, носиоца

пројекта Газпром енергохолдинг Serbia ТЕ-ТО

Панчево д.о.о, Улица Спољностарчевачка бр. 199

из Панчева.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја

Техничке комисије као и увидом у достављену до-

кументацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негатив-

них утицаја на животну средину уколико се испош-

тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 на ажурирану

Студију о процени утицаја на животну средину, као

и да обезбеди извршавање програма праћења

утицаја на животну средину, предвиђеног поглав-

љем 9.0 ажуриране Студије о процени утицаја на

животну средину.

Решење о давању сагласности на ажурирану сту-

дију о процени утицаја на животну средину је ко-

начно у управном поступку. Против овог решења

се може покренути управни спор пред Управним

судом у Београду у року од 30 дана од дана објав-

љивања овог обавештења. Напустио нас је мој брат, тихо и мирно како је

и живео

ЈОВАН МАРИНКОВИЋ
1945–2021.

Остаће велика празнина и туга, јер у овим го-

динама ти си ми био једина веза и сећање на

наше детињство и одрастање.

Чуваћемо успомену на тебе уз приче и слике

које смо заједно имали.

Неизмерно сам тужна.

Твоја сестра НЕВЕНА, ТАЊА и ДЕЈАН

(93/301663)

Последњи поздрав

ЈОВАНУ

МАРИНКОВИЋУ

Почивај у миру.

ДРАГАН, ЛИДИЈА,

ТЕОДОРА и ПАВЛЕ,

РАДМИЛА, БАНЕ,

ЈЕЛЕНА и МАРКО

(94/301667)

27. фребруара напустио нас је вољени супруг и отац

ЈОВАН МАРИНКОВИЋ
1945–2021.

Љубав, тугу и бол које осећамо заувек ћемо носити у нашим

срцима.

Супруга СЛАВИЦА и ћерке ЈОВАНА и НЕВЕНА

(75/301634)

Драги тата

ЈОВАН МАРИНКОВИЋ
1945–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Ћерка ЗОРАНА и унуци ДУШАН и АЛЕКСАНДРА
(76/301635)

Тужна срца обавештавамо родбину и при-

јатеље да је 1. марта 2021, у 74. години

преминуо

ЈОВАН НИКОЛИЋ
1947–2021.

Сахрана ће се обавити 6. марта 2021, у 13

сати, на гробљу у Иванову.

Ожалошћени: супруга СУСАННЕ, 

ћерка ГОРИЦА, синови ГОРАН, НИКОЛА

и ФИЛИП, брат ДРАГАН, снаје, зет

(127/ф)

Последњи поздрав драгом

куму АЦИ

ПЕЂА и СНЕЖАНА са децом

(126/ф)

Почивај у миру мој тата

ЈОВИЦА ЛАБАНЦ
1955–2021.

Твој син ЛАЗАР

(140/301754)

ЈОВИЦА ЛАБАНЦ

Док моје срце куца за нашег сина живиш

и ти.

С поштовањем МИЊА

(141/301754)

8. фебруара 2021. преминуо је наш драги

САВО МИЛОШЕВИЋ
1936–2021.

Сахрана је обављена у кругу најуже породице
(130/301744)

KIZ ZA – продаја квали-

тетних бехатон коцки са

припремом и радом.

064/648-24-47. (301582)

ИЗГУБЉЕН новчаник са

документима и новцем на

име Перовић Љубинка,

Панчево, Михајла Петро-

вића Аласа 23/7. Контакт

тел. 063/547-040.

(301605)

УПОЗНАО бих слободну

жену до 55 година, за

брак. 064/372-94-71.

(301718)

АКО си усамљена, желиш

дружење, јави се.

064/437-63-59. (301726)

ХОСТЕЛ „ПИКАНТЕ”, Не-

мањина 8, Панчево. Днев-

ни одмори за двоје –

1.200. 064/201-18-39.

(301559)
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После кратке и тешке болести преминуо је наш вољени

ЧЕДОМИР ВУЧКОВИЋ
1946–2021.

Наш вољени преминуо је 2. марта 2021. 

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга МИЛА, ћерка ИВАНА, син АЛЕКСАНДАР,

зет РАЈКО, снаја ТИЈАНА, унуци ТАДИЈА, МИОНА, ТОДОР и ЛАЗАР

као и остала родбина и пријатељи

(111/301701)

Последњи поздрав

ЧЕДОМИРУ

ВУЧКОВИЋУ

од комшија

у Моравској 11

(121/301720)

Последњи поздрав супругу, оцу, деди и прадеди

САВИ ПОЛИЋУ
1942–2021.

Твоји најмилији

(125/301730)

Последњи поздрав свом оснивачу

САВИ ПОЛИЋУ

Колектив „Фото Сава”

(128/301736)

Последњи поздрав

Мићи

МИЛОРАД

ИГЊАТОВ
1935–2021.

СВЕТА и ДРЕНКА

са породицом

(44/301580)

28. фебруара 2021, у 83. години, преминуо је наш вољени

супруг, отац и деда

ЂОРЂЕ ДАНИЛОВСКИ
1938–2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји: БОЖИЦА, ЗОРАН, МАРКО, ДУШАН и МИЛОШ

(19/301543)

Последњи поздрав драгом стрицу

ЂОРЂУ

БРАНКО КОСТИЋ са породицом

(60/301617)

Драгом стрицу и течи

ЂОРЂУ ДАНИЛОВСКОМ

последњи поздрав од ЉИЉЕ, БРАЦЕ

и НИКОЛЕ

(81/301645)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 23.

фебруара 2021, у 74. години напустила најдража мајка и бака

ВЕРИЦА ПОВИЋ

Твоји најмилији те никада неће заборавити.

Ожалошћени: син ГОРАН, унук ЛАВ

као и многобројна родбина и пријатељи

(72/301630)

Последњи поздрав

кума

ВЕРИ

од МАЈЕ, МИЛКЕ,

СТАНКА и РАДЕТА

(79/301641)

Драга

ВЕРИЦЕ

ПОВИЋ

Дивне су успомене

на наше пријатељ-

ство још од гимназиј-

ских дана.

Остајеш заувек у ср-

цима породице РА-

ДАКОВИЋ.

Почивај у миру.

ЉУБИНКА

(114/301711)

ЈОВИЦА ЛАБАНЦ

25. фебруара 2021, упокојио се мој брат,

моје очи плаве.

Сестра СЛАВИЦА са породицом

(139/301754)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав

ПАУНИ БУГАРИНОВ
рођ. Брађан

1948–2021.

Изненада си отишла, али из наших срца никада.

Почивај у миру а ми ћемо те чувати од заборава.

Ожалошћена породица: супруг ЂУРА, ћерке ВЕРИЦА и СОФИЈА,

зетови ДУШКО и СЛАВКО, унуци ИВАНА, АЛЕКСАНДРА и ФИЛИП,

праунуци БОРИС, МИХАЈЛО, НЕВЕНА и МАРИЈА
(101/301687)

Последњи поздрав драгој мами

ПАУНИ БУГАРИНОВ
Све си ме научила, али ниси оно главно, како да наставим даље

без тебе?!

Недостајеш...

за све што долази недостајеш...

волим те...

Видимо се на неком лепшем месту.

Твоја СОФИЈА

(102/301687)

Последњи поздрав драгој баби

ПАУНИ БУГАРИНОВ

Хвала ти бако за сваку секунду, минуту, сат, дан, недељу, ме-

сец и годину коју си провела са мном.

Увек ћу те волети и чувати од заборава.

Твој ФИЋА

(104/301687)

Последњи поздрав драгој мами

ПАУНИ БУГАРИНОВ

Мама, отишла си из живота али из срца никада.

Твоја ВЕРИЦА

(103/3016879

ПАУНА БУГАРИНОВ

Последњи поздрав мојој драгој, племенитој

јетрви од снаја МИРЕ ШИШКОВЕ

(27/301553)

ПАУНА БУГАРИНОВ

Последњи поздрав нашој драгој Пауни

од породице КЊЕГИЊИЋ

(26/301553)

3

Умрла је наша кума

ПАУНА БУГАРИНОВ

Кумо, била си вољена и поштована у нашој по-

родици. Храбро си се борила, али је болест побе-

дила. Последње збогом, нећемо те заборавити.

Кумови КАРАВЛА СОФИЈА, БАНЕ

и ИВАНА са децом
(91/301657)

Последњи поздрав драгој стрини

ПАУНИ

од ГОЦЕ са породицом

(116/301714)

Последњи поздрав

драгој тетки

ПАУНИ

БУГАРИНОВ

од СИЛВИЈЕ

и АЛЕКСАНДРЕ

са породицом

(115/301712)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ ЈАКШИЋУ МИКИ

од РАТКА са породицом

(45/301581)

Последњи поздрав драгом сестрићу

МИЛОРАДУ ЈАКШИЋУ

СЛАВКО ДАНГУБИЋ са породицом

(37/301569)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ

ИГЊАТОВУ

од супруге

МИЛИЈАНЕ, 

сина ГОРАНА, 

снајке ОЛИВЕРЕ

и унука ВИКТОРА

и НАДЕЖДЕ.

Заувек ћеш живети у

нашим срцима

(4/301508)

Са великом тугом и болом опраштамо се од

нашег

ЈОСИФА БЛАЗНЕКА
1945–2021.

који нас је напустио 26. фебруара 2021. Поно-

сни смо на сваку успомену и људску величину

коју си поседовао.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга ко-

ју време не лечи.

Почивај у миру.

Супруга МАРИЦА и синови са породицом

(38/301572)

Последњи поздрав

МИЛКИ

ПАНТИЋ
1951-2021.

од сина ДУШАНА,

ћерке ВЕЛИКЕ, 

супруга ДРАГАНА

и унучића УРОША,

ЛАНЕ, ДУЊЕ

и МИЛОША

(89/301656)

Мајко...
1951–2021.

Део мене је заувек

отишао с тобом, али

ћеш ти заувек живе-

ти у мом срцу.

Син ДУШАН

(90/301656)

Последњи поздрав

снајки

МИЛКИ

од девера ПАНТЕ,

БИСЕ и ЈОВАНЕ

(119/301717)

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

ДРАГОМИРУ КОЈИЋУ

од твог чика КОЈЕ, брата МАКИЈА

и баке ВИДЕ.

Почивај у миру анђеле наш

(2/301505)

Опраштамо се од свог драгог брата, ујака и деде

МИЋЕ МАРКОВИЋА
1948–2021.

Никада те нећемо заборавити, живећеш вечно у нашим срцима.

Твоја сестра МИЉА, сестричина МИЛИЦА и унука ТЕОДОРА.

Почивај у миру
(7/301522)

27. фебруара 2021, у 73. години, напустио нас је наш вољени отац и деда

МИЛОМИР МАРКОВИЋ МИЋА

Заувек у нашим сећањима.

Синови ТИХОМИР и ВЛАДИМИР, снаја ТАТЈАНА, 

унуци ЈАНА, ВУКАН и МИЛА

(17/301545)

МИЛОМИР МАРКОВИЋ

Последњи поздрав чика Мићи.

Породица ВУЈИЋ
(13/301535)

МИЛОМИР МАРКОВИЋ

Последњи поздрав чика Мићи.

Колектив Бензинске пумпе „Car gas”
(14/301535)

Последњи поздрав

МИЛОМИР МАРКОВИЋ

МИЋА
Увек ћеш бити у нашим мислима и срцу. 

Боли сазнање да се никада нећеш с нама радо-

вати, смејати и маштати. Боли све што си могао

за себе да урадиш а ниси. Боли што ћеш увек да

нам фалиш. Бићеш увек ту ко нам недостаје.

Најлепше сећање на тебе Мићо.

Воле те твоји најмилији: сестра СЛОБА, 

зет МИЛАН, сестричина АЛЕКСАНДРА

и сестрић ЗОРАН са својим породицама
(30/301560)

Последњи поздрав

чика МИЋИ

од породице

ПАВКОВИЋ

(58/301611)

Последњи поздрав нашем

ДРАГОМИРУ КОЈИЋУ ГАГИ
8. X 1993 – 23. II 2021.

Напустио си нас заувек... Никада те нећемо заборавити!

Твоји: породице РАДОВАНОВ, ЛОВРИЋ, ЈОСИМОВСКИ, 

ВУЛИЋЕВИЋ, МОШОРИНАЦ, РОДИЋ, ПАВЛОВИЋИ, 

МИЦКОВСКИ, ЖИВАНОВ и ЛОНЧАРЕВИЋ
(77/301637)

МИЋА МАРКОВИЋ

Мићи последњи поздрав од породице

ШКРБИЋ

(85/301652)

МИЋИ

последњи поздрав од породице

БОРОВЧАНИН

(86/301652)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 26. фебруара 2021. преминула

наша драга

ВЕЛИКА СПАСОВСКА
1929–2021.

Сахрана је обављена 27. фебруара 2021, на гробљу у Качареву.

Ожалошћени: синови КУЗМАН, СТАНОЈКО и ДРАГАН са породицама
(87/301653)

Последњи поздрав пријатељу

ЈАСИКА МИЛЕНКУ

ЛАПИЋИ, ДАРКО, САЛЕ, МИЛАН, МИЦИ, ГЕРА,

РАДЕНКО, МИРА, ИГОР, ЦОБЕ, ПЕЦА, ПАНТИЋ,

КОЛАЧИЋ, БЛАГОЈЕВИЋ ЈОВО, МИЛЕ, ВЛАДА,

ДРАГАНЧЕ из Кафане „Врањанка 2” Војловица

(110/301698)

Последњи поздрав мојој

драгој

МИЛКИ

од ГОЦЕ

(118/301717)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Поздрав мами, баки и свекрви

ЗОРКИ ПЕТРОВ
1946–2021.

Твоји: МИЋА, ГОЦА и ЈЕЛЕНА

(32/301562)

Збогом наша

МАЈКАНА

Анђели нека те чувају.

СЛАЂА и СРЛЕ

(33/301562)

Последњи поздрав ујаку

ДОБРИСЛАВУ

ЈОЦИЋУ

БОБИ
1956–2021.

Сестричина РУШКА

са породицом

(39/301573)

СПАСА ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав пријатељу Спаси од пријате-

ља РУЖИЦЕ и ПЕРЕ
(83/301649)

28. фебруара 2021. преминуо је наш вољени супруг, отац, 

свекар и деда

НИКОЛА ЗЛАТКОВИЋ

Хвала ти за све ове године и тренутке што смо провели с тобом.

Твоји: супруга МИЛАНКА, син НЕНАД, 

снајка ЉИЉАНА и унука ИСИДОРА

(66/301625)

28. фебруара 2021. напустио нас је наш драги

отац, таст и дека

НИКОЛА ЗЛАТКОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Хвала ти за све.

Твоја ћерка СНЕЖАНА, зет ВЛАДО

и унука ТАМАРА

(67/301625)

Драги наш тата и деда

НИКОЛА

недостајеш.

За све што прошло је и све што долази.

Воле те: ћерка ЉИЉА и унука ВАЊА

(68/301625)

Последњи поздрав драгом стрицу

НИКОЛИ ЗЛАТКОВИЋУ

Заувек у сећању.

Твоји: НАДА, ВЕСНА и ПРЕША

(69/301625)

Последњи поздрав драгом зету и течи

НИКОЛИ ЗЛАТКОВИЋУ

од МИЛИЦЕ и ВЕРЕ са породицом

(70/301625)

Последњи поздрав драгом другару

АРКАДИЈУ

Другари из Кафане „Код Љубе”: ЉУБА,

ГЛИШО, ПЕРА АЛАМУЊА, СОЋА, ОМЕР,

ЖАРЕ, ЂУРИКА, КУСТА, ЦАР, МИЛОШКО,

ОСТОЈА, БОЖА, РУМУН, МЛЕКАЏИЈА,

СРЛЕ, РАДОВАН, ПИЛЕ, ЗОКА, ТИРКЕ,

НИНИЋ, РАНКО и МИЛАНЧЕ

(97/301672)

Последњи поздрав врлом пријатељу

АРКАДИЈУ КАДИ ЗЕЦУ

Његови: ДРАГАН, СИНИША и СРЂАН

(54/301597)

Последњи поздрав

пријатељу и другару

АРКАДИЈУ

ОМЕР

(96/301672)

Последњи поздрав

АРКАДИЈИ

ЈОСИМОВ
1949–2021.

Твоји: ЈОВА, 

ЖЕЉКА, МИЦА

и ИВАН

(117/301716)

Последњи поздрав

ЈАГОДИ ШАРАЦ

од комшија у Илије Гарашанина 11
(138/ф)

Последњи поздрав драгој

НАДЕЖДИ ПАЛ

Почивајте у миру. 

Нека вас анђели чувају.

Породица МИЛОШЕВИЋ

(122/301721)

Последњи поздрав драгој

НАДЕЖДИ ПАЛ

Нека вам лака земља, почивајте у миру.

РОБЕРТ, МИЛИЦА, МИА и ДЕНИС

(123/301721)

Последњи поздрав

НАДЕЖДИ

ПАЛ

од комшија

у Моравској 11

(120/301720)

Последњи поздрав

мајци

НАДЕЖДИ

ПАЛ

од синова ПЕТРА

и АТИЛЕ

(35/301565)

Последњи поздрав

МАРИЈИ
од комшија

у Стевана Сремца 74

(144/301763)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 5. март 2021.24

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.

25. фебруара 2021. напустила нас је наша драга

Маца

МАРИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ
1932–2021.

Почивај у миру.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(50/301587)

8. марта 2021. навршава се тужна година отка-

да није са нама наша драга

ОЛГИЦА ЋОСИЋ
рођ. Атанацков

из Црепаје

Дани пролазе, а у срцу остаје неизмерна пра-

знина и бол. Недостајеш нам...

Неутешни: супруг САВА, ћерка ДУШАНКА, зет

СЛОБОДАН, унуке ВАРВАРА и МИЛИЦА, брат

БРАНИСЛАВ и братанац ЛАЗАР са породицама

(82/301647)

Прошло је тужних

шест месеци откада

није са нама

МАРИЦА

ЈОВАНОВ

Ти си радост моја ко-

ју тама скрива, ја бих

срећна била да си ба-

ба жива.

Твоја АНИТА

са породицом

(98/301677)

БЛАГОЈЕ

ТМУШИЋ
1988–2021.

Све док је нас живе-

ће и сећање на тебе.

Твој брат ДРАГОЈЕ,

снаја РАДИЦА, 

АЦА и ДАЦА

(100/301679)

У нашем сећању зау-

век

ГРАДИМИР

СТОЈАНОВИЋ
8. III 1998 – 8. III 2021.

Твоје: ДРАГИЦА,

АНА, ГОЦА

и ЈЕЛЕНА
(106/301691

)

РАДИША МИЛУТИНОВИЋ

Драги брате, прошло је четрдесет дана откада

си нас напустио.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Брат СЛАВКО са породицом

(107/301694)

ЧЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕН

РАДИША МИЛУТИНОВИЋ

Даваћемо помен 8. марта 2021. године, на Новом

гробљу.

Недостајеш нам пуно...

Ожалошћени: супруга ДРАГАНА са децом

(108/301694)

9. марта 2021. године навршава се шеснаест година туге, бола

и празнине откако није са нама наш драги

РАДОВАН КОЈИЋ РАДЕ

Остао је незаборав и дивне успомене!

Недостајеш!

Твоји најмилији: супруга БОЈКА, синови ИВАН и МИЛУТИН,

сестра МИРА и остала родбина

(112/301706)

10. марта 2021. навршава се четрдесет дана

откада није са нама наш вољени

БЛАГОЈЕ ЈОВАНАЦ

Твоја неутешна породица: супруга ЖИВКА,

син СТЕВИЦА, снаја ВИОЛЕТА и унук МИЛАН

(113/301708)

8. марта навршава се годину дана откада нас је

напустио наш вољени супруг, отац и деда

МИЛОВАН БАЧЕВИЋ

Заувек те чувамо у срцима.

Супруга ЕВА, ћерка СЛАВИЦА

и син ДРАГАН са породицама

(124/301728)

Шест година није са на-
ма моја мајка

ЉУБИЦА

ПОПОВИЋ
2015–2021.

Заувек у мојим мислима
и срцу.

Твоја ћерка НЕВЕНА
са породицом

(129/301738)

МИЛАН ЈОВАНЧИЋ
8. IV 1959 – 10. III 2018.

… Није љубав то кад за њом бол предуго траје,

љубав је тек кад заувек недостаје кад остариш,

све заборавиш, а она остаје...

БОШКО, ЈОВАНА и СЕНКА

(132/301746)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА

КАРАС
4. III 2018 – 4. III 2021.

Драги тата и деко. Увек
си са нама у срцима и за-
једничким успоменама.

Твоја НАДА
са породицом

(5/301513)

РАДОЈИЦА БОДИРОГА РАША
5. III 2019 – 5. III 2021.

Време пролази, сећање на Рашу чувају сестре:

МИКА, ВАСИЛИЈА, ЈЕЛИСАВКА и СТАНКА, бра-

ћа СИМО, МИЛОШ и СЛАВКО, синовац МИЛОШ

и синовица МИЛА
(135/301749)

МИЛОЈИЦА БОДИРОГА
8. III 2019 – 8. III 2021.

Брате, чувам те од заборава, поносан што сам те имао.

СЛАВКО БОДИРОГА
(136/301749)

СЕЋАЊЕ НА

МИЛЕНУ

МАКСИМОВИЋ
2014–2021.

Прошло је седам година
откако није са нама, али
заувек у нашим срцима.

Син НИКОЛА – поро-
дица МАКСИМОВИЋ

(143/301757)

СЕЋАЊЕ

КОСТА

ЛАЦКОВ
9. III 1999 – 9. III 2021.

Време пролази, успоме-
не и туга остају трајно.

Ћерка ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ

(142/301755)

У суботу, 6. марта

2021, у 11 сати, даје-

мо годишњи помен

САБО ЈОСИФ

ЈОЖИ

Све док је нас живе-

ће и најлепше сећа-

ње на тебе.

Твоји најмилији

(20/301547)

24. фебруара 2021. преминуо је наш драги отац,

деда и свекар

РАДОСАВ ВУЧКОВИЋ

Остаћеш заувек у срцима оних који су те најви-

ше волели.

Ћерка БИЉАНА, син ЗОРАН, 

снаја СНЕЖАНА и унука ВАЊА

(25/301552)

Последњи поздрав

РАДОСАВУ

ВУЧКОВИЋУ

Породице СПАСИЋ

и ВУЧКОВИЋ

(92/301659)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 5. март 2021. 25

Обавештавамо пријатеље и родбину да 10.

марта, у 11 сати, дајемо четрдесет дана на-

шем оцу, деди и прадеди

СЛАВОЉУБУ

МИХАИЛОВИЋУ

Време пролази не стаје, туга за тобом ипак

не нестаје. Све речи су сувишне, јер недо-

стајеш нам превише.

Твоји најмилији

(55/301598)

Нашем оданом супругу, оцу, свекру и

деки

САВИ ГЛАВОНИЋУ
5. III 2019 – 5. III 2021.

Недостајеш нам сваки дан.

Твоји: ВЕРА, МИЛАН, МИЛОШ, 

ТИЈАНА и ДАМЈАН

(59/301615)

Последњи поздрав

СПАСОЈИ ЈОВАНОВИЋУ
1940–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга ЉУБИЦА, ћерка НАТАША

и син НЕНАД са породицом

(51/301596)

12. марта наршава се тужна година откада није

са нама

АЛЕКСАНДАР КАНАЗИР
1942–2020.

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији

(8/301526)

СЕЋАЊЕ

др ЗОРАН

МАРКОВИЋ
4. III 2004 – 4. III 2021.

Брат МАРИНКО

МИЋАНОВИЋ

са породицом

(36/301567)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈАНКО

ЛАКИЋ
6. III 1998 – 6. III 2021.

Отишао си заувек тихо,
али никада из срца на-
ших. Пуно нам недоста-
јеш.

Твоји најмилији
(57/301607)

СЕЋАЊЕ

БОРИС ТРАЈКОСКИ
2015-2021.

Године пролазе, али утехе нема. Увек ћеш бити

у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији: СТОЈА, ЈАСНА, 

САЊА и АЛЕКСА
(40/301574)

6. марта, у 11 сати, обележићемо пола године ту-

ге и бола за нашим драгим

ВАСОМ ГАВРИЛОВИМ

Време пролази, али бол, туга и сећање остају за-

увек у нашим срцима.

Супруга ОЛГИЦА, синови ГОРАН и САША, 

брат ПЕТАР, снаја САШКА и унуци

МИЛИЦА и МИЛОШ
(78/301639)

СЕЋАЊЕ

РИСТА ПАВКОВИЋ
2012–2021.

Прошло је девет година откако ниси са нама. Са поносом и љу-
бављу те чувамо у нашим срцима. Све док је нас живеће и нај-
лепше сећање на тебе.

Воле те твоји најмилији
(47/301584)

Сећање на моје добре родитеље који су ме неиз-

мерно волели и чували

ЕРДЕЉАН

МАРИЈА ЈОВИЦА
16. V 1939 – 20. II 2013. 4. III 1933 – 6. VII 2012.

С љубављу и поносом вас носимо у срцу.

Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО
(73/301631)

СЕЋАЊЕ

ЛИДИЈА

ВЕЉКОВИЋ
1. III 2000 – 1. III 2021.

Сећање на тебе живеће
вечно у нама.

Супруг ПРЕДРАГ, 
син НИКОЛА

и ћерка БОЈАНА
(84/301650)

СЕЋАЊЕ

СЛАВКО

ИЛИЋ
2009–2021.

Твоје је место у на-

шим срцима заувек.

Твоји најмилији
(88/301654)

СЕЋАЊЕ

МАРТИНОВ БОРОВЧАНИН

ВАСА МАРИЈА МИЛОШ ОЉА
1997–2021. 2003–2021. 2004–2021.

С тугом у срцу чувамо успомену на вас.

ДАНИЈЕЛА и КАЈА
(95/301668)

3. марта навршава се тринаест година откада

нас је изненада и без поздрава напустила наша

вољена

БИЉАНА АЋА

Бико, време пролази али бол је све јача.

Воле те и у срцу чувају: мама, тата, брат, 

сестра, СТАША, МИЛОШ, СЛАВИША, СЛОБА

и баба МИЛКА
(99/301678)

ВАЛЕНТИНА ГРЕГЕЦ
рођ. Жига

Тринаестогодишњи помен биће одржан у петак, 12. марта 2021. године, у

11 сати, на гробљу Котеж. 

Супруг ЗВОНИМИР

(105/301690)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

ЗОРАН ВЕЈИЋ
5. IX 2020 – 5. III 2021.

Не лечи време...

само пролази.

Недостајеш нам свима.

Мајци највише...

(109/301697)

Сећање на близнакиње, рођене Фијатов

ДУШИЦА БИСЕРКА

МИКСАТ ПУТИЋ

Прошло је пет и десет година откако нисте са нама.

Тетка и мама.

Вечно сте у нашим срцима и души.

ЈОВАНКА и НАДА са породицама

(131/301745)

У суботу, 6. марта 2021. године, у 11 сати, на Ка-

толичком гробљу одржаћемо једногодишњи по-

мен нашем вољеном

МАРЧЕТА ЖИВКУ ЋОЛЕТУ

Оставио си неизбрисив траг у нашим животима,

са поносом те чувамо у срцу са тугом која не је-

њава, љубављу која не умире и сећањем које не

бледи...
Твоји најмилији

(137/301750)

Тридесет година нема наше драге

РАКИЛЕ БРАШОВАН
4. III 1991.

С љубављу и поштовањем: МИРА, ДРАГАН и МАРИНА

и СНЕЖА (53/301592)
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Прошло је пет година откада није са нама наш

вољени

ЖИВОТА ТОПАЛОВИЋ
2016–2021.

С љубављу и поштовањем супруга ЗАГA

и ћерка ДРАГАНА с породицом

(12/301534)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН АНДРИЋ
1960–2019.

Твоја племенита душа живи са нама.

Поносни на тебе твоји најмилији

(15/301536)

10. марта 2021. навршава се тужна година откако нас

је напустила наша

ДЕСАНКА ПЕТРОВИЋ
1954–2020.

Дани пролазе, бол остаје, сећања не бледе. Нека твоја

добра и племенита душа почива у миру.

За тобом тугују и у срцу те вечно носе :муж МИЛОВАН,

син ДРАГАН, снаја ДАНИЈЕЛА и унука АНДРЕА

(23/301549)

Навршава се годину дана од дана када нас је

напустила наша мајка, бака и ташта

ДЕСАНКА ПЕТРОВИЋ
1954–2020.

Време пролази а бол и туга за тобом су све ве-

ћи.
Ћерка ДУШИЦА са породицом

(21/301549)

ДЕСАНКА

ПЕТРОВИЋ

Била си жена каква се

само пожелети може,

јако је тешко без тебе

и јако болно. Много

ми недостајеш.

Твој МИЋКО
(22/301549)

ДЕСАНКА

ПЕТРОВИЋ

Баба Десо, хвала ти

што си ме чувала и

много тога научила.

Никада те нећу забо-

равити.

Твоја унука АНДРЕА
(24/301549)

ПОМЕН

ЛАЗИЋ

НЕНАД и СТОЈАН

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју

време не лечи.

Ваши: МАРИЦА, БИЉА, МАЈА, 

НЕБОЈША, СТЕФАН и ВАЊА

(28/301555)

4. марта 2021. навр-

шава се петнаест го-

дина од смрти

ПЕРИЦЕ

МИЛОШЕВИЋА

Сећање на њега чувају

његови најмилији:

супруга ЉИЉАНА

и синови МИЛОШ

и ДЕЈАН

са породицама

(46/301583)

МИЛИЦА ДАКИЋ

ЈОШАНАЦ

Прошло је пола године туге и бола.

Недостајеш нам. Нека те анђели чувају.

Воле те: мама ЕЛЗА, ДРАГАНЧЕ, 

син ДАНИЛО, ћерка МАРИЈА

и сестра МИРЈАНА са децом

(52/301589)

У понедељак, 8. марта, у 10 сати, обележиће-

мо четрдесет дана откако је преминула

СОФИЈА ИЛИЋ СТЕВАНОВИЋ

Породица ИЛИЋ

(18/301542)

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ ПОПОВИЋ
1966–2020.

Тужних годину дана откада није са нама супруга, мајка и бака.

Супруг БРАНИСЛАВ, ћерка АНЂЕЛА, зет СИМА и унука МИЛИЦА

(71/301627)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ
9. III 2020 – 2021.

Драга наша дадо.

Све нам више недостајеш. 

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача

од времена и заборава.

Твоји: стриц РАДОСЛАВ и брат ГОРАН са породицама
(61/301620)

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ

ПОПОВИЋ
1966–2020.

Прошла је тужна година од преране смрти наше

вољене, али туга и бол не престају, све више боли.

Неутешна мама МАРИЦА

(62/301620)

ЦЕЦА

Прође година откако

ниси са нама. Живиш

у нашим срцима зау-

век дадо.

Стрина НАДА

са децом, 

СЛОБОДАН

и СЛОБОДАНКА

(63/301620)

ЦЕЦА

Кажу смрт не посто-

ји. Ти си само отишла

у други дом и поста-

ла наш анђео чувар.

Сестра ЈАСМИНА,

зет ИГОР

и сестрић СТЕФАН

(64/301620)

СВЕТЛАНА МИЛКОВИЋ

ПОПОВИЋ

Време пролази а туга и бол за тобом остају.

Никад те нећемо заборавити.

Стриц БОШКО, стрина МИРА, 

браћа АРСЕН и МИКИ са породицама

(80/301643)

Сећање на драге родитеље

БУГАРИН

ЗЛАТИНКА КОСТА
2015–2021. 2006–2021.

Заборав не постоји.

(74/301632)   Кћерка СЛАВИЦА и син БОЖА са породицама

Расти и живети уз тебе
била је велика привиле-
гија

РАТКО

ВРАЊЕШ
Воле те: супруга
МАРИЦА, ћерка

СЛАВИЦА, зет ПЕРА
и унука БОЈАНА

(134/301748)

РАТКО

ВРАЊЕШ

Година прође, туга

још већа. Забораву

не дам те.

Од унуке МАРИЈЕ

са породицом

(133/301748)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ МИЋИЋ
2008–2021.

Породица

(1/301504)

ПОМЕН

др КИРА

ПАРЧЕТИЋ

Петнаест година је

прошло а нама се чи-

ни да си још увек са

нама.

Недостају твој осмех

и вечита подршка

ЉИЉАНА, МАРКО,

МАЈА и ОЛГИЦА

(3/301507)

6. марта 2021, у 11 сати, дајемо годишњи по-

мен нашој драгој мајци и баки

РАДИ ТОДОСИЈЕВИЋ
1936–2021.

Твоја деца: ДАНИЦА, ЗОРА,

МИЛИВОЈЕ и ПРЕДРАГ

(6/301514)

Навршава се четрдесет дана од смрти

СЛАВИЦЕ СИМУЉ
1953–2021.

Остала је велика празнина и туга.

Заувек у нашим срцима.

Породица

(9/301528)

Навршава се четрдесет дана од смрти моје мајке

СЛАВИЦЕ СИМУЉ
1953–2021.

Хвала за све што си учинила за мене.
Твоја СИЛВИЈА

(10/301528)

СЛАВИША СИБИНОВ
1977–2019.

У уторак, 2. марта 2021. навршавају се две године

откада си нас напустио драги наш сине и брате.

Неутешни: мајка АНА, отац БОГОЉУБ, сестра

ВИОЛЕТА и сестра ЈУГОСЛАВА с породицом

(11/301531)

5. марта навршиће се једна у низу тужних годи-

на за изгубљеним оцем и дедом

РАЈКО ГАРИЋ
1932–2008–2021.

Заувек у болу његова ћерка СЛОБОДАНКА, 

зет ЈАНКО и унуци ДАРКО и ЖЕЉКО

(16/301537)

СЕЋАЊЕ

на

САВКУ

РАТИЋ

Вечно ћеш нам недо-

стајати.

Твоји најмилији
(29/301556)

6. марта 2021. навршава се годину дана

МИЛОМИР КОСТИЋ КОЧА

Оставио си неизбрисив траг у нашим ср-

цима и успомене које не бледе. 

Недостајеш нам сваког дана...

Твоја супруга РАДОЈЛА, син МИЛАН, 

МАЈА и унук СТРАХИЊА

(31/301561)

Три године туге

ИГОР

НИКОЛОВСКИ

Они које волимо никада

не умиру, они живе у

нашим срцима.

Тетка НАДА и теча АЦА

(34/301563)

11. марта 2021. годи-

не навршава се шест

месеци откако није

са нама наш

СЛАВКО

АЛЕКСИЋ

Његови најближи

(41/301575)

СЕЋАЊЕ

ЗЕЦ

МИРКО СЛОБОДАН
1975–2003. 1951–2016.

Породица

(43/301577)

СЕЋАЊЕ

ИГОР НИКОЛОВСКИ
1973–2018.

Једно јутро у марту одвело те је далеко од наших

очију, али из наших срца никада неће.

Заувек са нама. Нека те анђели чувају.

Мајка НАДА и брат ИСИДОР

(48/301586)

СЕЋАЊЕ

ИГОР

НИКОЛОВСКИ
1973–2018.

Највећа туга понекад

из највеће љубави се

роди.  Недостајеш

бескрајно.

Увек ће те волети

твоје тетке.

Тетке

са породицама

(49/301586)

13. I 1946 – 13. III 2020.

ЖИВА ПРВАЧКИ

6. марта 2021, у 11 сати, на Новом гробљу

дајемо једногодишњи помен откад нас је

напустио наш вољени супруг, отац и деда

Вечно ћеш бити у нашим мислима и срци-

ма.

Твоји најмилији: СТАНКА, 

АЛЕКСАНДРА и МАША

(56/301606)

РАТИЋ

САВКА ГАВРО
2019–2021. 2002–2021.

Никад заборављени, увек у нашим срцима.

(65/301624)                                                                  Ваши ПАНТЕКОСКИ

9. марта 2021. навршава
се тридесет једна годи-
на откако није са нама
наша драга

РАДИСЛАВКА

ДИМИТРИЈЕВИЋ
рођ. Гвозденовић

1950–1990.

Њени најмилији
(42/301576)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Зоран Дашић Даша (65) при -
зна ти је срп ски умет ник, књи -
жев ник, музи чар, ком по зи тор,
тек сто пи сац, гита ри ста, там бу -
раш и вођа гру пе „Леген де”.

У мла до сти је насту пао у
позна тим бео град ским рок
саста ви ма, као што су „Силу е -
те”, „Опус”, „Шамар”, „Др Спи -
ра и људ ска бића” и „Рибља
чор ба”. Осни вач је гру пе „Леген -
де” и аутор свих њених песа -
ма. Оба вљао је сво је вре ме но и
функ ци ју уред ни ка забав ног и
музич ког про гра ма на тада -
шњој Радио-теле ви зи ји „Поли -
ти ка”, а након тога је радио на
РТС-у као дирек тор про грам -
ске шеме забав ног про гра ма.
Тре нут но је у пен зи ји. Редов ни
је члан Удру же ња ком по зи то -
ра Срби је, Удру же ња књи жев -
ни ка Срби је и Срп ске ака де -
ми је сцен ско-музич ких умет -
но сти. Аутор је три ју књи га.
Њего ва супру га је књи жев ни -
ца Нена Гру јић Дашић, тако ђе
редов ни члан Удру же ња књи -
жев ни ка Срби је. Има ју два сина.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Гру па „Леген -
де” често је госто ва ла у Пан че -
ву. Каква је пан че вач ка публи -
ка и како пам ти те те насту пе?

ЗОРАН ДАШИЋ ДАША:
Пан че во је увек било на самом
почет ку наших тур не ја, а често
и пре Цен тра „Сава”, зато што
смо публи ку у Пан че ву пре по -
зна ли као вео ма при ја тељ ски
настро је ну пре ма нама, као и
вео ма обра зо ва ну и ква ли тет -
ну. Због тога смо вео ма пажљи -
во гле да ли и слу ша ли реак ци -
ју на про грам, као каквог добро -
на мер ног кри ти ча ра, како
бисмо евен ту ал но нешто про -
ме ни ли ако тре ба у буду ћим

насту пи ма. Надам се да ћете и
убу ду ће бити с нама. Знам да
је про ме на пева ча неки ма
тешко пала, посеб но у Пан че -
ву, али ми мора мо да иде мо
даље, као и рани је када је дола -
зи ло до пер со нал них про ме на.
Сва ко има пра во да потра жи
сре ћу на дру гој стра ни. Гру па
„Леген де” је тим који има свој
пут и при чу од које не оду стаје.

l Коли ко се ваш живот про -
ме нио од када није могу ће изво -
ди ти музи ку на уоби ча је ни
начин због пан де ми је? Како
надо ме шта те тај недо ста так?

– Пре неко ли ко месе ци смо
обја ви ли нови албум „Леген ди”,
с новим пева чем Нико лом Зеки -
ћем, који је дошао из Радио
Бео гра да на пре по ру ку, као
добро реше ње за нас. Прет ход -
ни пери од смо кори сти ли углав -
ном за какву-такву про мо ци ју
у овим окол но сти ма и чека мо
када ћемо то моћи и ужи во пред
публи ком. Број не похва ле од
коле га и људи у послу за ово
ново у ра ђе но сва ко днев но доби -
ја мо, али ја увек чекам пре су ду
поро те, а то је публи ка. Тек ћемо
зна ти шта смо ура ди ли када се
сусрет не мо с публи ком.

l Првен стве но сте били у рок
бен до ви ма, а касни је сте осно -
ва ли гру пу „Леген де”. Како се
деси ла при ме на жан ра и зашто?

– Живот је чудо. Често пра ви
сце на рио какав никад не бисте
оче ки ва ли. Пре три де сет пет
годи на завр шио сам сво ју рок и
уоп ште музич ку кари је ру са
закључ ком да сам мртав за музи -
ку, очи глед но недо вољ но тален -
то ван и без будућ но сти и пер -
спек ти ве. Слу чај но познан ство
с Лазом Мари ном и потом укљу -
че ње Боре Чор бе у при чу резул -
ти ра ло је настан ком гру пе

„Леген де”. Сви смо то при хва -
ти ли као сим па ти чан хоби и
као вен тил за опу шта ње од
редов ног посла којим смо се
бави ли. Међу тим то је убр зо
пре ра сло у вео ма озбиљ ну при -
чу, а нео че ки ва но, посеб но за
мене, било је то што сам почео
да пра вим песме, и то при лич -
но нео бич не и ори ги нал не. Веро -
ват но из незна ња и непо знавања

народ не музи ке, као бив ши
рокер и блуз гита ри ста ја сам
се осла њао на извор ну и ста ро -
град ску музи ку како ја то видим,
уз дода ва ње неких модер них
еле ме на та из поп и рок музи ке.
Бора се еле гант но пову као, као
пра ви мен тор, када је видео да
је дете про хо да ло, и ми смо
наста ви ли сво јим путем. За мене
је нај ве ће изне на ђе ње било када
сам почео да пишем и речи и

на кра ју завр шио и у Удру же њу
књи жев ни ка Срби је, што заи -
ста нисам могао ни да сањам.

l Ви сте ком по зи тор и тек -
сто пи сац свих песа ма које сте
изво ди ли. Неке од њих се могу
увр сти ти у оне „за сва вре ме -
на”. Да ли сте све сни када пра -
ви те такву песму да ће има ти
такву сна гу и да ће мно го људи
пре по зна ти ту емо ци ју?

– Још увек се пре и спи ту јем
да ли то све што сам ура дио
ишта вре ди и да ли ће оста ви ти
неки траг у буду ћим  вре ме ни -
ма и то сам и напи сао у неким
нај но ви јим песма ма („Да л’ ће
ико да ме поме не”). Ипак, сре -
ћан сам да се вели ки број људи
пре по знао у тим песма ма бар
на тре ну так и да ничим нисмо
ком про ми то ва ли име и рад гру -
пе за ове три де сет три годи не.
У крај њем слу ча ју, иза нас оста -
је вели ки број кон це ра та, пре -
ко две и по хиља де – само у
Цен тру „Сава” одр жа ли смо
педе сет девет, као и све могу ће
награ де за тра јан допри нос кул -
ту ри, што заи ста мно го гово ри.

Сада нас чека поно во вели ки
рад и дока зи ва ње као на почет -
ку, нови поку шај осва ја ња публи -
ке, али на то сам се већ нави -
као, јер смо то већ има ли неко -
ли ко пута у кари је ри. Тешко је
када нешто тра је толи ко дуго
на естра ди бити акту е лан и инте -
ре сан тан, али то ће нај бо ље
пока за ти да ли вре ди мо или не.

l На шта сте нај ви ше поно -
сни до сада?

– За нас је посеб но зна чај но
то што смо се током целе кари -
је ре вези ва ли за заи ста пра ве
леген де нашег кул тур ног живо -
та и поку ша ва ли да оправ да мо
сво је име. То су била име на
као што су Миле на Дра вић,
Бора Ђор ђе вић, Мар ко Нико -
лић, Љуби ша Самар џић, Дарин -
ка Матић Маро вић, Цуне Гој -
ко вић, Кор не ли је Ковач, Халид
Бешлић, Жељ ко Самар џић, Јова
Радо ва но вић, Радош Бајић, Вој -
кан Бори са вље вић, а биће их
још у наред ном пери о ду.

Мир ја на Марић

Нуши ће ва ули ца посто ји од
1946. годи не, а про сти ре се
од Жар ка Зре ња ни на до Мак -
си ма Гор ког на тери то ри ји
Месне зајед ни це Цен тар.

Бра ни слав Нушић (1864–
1938) за живо та је имао репу -
та ци ју чове ка „пога ног јези -
ка и још пога ни јег пера”,
пунио је позо ри шта и наслов -
не стра не тада шњих днев них
листо ва, а до данас је остао
сино ним за позо ри шни и књи -
жев ни ква ли тет.

Тво рац попу лар них коме -
ди ја бавио се и нови нар ством,
па је од 1905. годи не писао
за ново по кре ну ти днев ни лист
„Поли ти ка”, под псе у до ни -
мом Бен Аки ба.

Обја вљу је мо њего ву при чу
„Про ле ће” из тог доба.

Про ле ће
Сун це је гра ну ло, рас ка љу жи -
ло, ото пи ло земљи ну кору, и
све што је зима при кри ва ла
опет се поја ви ло. Поја вио се,
на при мер, опет реу ма ти зам,
који се за вре ме зиме био при -
та јио, и про ле ће већ мири ше
на љуби чи це и на шпи ри тус
и кам фор.

Пен зи о не ри у „Каси ни” већ
пипа ју један дру гом коле на и
туже се:

– Ево, молим те, мет ни руку
овде... осе ћаш ли? И ко ће
сад ту да му ухва ти крај! Лањ -
ске годи не је сева ло доле у
члан ку, сад опет у коле ну, а
прет про шле зиме сева ла ми
је цела стра на.

– Море, све се то да под не -
ти. Истр љаш се па спа ваш.
Али куко ви, мени се ове годи -
не поја ви ло сева ње у куко ви -
ма; идем рас ко рак као да сам
целе зиме јахао коње, и пре -
ви јао сам се, као да хоћу да
водим коко ње ште.

– Мислиш ли ти ове годи -
не опет у Врњ це?

– Па... виде ћу, дале ко је,
али тек, вре ме би било да се
већ поми шља. Мора ћу.

А нису само пен зи о не ри
који уз кафу већ воде реч о
бања ма, иако је бањ ска сезо -
на дале ко. На бање још сад,
одмах са освит ком про ле ћа,
мисле већ под јед на ко и пен -
зи о не ри и жене.

Измеђ њих и пен зи о не ра
има јед на раз ли ка и има јед -
на слич ност у боле сти ма које
се сад с про ле ћа јавља ју, пен -
зи о не ре дои ста жига и оди -
ста осе ћа ју сева ње, а жене то
често и изми сле – ето, то је
раз ли ка; а слич ност је у томе,
што и пен зи о не ри и жене сва -
ког про ле ћа на дру гом месту
осе ћа ју сева ње. Један пут у
члан ку, дру ги пут у коле ни -

ма, а тре ћи пут у куко ви ма.
Само што то код пен зи о не ра
дола зи оту да што реу ма ти зам
путу је, а код жена дола зи оту -
да, што често забо ра ве где су
се про шле годи не жали ле да
их је боле ло.

И, онда, код жена то има и
сво ју ска лу. Зави си од бање у
коју се наме ра ва ићи. Ево, од
при ли ке, те ска ле, којом се
слу же жене, у раз го во ру са
мужем...

Врњач ка Бања

Првог про лећ њег дана: Баш
ми се не мили ово про ле ће.
Цео му се свет раду је, али јад -
на ми моја радост кад већ
осе ћам сева ње.

У поло ви ни про ле ћа: Ја не
знам шта ми ти саве ту јеш, да
ли да зовем лека ра? Знаш ли
ти да се ово не може издр жа -
ти! Гле дам те како ти слат ко
спа ваш, а ја се, кука ви ца, пре -
ви јам по целу ноћ од сева ња.

Почет ком лета: Ово се више
не може издр жа ти, ја ћу да
полу дим од боло ва! Ово су
нечу ве не муке! Ево, зва ла сам
и док то ра па ништа. Не пома -
же ту ни док тор, кад ме је
Бог тако осу дио да се цело га
живо та мучим.

Пет на ест дана пред отва -
ра ње бањ ске сезо не: Ја те
молим, узми револ вер па ме
уби. Како можеш да ме гле -
даш ова ко како се мучим.

И, раз у ме се, после ова ко
очај них изја ва, дола зи мени -
ца, пако ва ње и тужан опро -
штај на ста ни ци.

Сасвим је дру га ска ла, ако
тре ба ићи у коју стра ну бању.
Ево је:

Мари јен бад

Првог про лећ њег дана: Како
сам се радо ва ла да већ један -
пут ото пли, али сам се кан да
на сво ју несре ћу радо ва ла.
Зами сли, опет осе ћам несве -
сти цу и грче ве у сто ма ку.

У поло ви ни про ле ћа: Немој
се љути ти што си данас остао
без руч ка. Нисам се макла из
кре ве та. Цело пре под не има -
ла сам несве сти цу. Дола зио
је и лекар и казао ми је: „Сам
Бог нека вам помог не!”

Почет ком лета: (Не гово ри
ништа, три дана лежи у кре -
ве ту и обви ја гла ву хлад ним
крпа ма. Муж доно си јело из
кафа не и сам себи наме шта
кре вет.)

Пет на ест дана пред отва -
ра ње бањ ске сезо не: (Рас пле -
те не косе, упла ка на, на њој
доња сук ња сва исце па на.) Не
гле дај ме каква сам и не питај
ништа! Ово је да се излу ди!
Знаш ли ти да сам све на себи
кида ла оде ло од грче ва. Немој
да се љутиш, ал ћу ја да зађем
по кућа ма да про сим. Хоћу
да про сим грош по грош дак
не напро сим коли ко ми тре -
ба за бању. Ја ова ко не могу
више, или ћу се лечи ти или
ћy ско чи ти са ште ка!...

И, раз у ме се, после ова ко
очај них изја ва, дола зи мени -
ца, пако ва ње и тужни опро -
штај на ста ни ци.

*

Сун це је већ гра ну ло, раска -
љу жи ло се, ото пи ло земљи ну
кору. Наста ли су први про -
лећ ни дани. Опо ми њем жене
да већ она ко из дале ка про -
го во ре муже ви ма, оно што по
овој ска ли ваља рећи првог
про лећ њег дана.

Нушићева улица

УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: НУШИ ЋЕ ВА

Бен Аки ба о про ле ћу

О ГРУ ПИ

Гру па „Леген де” је осно ва -

на 1987. у Бео гра ду, а већ

сле де ће годи не је обја вљен

први албум. Гру пу су осно -

ва ли Зоран Дашић Даша,

вођа гру пе, тек сто пи сац,

ком по зи тор, гита ри ста и

там бу раш, и Лазар Марин

Лаза, гита ри ста и пра те ћи

вокал. Прва кон церт на

сезо на гру пе поче ла је на

Бого ја вље ње 19. јану а ра

1995. годи не, кон цер том у

бео град ском Центру

„Сава”, и до фебру а ра

2019. годи не одр жа но је

педе сет девет кон це ра та у

истој дво ра ни. До данас

гру па „Леген де” је одр жа ла

пре ко две хиља де кон це ра -

та у Срби ји, Црној Гори,

Маке до ни ји, Босни и Хер -

це го ви ни, Мађар ској, Пољ -

ској, на Кипру, у Швед ској,

Сло ве ни ји, Швај цар ској,

Аустри ји, Кана ди, Немач -

кој, Аустра ли ји, САД, Руси ји

и Фран цу ској.

САДА ШЊА ПОСТА ВА

Бенд чине шесто ри ца чла но -

ва: Нико ла Зекић (певач),

Зоран Дашић (ком по зи тор,

тек сто пи сац, бас-прим, гита -

ра и пра те ћи вокал), Лазар

Марин (гита ра и пра те ћи

вокал), Перо Крзна нић (бас-

-гита ра и пра те ћи вокал),

Жели мир Васић (буб ње ви,

уда раљ ке и пра те ћи вокал) и

Мар ко Дашић (кла ви ја ту ре,

кла вир и аран жма ни). Нико -

ла Зекић је по обра зо ва њу

мастер еко но ми је. Од детињ -

ства се бави фол кло ром.

Играо је два де сет пет годи на

и био вокал ни соли ста, али 

и хар мо ни каш. Њего во

музичко уса вр ша ва ње се

наста ви ло после побе де на

такмичењу „Из нашег сока -

ка” на РТВ Вој во ди ни.

Након тога одла зи на ауди -

ци ју у Радио Бео град, успе -

шно је пола же и поста је члан

Певач ког сту ди ја Мери ме

Њего мир. Зоран Дашић је

добит ник мно го број них

естрад них награ да и има

ста тус при зна тог умет ни ка.

Лазар Марин, дру ги осни вач

гру пе, нека да је певао у хору

сада шњег „Оби ли ћа”, ина че

„Крсман ца”, ода кле је поте -

кла и већи на чла но ва овог

саста ва. У бен ду је заду жен

и за одно се с јав но шћу.

Баси ста Перо Крзна нић у

„Леген да ма” сви ра од 1992.

годи не, а пре тога је био у

Вели ком народ ном орке стру

Теле ви зи је Бео град. Жели -

мир Васић Жак, буб њар и

пер ку си о ни ста, радио је

шесна ест годи на у Бео град -

ској фил хар мо ни ји. Запо -

слен је у Позо ри шту на Тера -

зи ја ма на месту пер ку си о ни -

сте, а члан гру пе је од 1998.

годи не. Пре тога је сви рао са

Жељ ком Бебе ком, Дадом

Топи ћем и мно гим дру гим

позна тим рок музи ча ри ма.

Сни мио је више диско ва и

пло ча и писао музи ку за

фил мо ве. Мар ко Дашић је

десе так годи на повре ме но

насту пао као при дру же ни

члан гру пе, а од пре годи ну

дана део је стал не поста ве.

НАШ ГОСТ: ЗОРАН ДАШИЋ ДАША, ВОЂА ГРУ ПЕ „ЛЕГЕН ДЕ”

ЖИВОТ ЈЕ ЧУДО

Зоран Дашић



навра тим на тај салаш, она
тач но осе ти да сам сти гао,
остави ста до и дође да ме
поздра ви. А кад кре нем кући,
она ста не на пола пута, али
неће са мном, јер то њој није
при род но, иако воли и мене,
воли и да је са овца ма. Сед не
тако на брег, испра ти ме
тужним погле дом и као да јој
се срце поце па надво је – при -
ча Саша.

Он наво ди и да пулин не
мора да буде са ста дом, јер је
одли чан и као чувар куће.

– При ме ра ради, код неких
људи пулин не дозво ља ва коко -
шка ма да, када се отво ри капи -
ја која спа ја два дво ри шта, уђу
у део где су људи. Не напа да
их и не дави, али им јасно и
гла сно ста ви до зна ња где им
је место. И, напо слет ку, неко
их кори сти и као љубим це, јер
су увек орни за дру же ње, а наро -
чи то с децом, коју про сто обо -
жа ва ју. Воле и да се игра ју и
мазе, али су нада све вео ма при -
вр же ни вла сни ку – поен ти ра
Алек сан дар.
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Најпрепoзнатљивији пси са ових
про сто ра који деце ни ја ма
трчкара ју по овда шњим пашња -
ци ма сва ка ко су пули ни.

Бес пре кор ни су чува ри ста -
да ова ца и дру ге круп не сто ке,
а можда су у том погле ду чак и
виспре ни ји и кори сни ји и од
самих њихо вих људ ских „посло -
да ва ца” – чоба на.

Не само да неу мор но и фили -
гран ски пре ци зно реа гу ју на
коман де као што су „чувај”,
„терај” или „дођи” и рела тив -
но лако их је дре си ра ти, већ су
и бес крај но лојал ни.

Нажа лост, с нестан ком сто -
ке у банат ској рав ни ци све је
мање и ових лепо та на.

Ипак, још увек се могу виде -
ти како весе ло ска ку ћу по трав -
на тим повр ши на ма...

Омо љи ца је место у којем још
увек има ова ца, иако ни бли -
зу нека да шњих шест-седам
хиља да, али још увек се неко -
ли ко сто ти на „белих вуне них
туф ни” напа са на окол ним
пашња ци ма.

А где су оне, тамо су неиз о -
став но и пули ни, ти пре див ни,
инте ли гент ни и нада све ода ни
пси.

Кад Меда и Бел ко поте ра ју
овце...

Један од оних с нај ве ћим ста -
дом у поме ну том селу сва ка ко
је три де сет де ве то го ди шњи
Небој ша Божић, који зајед но
са оцем и дедом гаји око сто
педе сет грла ова ца, као и седам -
де се так гове да буша.

И не жали се, иако је добро
позна то коли ко про бле ма има
у сто чар ству.

Међу тим, како сам исти че,
све је неу по ре ди во лак ше уз вер -
не аси стен те који, изу зев мало
хра не и воде, гото во да не ма ју
дру гих потре ба, већ да апсо лут -
но посве ће но чува ју стадо.

– Руку на срце, нисам неки
узга ји вач и не бавим се селек -
ци јом, јер нама је нај бит ни је
да слу же свр си, то јест како
раде. Немам речи за то коли ко
су кори сни, а наро чи то нам
зна че откад су окол ни пашња -
ци све де ни на мини мум, па је
ста до мал те не у сва ком момен -
ту бли зу усе ва и без пули на

тешко да бисмо га спре чи ли да
напра ви ште ту рата ри ма. Они,
нарав но, мора ју да се обу ча ва -
ју, иако нај ви ше уче јед ни од
дру гих – куче од оца или мај -
ке, одно сно мла ди од ста ри јих,
а ми смо ту да их навик не мо
на коман ду, зви ждук, покрет

руком или гла вом, као и на
лево, десно, напред... Ма, десе -
то ро људи не би могло да ура -
ди оно што могу два пули на,
јер их се, поред оста лог, и живо -
ти ње неу по ре ди во више пла -
ше – каже Небој ша.

Он дода је и да на ста до од
сто педе сет ова ца иду два пса,
док на седам де сет гове да има
њих чети ри, јер су она већа и
не боје се толи ко.

– И они сами про сто обо жа -
ва ју свој „посао” и поље, то јест

отво ре но про стран ство, па иако
пра те чове ка у сто пу, ника ко
не воле да су затво ре ни у дво -
ри шту или у кући. Све у све му,
поред тога што су лепи и дра -
ги, заи ста мно го зна че у послу
и нема им рав них – исти че овај
узга ји вач.

С тим се сла же и његов чоба -
нин Имре, који већ десет годи -
на чува Небој ши не овце. Јед -
но став но, не би могао без Меде
и Бел ка.

И чим је узвик нуо „терај”,
Меда је нате рао добро ћуд не
вуна сте живо ти ње у врсту...

Бес крај но при вр же ни
власни ку

Небој шин пре зи ме њак (не и
рођак) Алек сан дар Божић, који
је по стру ци и вете ри нар ски

тех ни чар, али био је и узга ји -
вач коза, тако ђе је један од
паси о ни ра них љуби те ља пули -
на и каже да је овај пас мал те -
не намен ски пра вљен да чува
овце.

– Пулин је сред ње вели чи -
не и може да буде углав ном
црне, као и беле, или чак и
жуте боје, каквог сам и ја имао.
Изра зи то је тем пе ра мен тан,
али и вео ма инте ли ген тан, па
ми је један умео и да нате ру је
овце на мужу. Коли ко знам,
посто ји више под вр ста, а ова
наша банат ска има рав ну гла -
ву и шпи ца сте уши, док дла ка
може да им буде вало ви та,
негде с репом, негде без њега.
Што се нара ви тиче, уме ју гла -
сно да зала ју на незнан ца и
да делу је као да ће га напа сти
и поки да ти, али не знам за
слу чај да су неког и ује ли. У
ста њу су да по цео дан трче и
може се рећи да су пра ве
маши не за чува ње ова ца. Руку
на срце, уме ју да буди „пре -
стро ги” пре ма њима, па чак
да неку непо слу шну живуљ ку
гриц ну за ногу, како би је
потера ли у жеље ном сме ру. Е,
ту онда опет човек мора да
насту пи и да нау чи пса, и сва -
ка ко мора да их обу ча ва да
навик ну на коман де.  Тре ба
бити стр пљив, а ја сам, реци -
мо, моју пулин ку учио годи ну
дана, јер је уме ла да уђе у
среди ну ста да и да тера овце
у погре шном сме ру. Жив це
ми је поки да ла, али је на 
крају све нау чи ла – исти че
Александар.

Глав ни зада так пули на је да
што пре ску пи ста до и да га
вра ти, а овај Омољ ча нин поре -
клом из Доло ва, још јед ног
„овчар ског” места, напо ми ње
да је бит но да пас увек да буде
поред вла сни ка, како би што
хитри је реа го вао.

– Ако је уда љен, док га позо -
веш, овце се раз бе же, а и пита -
ње је да ли ће на даљи ну нај -
бо ље да раз у ме коман ду. Реци -
мо, када ста до нагло кре не
пре ма куку ру зу или житу, јер
је тамо тра ва нај леп ша, он
мора у тре ну да реа гу је да га
окре не назад. С дру ге стра не,
не сме ни да се пре ви ше ужи -
ви, тада мораш да га сто пи -
раш, јер може и да обо ри овцу
или да је поки да, чак и када
нема зубе. Тако да су две нај -
ва жни је коман де у ства ри „вра -
ти” и „пусти”. А када је реч о
томе коли ко су лојал ни, могу
да наве дем свој при мер. Имао
сам пулин ку и дао сам је јед -
ном чоба ни ну, којег је сле по
слу ша ла. Међу тим, кад год

И КУВА СИ ПОМА ЖУ У БОР БИ СА ШАКА ЛИ МА

Поред неко ли ко пули на, омо -

љич ки узга ји вач Небој ша

Божић има и кува се, псе

мађар ске расе, који не тера ју

сто ку, већ обез бе ђу ју ста до,

јер је по ата ри ма све више

гра бљи ви ца, попут шака ла.

– Било је кон та ка та, али

шака ли нису при ла зи ли на

бли же од педе се так мета ра.

У ства ри, само су се међу -

соб но над ла ја ва ли. И тада

ја пустим њих неко ли ко, а

неке вежем, јер се шака ли

раз дво је, како би збу ни ли

псе. Запра во, они има ју

план, па један зави ја с јед не

стра не како би навео керо ве

да поју ре к њему, док би

дру ги напа да ли ста до. Е,

зато ја неке вежем и шака ли

не сме ју да при ђу овца ма.

Хва ла богу, досад нисам

имао ште те, иако су коле га -

ма закла ли неке јагањ це –

каже Небој ша.

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.

Маза
Мешан ка ста ро сти до две годи -
не тра жи нов дом, а недав но је
сте ри ли са на, микро чи по ва на,
вак ци ни са на про тив бесни ла
и тре ти ра на про тив пара зи та.

У пита њу је изу зет но ста би -
лан пас, који обо жа ва да се
мази, а нави као је и на поводац.

Маза се тре нут но нала зи у град ском при хва ти ли шту (352-
148), где чека вла сни ка, а уко ли ко се вла сник не јави, може
га удо ми ти неки нови одго вор ни газда.

Пити
Жен ка меша нац, с гени ма пита,
ста ро сти око чети ри годи не, оста -
ла је без дома и сада тра жи добру
при ли ку да се ску ћи.

Ова лепа куца сада је сте ри ли -
са на, микро чи по ва на и вак ци ни -
са на.

Нави кла је на пово дац, пре ма
људи ма је супер, а зна да буде
оштри ја пре ма дру гим пси ма,
али не пре ма сви ма и, уз мало
стр пље ња, биће савр шен љуби мац и чувар.

Сада је кастри ра на, микро чи по ва на и вак ци ни са на про тив
бесни ла и нала зи се у град ском при хва ти ли шту (352-148),
где је може те упо зна ти и удо ми ти.

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

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

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

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

за цео жи вот!

ПАМЕТ НИ ЛЕПО ТА НИ ИЗ БАНАТ СКИХ РАВ НИ ЦА

ПУЛИ НИ – БЕС ПРЕ КОР НИ ЧУВА РИ СТА ДА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

И кувас је, кад порасте у огромног
пса, од велике помоћи Небојши

Меда и Белко у акцији од свитања до сумрака

У сваком тренутку су на располагању чобанима

Пулин и другар

РЕТ КО ОБО ЛЕ ВА ЈУ

Пре ма речи ма Алек сан дра

Божи ћа, пули ни живе

десет до два на ест годи на,

а коте се јед ном до мак си -

мал но два пут годи шње и

могу да доби ју од пето ро

до осмо ро ште на ди.

– Отпор ни су и рет ко

обо ле ва ју, а могу мно го да

под не су, али не буне се

ако им неко пону ди добре

усло ве. Тада могу чак и да

се уго је и могу да једу док

не пук ну. Њихов орга ни -

зам је вео ма сли чан људ -

ском и све жде ри су, па

хоће да „заме зе” и кру -

шке, шљи ве и дру го воће –

наво ди Алек сан дар.



Прва побе да Дина ма
у плеј-офу

Три јумф ЖРК
Панчева у Петров цу
на Мла ви

Руко ме та ши Дина ма су брзо
забо ра ви ли старт ни пораз у
Новом Саду, у првом колу плеј-
-офа Супер ли ге. Баш како и
тре ба. Мом ци које пред во ди
тре нер Аким Ком не нић одлич -
но су одре а го ва ли након дуе ла
са шам пи о ном. Ана ли зи ра ли
су меч про тив Вој во ди не, уви -
де ли све сво је гре шке, вред но
и напор но тре ни ра ли и спрем -
но доче ка ли наред ног рива ла
у дои гра ва њу у бор би за титу лу
шам пи о на наше земље.

Про шлог викен да у Хали
спор то ва на Стре ли шту госто -
вао је тим из Кра гу јев ца, еки па
која је мно гим фаво ри ти ма
током првен стве не трке за бодо -
ве помр си ла рачу не. Упра во због
тога је и заслу жи ла респект.
Али не и пре це њи ва ње. Пан -
чев ци су од самог почет ка утак -
ми це зна ли шта желе, па су сла -
ви ли убе дљи ву побе ду: Динамо–
–Рад нич ки 38:30 (23:16).

Гости без шан се

Кона чан исход овог дуе ла
довољ но гово ри о одно су сна га
на пар ке ту пан че вач ког „хра -
ма спор та”. Милош Коста ди -
но вић и њего ви саи гра чи су
меч држа ли под кон тро -
лом од првог мину та, па
гости ма није оста вље на
ни нај ма ња нада да у Пан -
че ву могу да начи не изне -
на ђе ње. Рад нич ки се
резул тат ски коли ко-толи -
ко држао само до два на е -
стог мину та утак ми це,
када је и конач но поста -
ло јасно да ће бодо ви оста -
ти у нашем гра ду.

Свих шесна ест мома -
ка, коли ко их је било у
„росте ру” Дина ма, оди -
гра ло је врло добар меч и
сви су дали свој допри -
нос првом три јум фу свог
тима у плеј-офу. Поред
вели ке ефи ка сно сти, у
дома ћем тиму иста кли су
се и чува ри мре же. Нико -
ла Радо ва но вић успео је
да „ски не” и један сед ме -
рац, а када је добио шан -
су, поно во је бри љи рао на
голу и мла ди Нико ла
Перић. Лепо је било виде -
ти како иску ство и мла -
дост Дина ма зајед но „пле -
шу” по тере ну. Мла ди Дани ло
Радо вић, Милан Голу бо вић и
Мар ко Иван че вић још јед ном
су пока за ли да је пред њима
сјај на будућ ност, а Милош
Коста ди но вић, Иван Дис тол,
Ненад Вуч ко вић и Урош
Митро вић одлич ним поте зи ма

пока за ли су да су пра ви осло -
нац жуто-црног тима.

– Чести там еки пи и струч -
ном шта бу Дина ма на важној
побе ди, али и на одлич ној реак -
ци ји после пора за у Новом Саду.
Честит ке заслу жу ју и Кра гу јев -
ча ни, јер је Рад нич ки изу зет но
добар састав, који се заслу же -
но нашао међу осам нај бо љих
тимо ва у Срби ји – иста као је
на кон фе рен ци ји за нови на ре
шеф струч ног шта ба Дина ма
Аким Ком не нић.

Тим из нашег гра да играо је
у саста ву: Мар ко Иван че вић
(пет голо ва), Урош Павло вић,
Миљан Буњев че вић (два),
Милан Бошко вић (два), Урош
Ста нић (један), Радо ван Осто -
јић (два), Нико ла Перић, Лазар
Павло вић (два), Иван Дис тол

(два), Бори слав Урта, Милан
Голу бо вић (осам), Милош
Коста ди но вић (седам), Дани -
ло Радо вић (пет), Ненад Вуч -
ко вић, Нико ла Радо ва но вић и
Урош Митро вић (два гола).

У сре ду, 3. мар та, када је овај
број „Пан чев ца” већ био закљу -
чен, исти рива ли одме ри ли су
сна ге и у окви ру Купа „Бра ни -
слав Покра јац”, с тим да је
сусрет оди гран у Кра гу јев цу.

Трка за бодо ве у плеј-офу
Супер ли ге наста вља се иду ћег
викен да, а пан че вач ким „жуто-
црни ма” пред сто ји тешко госто -
ва ње у глав ном гра ду и мег дан
с Пар ти за ном.

Млад тим, вели ко срце

Утак ми ца ма једа на е стог кола
наста вље на је трка за бодо ве и
у Супер Б лиги за руко ме та -
ши це. Мла да еки па из нашег
гра да, коју пред во ди тре нер
Мар ко Крстић, још јед ном је
пока за ла да бор бе ност, пожр -
тво ва ње и вели ка жеља за три -
јум фом могу да буду јачи од
свих пехо ва. Иако су на тешко
госто ва ње у Петров цу на Мла -
ви оти шле осла бље не, руко ме -
та ши це из нашег гра да оди гра -
ле су вео ма добар меч и осво -
ји ле вред не бодо ве: Сло га –
ЖРК Пан че во 23:27 (13:10).

Алек сан дра Васић и њене
дру га ри це има ју врло тежак
рас по ред после зим ске пау зе,
па је због тога овај три јумф
још вред ни ји, пого то во ако се
зна да ће Пан чев ке и наред на
два првен стве на дуе ла игра ти
у гости ма.

Било како било, у Петров цу
на Мла ви је прво полу вре ме
при па ло дома ћем тиму, али је
после одмо ра на тере ну виђе -
на пот пу но дру га чи ја сли ка.
Тим из нашег гра да заи грао је
боље, ефи ка сни је у напа ду и
агре сив ни је у одбра ни, па се

такав однос с тере на пре нео и
на резул тат. Фено ме нал на
Дарин ка Петро ни је вић је у сти -
лу нај бо љих плеј меј ке ра одлич -
но пред во ди ла свој тим, а упра -
во она је са два уза стоп на погот -
ка сре ди ном дру гог полу вре -
ме на можда и „пре ло ми ла”
утак ми цу. Пан чев ке су пове ле
са 16:18 и до кра ја сусре та нису
испу шта ле пред ност...

– Сва ка част девој ка ма, све
заслу жу ју похва ле. Поно во смо
игра ли без Мари је Митрић, али
веру јем да ће се она опо ра ви -
ти до наред ног меча. Дарин ка
Петро ни је вић је била нај бо ља
игра чи ца сусре та, Мили ца
Илић је одлич но бра ни ла, сјај -
на је била и Тија на Симић, која
је игра ла на месту бека, а Вален -
ти на Божи но вић је већ стан -
дард но била ефи ка сна и дала
пун допри нос нашем зна чај -
ном три јум фу – рекао је у теле -
фон ском раз го во ру тре нер ЖРК
Пан че ва Мар ко Крстић.

Еки па са име ном нашег гра -
да игра ла је у саста ву: Мили ца
Илић, Ана ста си ја Гргов ски,
Тија на Симић (пет голо ва), Тео -
до ра Ста но је вић, Мари ја
Митрић, Хеле на Инђић, Ана -
ста си ја Јам бру шић (три),
Дарин ка Петро ни је вић (пет),
Ана Лон чар, Ива Гру јић (чети -
ри), Иво на Пешић, Алек сан -
дра Васић (чети ри) и Вален ти -
на Божи но вић (седам голо ва).

Наред ни првен стве ни сусрет
Пан чев ке ће оди гра ти 10. мар -
та про тив Црве не зве зде на
њеном тере ну, а три дана касни -
је поно во госту ју у глав ном гра -
ду, где ће одме ри ти сна ге са
ОРК Бео гра дом. После тог меча
сле ди мала пау за у шам пи о на -
ту због репре зен та тив них оку -
пља ња, што зна чи да ће руко -
ме та ши це Пан че ва на свом
тере ну игра ти тек 27. мар та,
када ће уго сти ти тим Јуни о ра.

СПОРТ
Петак, 5. март 2021.
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Првен ство Срби је за каде те про -
те кло је у зна ку врхун ских бор -
би нај бо љих мла дих џуди ста у
нашој земљи. У кон ку рен ци ји
од 191 каде та и кадет ки ње из
62 клу ба, на тата ми ју Спорт -
ског цен тра „Шуми це” у Бео -
гра ду нај у спе шни ји су били так -
ми ча ри Пар ти за на, с три зла та,
два сре бра и две брон зе. Дру го -
пла си ра ни су џуди сти Рако ви -
це (три зла та и две брон зе), док
су тре ће место осво ји ли так ми -
ча ри из Црве не зве зде, са зла -
том, сре бром и пет брон зи.

Када су клу бо ви из нашег
гра да и око ли не у пита њу, нај -
у спе шни ји колек тив је ЏК
Једин ство из Кача ре ва, који је
и ове годи не заслу жио држав -
ни тро феј.

Андри ја на Крте нић је ради -
ла у кате го ри ји до 44 кг и

осво ји ла сре бр но одлич је.
Михај ло Анђе ло вић није имао
сре ће у бор би за меда љу, али
је осво јио зна ча јан бод за гене -
рал ни пла сман свог клу ба. Уче -
ство ва ла је и Алек сан дра
Дими тров ски, као тре ће пла -
си ра на с Првен ства Вој во ди -
не, али је пора же на у првом
колу.

У кон ку рен ци ји 62 клу ба
Једин ство је зау зе ло два на е сто
место. Чла но ви овог колек ти -
ва сада се интен зив но при пре -
ма ју и за сени ор ски држав ни
шам пи о нат.

ПРВЕН СТВО ДРЖА ВЕ У ЏУДУ

АНДРИ ЈА НА ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН КА

У Новом Бече ју је про шлог
викен да одр жа но Првен ство
Вој во ди не у кара теу за сени о -
ре, као и Првен ство Бана та за
децу до три на ест годи на.

Кара те клуб Дина мо био je
нај у спе шни ји клуб на покра -
јин ском шам пи о на ту. 

Злат не меда ље су осво ји ли:
Алек сан дар Зде шић (кате),
Тама ра Живић, Мари на Ради -
че вић, Дар ко Спа сков ски, Алек -
сан дар Анђел ко вић и Сло бо -
дан Бите вић (сви у бор ба ма), а
брон зом се оки тио Нико ла Ива -
но вић.

И нај мла ђи так ми ча ри Дина -
ма успе шно су запо че ли нову
сезо ну. На Првен ству Бана та
за поле тар це, пио ни ре и наде
једа на ест малих бора ца осво -
ји ло је чак пет на ест вред них
тро фе ја.

Нај сјај ни ја одлич ја су заслу -
жи ли: Мар ти на Пузић, Уна Тер -
зић, Ната ли ја Игић, Лазар
Нико лић, Лука Добро та (сви у

ката ма), као и Урош Петро вић,
Лазар Нико лић и Јеле на Вуч -
ко вић (у бор ба ма). Сре бром су
се оки ти ли: Вук Вор ка пић (кате
и бор бе), Ива Љуби чић, Тама -
ра Велич ко вић, Тео до ра Гагић
и Лука Добро та, а брон зу је
зара ди ла Јеле на Вуч ко вић у
ката ма.

Сви так ми ча ри су се пла си -
ра ли на Првен ство Вој во ди не,
које ће бити одр жа но наред не
неде ље у Новом Бече ју.

Запа жен успех про шлог
викен да имао је и КК Мла дост
из нашег гра да.

Анђе ли на Јаре дић је осво -
ји ла брон зу у свом деби -
тантском насту пу у сени ор -
ској кон ку рен ци ји у бор ба ма,
а Милош Маки тан и Анђе ли -
на Јаре дић успе ли су да се
ква ли фи ку ју за Првен ство
Срби је иако су у фази опо рав -
ка после повре да.

На Првен ству Бана та КК
Мла дост се пред ста вио са 17
так ми ча ра.

Злат не меда ље су осво ји ли:
тим мушких нада у бор ба ма
(Милу ти но вић, Нико лић, Јаво -
рац, Арсе ни је вић), Новак
Нико лић, Нико ла Јаво рац,
Милош Милу ти но вић, Дуња
Јова но вић, Неда Недељ ко вић,
Филип Вуји но вић и Нема ња

Рачу ни ца. Сре бром су се оки -
ти ли: тим поле та ра ца у ката -
ма (Л. Нико лић, Вуко вић, В.
Нико лић), Ана ста си ја Крстић,
Нико ла Арсе ни је вић и Алек -
сан дра Кор ку, а брон зе су
заслу жи ли: Мар ко Милу ти но -
вић, Ана Вуч ко вић, Маша Јова -
нов и Мили ца Вуко вић.

КАРА ТЕ АКТУ ЕЛ НО СТИ

ОДЛИ ЧАН ПОЧЕ ТАК НОВЕ СЕЗО НЕ

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

РАДО ВА ЛИ СЕ МОМ ЦИ, СЛА ВИ ЛЕ И ДЕВОЈ КЕ

ДИНА МОВ ЦИ У НАЦИ О НАЛ НОМ ТИМУ

Стране припремио

Александар
Живковић

Сени ор ска репре зен та ци ја

Срби је у кара теу бора ви ла је

про шле неде ље на дво днев -

ним мини-при пре ма ма у

Хрват ској.

У саста ву наци о нал ног

тима били су и так ми ча ри

Дина ма Мари на Ради че вић,

Дар ко Спа сков ски и Сло бо -

дан Бите вић, као и тре нер

Пре драг Сто ја ди нов.

На при пре ма ма сени ор -

ске селек ци је наше земље,

од 1. до 6. мар та, на Кошут -

ња ку је бора ви ло пето ро

так ми ча ра Дина ма.



СПОРТ
Петак, 5. март 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

31

Окон ча на трка за
бодо ве у Супер ли ги

Сед ми уза стоп ни
тријумф Пан чев ки

Спу ште на је заве са на првен -
стве ну трку за бодо ве у Супер -
ли ги Срби је за одбој ка ше. Про -
шлог викен да су на про гра му
биле утак ми це осам на е стог кола,
после кога је мно го тога поста -
ло јасни је у елит ном кара ва ну
наше земље. Зау зе те су пози -
ци је пред плеј-оф, зна се ко ће
у плеј-аут, а ко у нижи ранг...

Пот пу но рас те ре ће ни, јер та
утак ми ца није има ла ника квог
резул тат ског зна ча ја за њих,
одбој ка ши стар че вач ког Бор ца
послед њег дана фебру а ра госто -
ва ли су у Кра ље ву.Тим  који пред -
во де тре не ри Душан Јовић и
Воји слав Павло вић побе дом над
Новим Паза ром обез бе дио је де -
ве то место, па му тако преостаје
да саче ка над ме та ње у плеј-ауту,
када ће кроз дуе ле с дру го пласи -
ра ним тимом Прве лиге покуша -
ти да сачу ва сво је место у дру -
штву нај бо љих срп ских клу бова.

Сле де при пре ме за
најважни је утак ми це

Због тога веро ват но и није било
неке посеб не моти ва ци је у Кра -
ље ву, нити неког већег отпо ра
дома ћем тиму, који је убе дљи -
вим три јум фом задр жао дру го
место на табе ли пре почет ка
бор бе за титу лу шам пи о на: Риб -
ни ца –Бо рац 3:0, по сето ви ма
25:17, 25:22 и 25:13.

Исти на, тим из Стар че ва није
играо у нај ја чем саста ву. Неки
мом ци су били оправ да но
одсут ни, а шан су су доби ли
игра чи који су током шам пи о -
на та има ли мању мину та жу.

Све у све му, Борац је основ -
ни зада так за ову сезо ну испу -
нио. Оства рио је скор од чети -
ри побе де и четр на ест пора за,
али што је нај ва жни је, обез бе -
дио је место изнад послед ње -
пла си ра не еки пе и тако избе -
гао директ ну селид бу у нижи
ранг. Пред тре не ри ма и мом -
ци ма је сада неко ли ко дана за
добре при пре ме за иску ше ња
која им пред сто је. Борац у бараж
дуе ле сва ка ко ула зи као фаво -
рит, али не би тре ба ло пот це -
ни ти про тив ни ка. Иако првен -
ство у Првој лиги још увек није
завр ше но, у бор би за опста нак
у ели ти Стар чев ци ће нај ве ро -
ват ни је води ти бит ке с Метал -
цем из Гор њег Мила нов ца. Прва
бараж утак ми ца тре ба да буде

оди гра на 13. мар та у Пан че ву.
Игра се на два доби је на меча.

Тим тре не ра Јован чи ћа
ниже побе де

Девој ке које носе дрес Одбој ке
013 редом руше сво је ривал ке
у Дру гој лиги гру па „Север”.
Про шлог викен да су на про -
гра му биле утак ми це три на е -
стог кола, а Јеле на Петров и
њене саи гра чи це оства ри ле су
и десе ту побе ду у шам пи о на ту,
сед му уза стоп ну.

Тим из нашег гра да про шлог
викен да је госто вао у Срем ским
Кар лов ци ма, где је поде лио мег -
дан с дома ћим Пар ти за ном. Ако
је суди ти по ста њу на табе ли,
Пан чев ке су и пре почет ка овог

дуе ла биле изра зи те фаво рит -
ки ње. Иако нису игра ле у нај ја -
чем саста ву, девој ке из нашег
гра да су ту уло гу и оправ да ле:
Пар ти зан – Одбој ка 013 0:3, по
сето ви ма 21:25, 21:25 и 17:25.

Дома ћи тим је нешто озбиљ -
ни ји отпор пру жио само у
првом сету. Пар ти зан је водио

све до сре ди не првог дела утак -
ми це, а онда је на сер вис-лини -
ју ста ла Софи ја Аша нин, која
је пре ци зно упу ће ним лоп та -
ма пот пу но „раз би ла” при јем
Кар лов чан ки. Низа ли су се ас-
-пое ни, мењао се резул тат на
сема фо ру... Врло брзо дошло
је до изјед на че ња, а потом и
до пот пу ног резул тат ског
преокре та.

Пан чев ке су заго спо да ри ле
ситу а ци јом на тере ну, раз и гра -
ле су се и оста ле девој ке, па
дома ћи тим више није имао ни
нај ма њу шан су да у овом мечу
оства ри пово љан резул тат. Алек -
сан дра Гаће ша је и у овој утак -
ми ци вео ма добро „дири го ва -
ла” игром свог тима, Тео до ра
Минић и Софи ја Аша нин биле
су одлич не на месту сред њих
бло ке ра, Мили ца Кужић је била
убо ји та и овог пута, а поред
иску сних, стан дард но добрих
глав них кари ка Одбој ке 013
Јеле не Петров и Дра га не Мар -
ко вић, иста кла се и мла да Ната -
ли ја Пува лић, која је одлич но
игра ла на пози ци ји либе ра.

– Да, има ли смо мало про -
бле ма у првом сету, али како
је утак ми ца одми ца ла, пре у зи -
ма ли смо ини ци ја ти ву и гре -
шке сво ди ли на мини мум, па
се таква игра одра зи ла и на
резул тат. Игра ли смо без Бјан -
ке Пет ко вић, али све девој ке
које су про шле субо те носи ле
дрес нашег клу ба заслу жу ју
похва ле за нови три јумф. Иде -
мо даље, не сме мо да се опу -
шта мо, јер нам утак ми це с
рива ли ма из врха табе ле тек

пред сто је. Већ наред ног викен -
да у госте нам дола зи ново сад -
ска Сла ви ја. Биће изу зет но
тешко, али веру јем да ће девој -
ке бити на виси ни задат ка –
рекао је први тре нер Одбој ке
013 Вла ди мир Јован чић.

Пан чев ке ће оди гра ти дуел
про тив Ново са ђан ки у субо ту,
6. мар та, у сали ОШ „Јован
Јова но вић Змај”, од 18 сати,
али без публи ке.

У орга ни за ци ји Пли вач -
ког клу ба Бара ку да, 27.
и 28. фебру а ра у Бео гра -
ду је одр жан 29. међу -
на род ни пли вач ки
митинг Мемо ри јал „Анте
Лам ба ша”.

Ово так ми че ње носи
име по чове ку који је
годи на ма непри ко сно ве -
на лич ност у обла сти
воде них спор то ва, не
само на про сто ри ма
бивше СФРЈ него и у

Европи и све ту. Анте
Лам ба ша је био дожи -
вот ни пред сед ник свет -
ске и европ ске пли вач -
ке феде ра ци је.

Запа жен успех на про -
шло не дељ ном так ми че -
њу оства ри ле су и пли ва -
чи це Дина ма.

Јеле на Врхо вац је била
дру га на 200 м дел фин,
а Мар та Кон стан ти нов је
тре ћа сти гла на циљ у
над ме та њу на 100 м

прсно. Олга Гаври ло вић
је осво ји ла сре бро на 200
м прсно и брон зу на
дупло кра ћој део ни ци
истим сти лом. Дани ца
Кон стан ти нов је била
нај бр жа на 50 м леђ но,
а дру га је сти гла на циљ
у трци истим сти лом,
али на дупло дужој 
ста зи. Срна Милу ти но -
вић је осво ји ла најсјај -
ни је одлич је на 100 м
делфин.

МЕМО РИ ЈАЛ НИ МИТИНГ „АНТЕ ЛАМ БА ША”

ДИНА МО ВЕ СУПЕР ПЛИ ВА ЧИ ЦЕ

Кошар ка ши Тами ша, због игра -
ча у еки пи који су зара же ни
коро на ви ру сом, у про шлом
колу КЛС-а нису путо ва ли на
госто ва ње у Пирот.

Сле де ћег викен да у Пан че ву
је тре ба ло да госту је ново сад -
ска Вој во ди на, али је и та утак -
ми ца одло же на.

До кра ја првен ства има још
седам кола, а Пан чев ци ће

играти по убр за ном тем пу како
би и одло же не утак ми це биле
оди гра не. Тиму који пред во ди
Бојан Јови чић потреб на је још
јед на побе да до кра ја сезо не
како би и мате ма тич ки обезбе -
дио опста нак.

Редак ци ја „Пан чев ца” жели
струч ном шта бу и игра чи ма
брз опо ра вак и повра так на
пар кет.

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ВИРУС ОДЛА ЖЕ УТАК МИ ЦЕ

Про шлог викен да у Ива њи ци
је одр жа но дру го коло Купа
Срби је у стре ља штву за мла ђе
кате го ри је. На том пре сти жном
над ме та њу уче ство ва ло је шест
мла дих чла но ва Стре љач ке дру -
жи не „Пан че во 1813”, који су
још јед ном пока за ли да се у
њихо вом клу бу добро и ква ли -
тет но ради.

Ива Рако њац је била нај у -
спе шни ја так ми чар ка, с врло
висо ким резул та ти ма. Нај пре
је убе дљи во осво ји ла злат ну
меда љу и два на ест нових бодо -
ва у сво јој, пио нир ској кате -
го ри ји, у окви ру које је пого -
ди ла чак 189 кру го ва гађа ју -
ћи из сериј ске вазду шне пушке
„заста ва”. После само три сата
Ива се над ме та ла и у гађа њу
из стан дард не вазду шне пушке
и поно во бри љи ра ла. Пого ди -
ла је 393 кру га и осво ји ла
најсјај ни је одлич је и свих

двана ест бодо ва. Са истим
резул та том се пла си ра ла и на
четвр то место у кон ку рен ци -
ји мла ђих јуни ор ки, у којој је
осво ји ла и шест нових бодо ва
за уче шће у фина лу Купа
Срби је, које ће бити одр жа но
кра јем мар та.

Бодо ве за завр шни цу нај ма -
сов ни јег так ми че ња зара ди ли
су и оста ли так ми ча ри пан че -
вач ке „дру жи не”: Тео до ра Кон -
дић, Мари на Мија то вић, Нема -
ња Ђор ђе вић и Огњен Бун чић.
Сте фан Кешиш јан овог пута
није осво јио бодо ве, али има -
ће шан су за то у тре ћем колу,
13. мар та, у Сме де ре ву.

Алек са Рако њац, Вели мир и
Мар ко Нин ко вић нису уче ство -
ва ли на так ми че њу у Ива њи -
ци, јер су већ у првом колу
обез бе ди ли пла сман у фина ле,
с мак си мал ним бро јем бодо ва
у сво јим кате го ри ја ма.

КУП СРБИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

У ЗНА КУ ИВЕ РАКО ЊАЦ

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„БОР ЦИ” У БАРА ЖУ, ОДБОЈ КА 013 У НАЛЕ ТУ

МАША РИКА НО ВИЋ
У РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ

Из ОК-а Одбој ка 013 сти -

гла је још јед на лепа вест

која може да раду је све

покло ни ке спор та у нашем

гра ду.

Наи ме, мла да Маша

Рика но вић оти шла је на

четр на е сто днев не при пре -

ме с пио нир ском репре -

зен та ци јом Срби је.
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Makovski

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПИО НИР КЕ И КАДЕТ КИ ЊЕ НА ДОБРОМ ПУТУ

Поред одлич них резул та та

које пости же сени ор ска еки -

па Одбој ке 013, у том спорт -

ском колек ти ву се поно се и

сво јим мла ђим кате го ри ја ма.

Кадет ска еки па, коју пред -

во ди тре нер Небој ша Божић,

пла си ра ла се у четврт фи на ле

Првен ства Вој во ди не после

побе да над Гајем и Рав ним

Тополовцем.

Пла сман за даље так ми че -

ње у покра јин ском шам пи о -

на ту обез бе ди ле су и пио нир -

ке Одбој ке 013, које пред во -

ди тре нер Зоран Мар ко вић.

ТАБЕЛА ДРУГЕ ЛИГЕ „СЕВЕР”

1. НС ВОЛЕЈ ТИМ 12 11 1 35:11 32

2. ОДБОЈКА 013 13 10 3 32:18 28

3. СРЕМ 2 12 10 2 32:16 26

4. ФУТОГ ВЕСТ 13 9 4 33:15 28

5. СЛАВИЈА 13 9 4 34:20 27

6. ШТРАНД ВОЛЕЈ 13 7 6 29:24 23

7. ФУТОГ 13 6 7 26:24 21

8. СТАР 12 5 7 18:29 12

9. ВОЛЕЈСТАРС 12 4 8 17:30 11

10. ЛАВОВИ 07 13 2 11 14:34 8

11. ПАРТИЗАН 13 2 11 12:34 7

12. БАГЉАШ 023 13 1 12 9:36 5
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Михаило
Пантелић, ученик:

     – Ако буде лепо
време, прошетаћемо
се. Буде ли било кише,
спаваћемо код куће.
Одмараћемо се.

Неда Самарџић,
ученица:

    – Будим се касније,
јер сам слободна. 
Онда полако доручкујем,
па кренем на глуму у
Београд. После тога
учим, гледам серију 
или идем некуд 
с другарима.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Поплава осећања
Дохвате те, немаш куд.

    Твоја су, нису туђа – осећања.

    Мораш с њима како знаш и умеш.

    А она саплићу, уздижу...

    Немају милости, раде свој посао.

    Праве од тебе лузера, веледобитника.

    Терају те да о себи мислиш лепо или лоше.

    И, мораш с њима како знаш и умеш.

Спуштен нос
Постоји много разлога да особа буде потиштена.

    Јединствено је да јој не иде по плану.

    То може бити болест, не дај боже.

    Или утученост због самоиспитивања.

    Неузвраћена љубав, лепо би било.

    Шта у томе има лепо?

    Па, научиш, очврснеш, кажу маторци.

    Спуштен нос једнако потиштеност, то знају и деца.

Љубав
Шта те то, брате, спопада?

    Зар ниси рекао никад више.

    Иако знаш за оно „никада не реци никад више”.

    Био си повређен.

    Или си повређивао, па знаш да си крив.

    Опет се упушташ у неизвесно...

    Чему, зар ниси научио лекцију?

    Али, да, љубав.

Алекса Дригуљ,
ученик:

     – Бавим се спортом.
Ићи ћу на тренинг,
вероватно имам
утакмицу овог викенда.
Тренирам фудбал.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Желе зни чар опет на
победнич ком коло се ку

Жар ко во је пало, на реду 
је Борац

У Фуд бал ском клу бу Желе зни чар све
поно во оди ше опти ми змом. Спорт ски
колек тив који је из годи не у годи ну
доно сио број не радо сти љуби те љи ма
нај ва жни је спо ред не ства ри на све ту у
Пан че ву и око ли ни, клуб који је после
две деце ни је „вра тио” фуд бал у наш
град, после мале резул тат ске кри зе опет
је на побед нич ком коло се ку.

Дру го коло про лећ ног дела првен ства
у Првој лиги Срби је оста ће упам ће но
по одлич ној игри Желе зни ча ра и важним
бодо ви ма који су осво је ни на тешком
госто ва њу: Жар ко во –Же ле зни чар 0:1 (0:1).
Нови бодо ви су поја ча ли опти ми зам да

ће попу лар на „дизел ка” оства ри ти циљ
и да ће се и од јесе ни у Пан че ву гле да -
ти прво ли га шки фуд бал.

Био је то пре ми јер ни дуел девет на е -
стог кола Прве лиге, а оди гран је у
петак, 26. фебру а ра. Дома ћи тим је у
меч ушао осо ко љен бодом осво је ним у
мечу про тив Јаго ди не, док је над гла ва -
ма фуд ба ле ра Желе зни ча ра леб део импе -
ра тив побе де, после несрећ ног пора за
од лиде ра. Није било лако, али „Жеља”
је још јед ном пока зао да га не тре ба
уна пред отпи си ва ти, да може да буде
нај бо љи када је то нај по треб ни је.

Тре нер Дра ган Ани чић извео је тим
пра вих фуд бал ских рат ни ка, чвр сто

реше них да оста ве срце на тере ну жар -
ко вач ке тра ве, оних који су били спрем -
ну да „изги ну”, али да – побе де. Капи -
тен Дани ло Кова че вић повео је сво је
дру го ве у пра ви фуд бал ски бој, који је
тра јао свих деве де сет и „кусур” мину та.

Од самог почет ка утак ми це „Жељи ни”
мом ци кре ну ли су само у ве ре но, зна ли су
шта хоће, над и гра ли су рива ла на сре ди -
ни тере на и сви до јед ног дали 120 одсто
себе за овај три јумф. Желе зни чар је био
бољи так мац и имао више при ли ка, па је
резул тат могао да буде и убе дљи ви ји.

Гол одлу ке пости гао је Алек сан дар
Мир ков у послед њим тре ну ци ма првог
полу вре ме на. Био је пре ци зан с беле
тач ке, после оправ да но досу ђе ног једа -
на е стер ца, када је играч Жар ко ва играо
руком у свом казне ном про сто ру.

Тим из нашег гра да је утак ми цу запо -
чео у саста ву: Мар ко Кне же вић, Мар ко
Кона тар, Душан Плав шић, Алек сан дар
Мир ков, Дани ло Кова че вић, Сте фан
Радо ји чић, Милан Зори ца, Милош
Михај лов, Петар Ста нић, Дими три је
Томо вић и Милош Сава но вић, при ли ку
су доби ли и: Лука Петро вић, Милан
Томић, Лазар Мар ко вић и Лука Сто ја -
но вић, а део вели ког три јум фа били су
и: Дамјан Кне же вић, Бојан Кне же вић,
Геор ги је Јан ку лов, Вука шин Јов ко вић,
Пре драг Ста ни ми ро вић, Бојан Трип ко -
вић и Љубо мир Сте ва но вић.

Поред игра ча, похва ле за вре дан три -
јумф у Жар ко ву сва ка ко тре ба упу ти ти
и струч ном шта бу Желе зни ча ра, јер је
одлич но при пре мио утак ми цу која је
била од вели ке важно сти за тим из
нашег гра да.

Ипак, бодо ви из Жар ко ва нису испу -
ње ње конач ног циља. Пред „дизел ком”
су нова вели ка иску ше ња. Прво од њих
је већ у субо ту, 6. мар та, када ће у Пан -
че ву госто ва ти Борац из Чач ка. Утак -
ми ца ће бити оди гра на на СЦ-у „Мла -
дост”, од 14 сати, али без публи ке.

А. Жив ко вић

ПРВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПАНО РА МА

ГОЛ ЈЕДАН – ТРИ БОДА ВРЕ ДАН

НЕМА ЕУФО РИ ЈЕ – РАДИ СЕ ДАЉЕ

Нема у фуд ба лу мину лог рада

нити вре ме на за сла вље. Сва ки

наред ни про тив ник је увек нај те -

жи. У про сто ри ја ма ФК-а Желе -

зни чар у уто рак, 2. мар та,

одр жа на је кон фе рен ци ја за

нови на ре, на којој су гово ри ли

шеф струч ног шта ба „дизел ке”

Дра ган Ани чић и играч Алек сан -

дар Мир ков, стре лац побе до но -

сног гола у Жар ко ву.

Тема је била – Борац из Чач ка.

„Жељин” ривал у наред ној рун ди

Прве лиге.

– Не волим да се вра ћам у про -

шлост. Побе да над Жар ко вом је иза

нас. Као што нисмо пото ну ли после

пора за од Рад нич ког, тако ни сада не

пра ви мо еуфо ри ју. Про тив Кра гу јев ча -

на нисмо успе ли да мате ри ја ли зу је мо

нашу добру игру, про тив Жар ко ва

јесмо. Оно што посеб но охра бру је,

јесте да врло добро делу је мо у дефан -

зи ви, док у офан зив ној лини ји има још

мно го места за напре дак. Борац је

клуб с бога том тра ди ци јом, са сјај ним

тимом. Чвр сти су у одбра ни, има ју три

сјај на што пе ра, али ска у ти ра ли смо и

оста ле игра че. Потру ди ће мо се да

намет не мо свој стил игре. Што

се наше еки пе тиче, битан нам је

сва ки играч, али и ако неко не

буде могао да насту пи, има мо

ква ли тет ну заме ну. Битан нам је

систем који жели мо да напра ви -

мо – иста као је Ани чић.

У дуел са Чача ни ма Желе зни -

чар ула зи с дозом опти ми зма.

– Дра го ми је због гола који

сам пости гао у Жар ко ву, пого то -

во зато што нам је донео три бода, али

та побе да је плод добре игре целог

тима. Што се тиче Бор ца, зна мо да је

то врло ква ли те тан и неу го дан ривал,

али добро смо се спре ми ли за утак -

ми цу. Атмос фе ра у клу бу је фено ме -

нал на, нема љубо мо ре међу

игра чи ма, сви дише мо као један. Зато

и веру јем у успех – рекао је Мир ков.


