
Тема
Шта доноси 

нови закон 

о пензијама

» странa 7

цена 40 динара

Здравље
Природа има лек

против поленске

грознице

» страна 6

Запис

Јелена Боснић: 

Ја, Јелена Панонска

» страна 28

Фото-репортажа

Нема лепшег дружења

од оног на мобама

» стране 29

Фудбал

„Жеља” пред

најважнијим испитима

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  9 .  АПРИЛА 2021.
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Број 4911, година CLII

ВИСИНАВИСИНА

Дуж улице ће се изградити нових 500 паркинг-места и 
бициклистичка стаза и посадити зелене површине и дрвореди

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

ГРАДОНАЧЕЛНИК СТЕВАНОВИЋ НАЈАВИО:
НОВА УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА ЋЕ ЗАБЛИСТАТИ!

стр. 2

Почела вакцинација
без заказивања

» стране 2

Ћирине тарифе познате,
само треба насести

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

УЧЕСТАЛЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ

НЕСРЕЋЕ ОПОМИЊУ:
НЕ БРЖЕ ОД ЖИВОТА!

стр. 3 ПРАЗНИК ВРЕДАН ДИВЉЕЊА

Јубилеј ОШ „Исидора Секулић”:
четири деценије рада и поноса

страна 5

страна 11НАШИ СУГРАЂАНИ

Радост испод кошева
страна 11



кућа неће има ти ника квих оба ве за,
ми ћемо овим про јек том да обез бе -
ди мо нове кол ске при ла зе за око 130
обје ка та. Радо ви под ра зу ме ва ју и
ком плет ну рекон струк ци ју јав не
расве те, изград њу нове кана ли за ци о -
не мре же у дужи ни од око 300 мета -
ра и рекон струк ци ју пре о ста ле. Изу -
зет но је бит но да ће бити ура ђе на
атмос фер ска кана ли за ци ја, која ће
допри не ти томе да сли ке бла та и
каљу ге више неће мо има ти. Ули ца
цара Лаза ра је јед на од глав них жила
Пан че ва и доби ће изглед какав
заслу жу је.

Дужи ном целе ули це пла ни ран је
вели ки број пар кинг-места: биће их
око 550. Нај бит ни је тач ке у том сми -
слу су ОШ „Бран ко Ради че вић” и
ЈКП „Хиги је на”. Код основ не шко ле,
где ће бити отво рен деч ји вртић уз

помоћ Фон да ци је „Новак Ђоко вић”,
без бед ност мора да буде на нај ви шем
нивоу.

– Пла ни ра се сад ња нових ста ба ла,
уре ђе ње зеле них повр ши на дуж целе
ули це... Зна мо на при ме ру дру гих
ули ца, реци мо Лава Тол сто ја, да сре -
ђе не ули це при вла че инве сти то ре.
Све до ци смо да се град шири, да
посто ји потре ба за изград њом нових
више по ро дич них обје ка та. На овај
начин ства ра мо могућ ност да у новој
ули ци, која ће моћи да при хва ти
већи број вози ла и ста нов ни ка, иза -
ђе мо у сусрет и при вре ди – јасан је
Сте ва но вић.

Гра до на чел ник је желео да се освр -
не и на тему вак ци на ци је која је сада
акту ел на.

– Вак ци на је алат који има мо у
рука ма да побе ди мо неви дљи вог

непри ја те ља. Задо вољ ни смо током
вак ци на ци је у нашем гра ду. Ипак,
пред у зе ли смо кора ке како бисмо
пове ћа ли про це нат вак ци ни са них
ста нов ни ка гра да. Инсти тут „Батут”
нам је одо брио нову коли чи ну од
1.500 доза вак ци на. Оне ће бити
упо тре бље не за вак ци ни са ње гра ђа -
на без прет ход ног зака зи ва ња.
Пози вам све наше сугра ђа не да се
вак ци ни шу. На мобил ним пунк то -
ви ма ће ових дана бити еки пе лека -
ра које ће врши ти вак ци на ци ју без
зака зи ва ња. Раду је ме то што је
инте ре со ва ње за вак ци на ци ју вели -
ко, јер то јесте реше ње про бле ма –
закљу чу је гра до на чел ник.

Пре ко Соци јал но-еко ном ског
саве та гра да, Пан че во је напра ви ло
конек ци ју и са син ди ка ти ма одно сно
при вре дом. Уни ја посло да ва ца је
заин те ре со ва на за дистри бу ци ју вак -
ци на пре ко Гра да. Ина че, у јав ном
кому нал ном сек то ру нема вели ких
про бле ма с коро на ви ру сом: има
зара же них, али ситу а ци ја је под кон -
тро лом, па про цес рада не трпи.

С. Трај ко вић

Мисли ло се и на
хортикулту ру

Дужи ном целе ули це, 
са обе стра не, биће
изграђене бици кли стич ке
ста зе и, нарав но, тро то а ри

Вели ки инфра струк тур ни про јек ти
дола зе као одраз добро испла ни ра ног
буџе та Гра да, као и сарад ње с вишим
инстан ца ма вла сти. Ова ко гра до на -
чел ник Пан че ва Алек сан дар Сте ва -
но вић обја шња ва радо ве у нашем
гра ду, којих је све више. Нај но ви ји
иза зов за град ске урба ни сте и гра ђе -
вин ске фир ме је пот пу на рекон -
струк ци ја Ули це цара Лаза ра, која ће
запо че ти почет ком лета.

– Про јект но-тех нич ка доку мен та -
ци ја за ули цу која је дуга кило ме тар
и по ура ђе на је и исхо до ва на је гра ђе -
вин ска дозво ла, што је био основ да
се јави мо на кон курс Упра ве за капи -
тал на ула га ња АП Вој во ди не. На
наше вели ко задо вољ ство, они су
пре по зна ли важност овог про јек та за
град Пан че во и финан сиј ски су нас
подр жа ли. Укуп на вред ност радо ва је
око 300 мили о на дина ра. Иде мо у
пот пу ну рекон струк ци ју ули це.
Упра ва је за ову годи ну издво ји ла 110
мили о на дина ра, а подр жа ће нас и
сле де ће годи не, када све тре ба да
буде завр ше но. Послед њим реба лан -
сом Град Пан че во је обез бе дио 76
мили о на дина ра у 2021. У првој фази
биће изво ђе ни радо ви од Ули це
Радо ми ра Пут ни ка нада ље – обја -
шња ва гра до на чел ник.

Пре ма њего вим речи ма, сле де ћег
про ле ћа та ули ца ће бити нај леп ша у
гра ду. Режим сао бра ћа ја се неће
мења ти – биће по јед на коло во зна
тра ка у оба сме ра – али ће бити рекон -
стру и са не све инста ла ци је: и испод и
изнад земље. Сте ва но вић дода је:

– Мисли ли смо и на хор ти кул ту ру.
И, дужи ном целе ули це, са обе стра -
не, биће изгра ђе не бици кли стич ке
ста зе и, нарав но, тро то а ри. Вла сни ци

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 9. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Поро дич на
тра у ма

Вели ку пра ши ну поди гла је сери -
ја у пет епи зо да еми то ва на током
про шле неде ље на јав ном сер ви -
су. Поред тога што је оку пи ла
сјај ну глу мач ку еки пу и има ла
онај пома ло холи вуд ски акци о ни
шмек, про бу ди ла је духо ве, па и
аве ти наших нови јих рана, које је
тек поче ла да пре кри ва тана на
кра ста забо ра ва.

Испо ста ви ло се да испод сла -
ба шне поко ри це кљу ча уза вре ла
крв наших неспо ра зу ма и суко -
ба, па се с пра вом поста вља
пита ње: да ли је за ова ко нешто
ипак било пре ра но?

И веро ват но, пре све га гле да -
но из угла исто ри ча ра, да ова
дис тан ца од два де сет годи на
није довољ на да се охла де стра -
сти, испли ва ју све чиње ни це, да
се ната ло же и слег ну, како би
били доне ти нај у рав но те же ни ји
закључ ци и нај пра вич ни ји суд.

С дру ге стра не, наро чи то
посма тра но из угла тво ра ца
„Поро ди це”, када је све још увек
ова ко све же и толи ко про та го ни -
ста неми лих дога ђа ја у вили
„Мир” (и око ње) у дани ма и
ноћи ма пред хап ше ње Сло бо да -
на Мило ше ви ћа и даље је живо,
а мно ги су и у пуној живот ној
сна зи, то нико га не може да
оста ви рав но ду шним.

Нарав но, мно ги од њих су
одмах поско чи ли како би нешто
од при ка за ног искри ти ко ва ли,
неги ра ли, дора ди ли, поја ча ли
или ума њи ли, а било је и пози -
тив них комен та ра.

Међу тим, сви се сла жу да то
спа да у неко ли ко нај кри тич ни -
јих моме на та нови је исто ри је
Срби је и један од рет ких када је,
упр кос огром ним тен зи ја ма и
потен ци јал но неса гле ди вим
ште та ма које су из тога могле да
про ис тек ну, пре о вла дао разум.
Очи глед но је да ником тада није
била лич на жеља да хап си бив -
шег пред сед ни ка и изру чу је га
Хашком три бу на лу – то је јед но -
став но била неми нов ност на коју
су сви кључ ни акте ри, с мање
или више воље, мора ли да при -
ста ну, пре вас ход но због огром -
них при ти са ка спо ља и прет ње
еко ном ским после ди ца ма.

Тога је нај све сни ји био тада -
шњи пре ми јер Зоран Ђин ђић,
мно го мање пред сед ник онда -
шње СРЈ Воји слав Кошту ни ца, а
нарав но нај ма ње вољан да то
ура ди (читај: да оде у затвор) био
је Мило ше вић. На кра ју је и он
сам ипак уви део у какво крво -
про ли ће и дале ко се жне тра у ме
то води и донео једи ну исправ ну
одлу ку. Да је тако рани је раз ми -
шљао, можда не бисмо живе ли у
таквој аго ни ји чита ву деце ни ју.

Јед но став но, кад си мали,
мораш да играш у скла ду са сво -
јим могућ но сти ма или ћеш бити
збри сан, и то нерет ко зајед но са
сво јом поро ди цом.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: АЛЕК САН ДАР СТЕ ВА НО ВИЋ, ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ПАН ЧЕ ВА

Ковид-кафић.

На Котежу 2, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА БЕЗ ЗАКАЗИВАЊА У ПАНЧЕВУ И ОКОЛНИМ СЕЛИМА

Од сре де, 7. апри ла, у свим насе -

ље ним мести ма поче ла је орга ни -

зо ва на акци ја иму ни за ци је ста нов -

ни ка Пан че ва, без зака зи ва ња,

вак ци ном кине ског про из во ђа ча

„Сино фар ма”. Ком плет ну орга ни -

за ци ју и над зор над вак ци на ци јом

спро во ди Град ски штаб за ван ред -

не ситу а ци је, пре ко Заво да за јав -

но здра вље и Дома здра вља.

Меди цин ске еки пе Дома здра -

вља које спро во де вак ци на ци ју

сва ки дан ће бити у дру гом насе ље -

ном месту пре ма рани је утвр ђе ном

рас по ре ду који је обја вљен на сај ту

Заво да, Дома здра вља, Гра да Пан -

че ва и у сред стви ма јав ног инфор -

ми са ња. Пунк то ви за вак ци на ци ју

на који ма гра ђа ни могу да се иму -

ни зу ју без зака зи ва ња биће отво ре -

ни у месним амбу лан та ма од 8 до

15 сати. Гра ђа ни не мора ју да чека -

ју позив, биће при мље ни на сва ком

пунк ту где је тог дана орга ни зо ва на

вак ци на ци ја. Вак ци на ци јом ће

бити обу хва ће не све ста ро сне кате -

го ри је ста нов ни ка почев од 18

годи на, а при о ри тет има ју сугра ђа -

ни ста ри ји од 65 годи на.

Сви пода ци о вак ци ни са ним осо -

ба ма уно си ће се у исту базу као и за

оста ле гра ђа не који су се при ја ви ли

пре ко еУпра ве. Упо ре до, наста вља

се и вак ци на ци ја ста нов ни ка који су

се при ја ви ли путем пор та ла еУпра ва

по уна пред зака за ном тер ми ну на

лока ци ја ма у самом гра ду. Иму ни -

за ци ја ста нов ни ка орга ни зо ва на је

на тери то ри ји целог Јужно ба нат ског

управ ног окру га.

Пред вама је утвр ђе ни рас по ред

вак ци на ци је без зака зи ва ња по

сео ским здрав стве ним ста ни ца ма.

У Јабу ци и Доло ву тер ми ни су били

7. и 8. апри ла. У Гло го њу може те

оти ћи на вак ци на ци ју 9. апри ла од

8 до 15 сати, у Кача ре ву 10. апри ла

у исто вре ме, а и за сва оста ла села

тер мин је исти: од 8 до 15 сати. У

Омо љи ци, за гра ђа не Омо љи це и

Ива но ва, вак ци на ци ја је 11. апри -

ла, у Стар че ву 12. апри ла, у Банат -

ском Новом Селу 13. апри ла, а у

Банат ском Бре стов цу 14. апри ла.

ЗАБЛИ СТА ЋЕ УЛИ ЦА ЦАРА ЛАЗА РА

Нова вест: Мини стар ство при вре де ће
до кра ја јуна рас пи са ти тен дер за при -
ва ти за ци ју „Петро хе ми је”! Доћи ће
нови вла сник, што ука зу је на то да
држа ва не оду ста је од тра га ња за
потен ци јал ним куп ци ма или
стра те шким парт не ри ма за ком -
па ни је у њеној инге рен ци ји,
којих је, пре ма послед њим пода -
ци ма, нешто више од 70. За
„Петро хе ми ју” је, пре ма сазна -
њи ма „Бли ца”, при пре мљен
терен да се наред них месе ци
обја ви тен дер јер при ва ти за ци о -
ни савет ни ци при во де кра ју
изра ду потреб не доку мен та ци је,
а на Мини стар ству при вре де је
да дефи ни ше начин и усло ве
који ма би могли да при ву ку потен ци -
јал не куп це или стра те шке парт не ре.

Инте ре со ва ње посто ји и све при -
прем не рад ње наго ве шта ва ју да ће
при ва ти за ци ја „Петро хе ми је” бити

успе шна. За „Петро хе ми ју” је нај ви -
ше инте ре со ва ња до сада пока зао
„Гаспром њефт”, који је и нај по жељ -
ни ји потен ци јал ни парт нер са 21
одсто вла снич ког капи та ла; држа ва

има 76, а „Луко ил” три одсто. С Руси -
ма се и рани је пре го ва ра ло, али је
било несу гла си ца око нивоа инве сти -
ци ја, док цена није била про блем.
Кра јем про шле годи не фор ми ран је

тим како би ти неспо ра зу ми били
пре ва зи ђе ни. Они су откло ње ни и
гото во је изве сно да ће „Гаспром -
њефт” дати озбиљ ну пону ду за стра -
те шко парт нер ство.

Такав модел је пред ло жио и
при ва ти за ци о ни савет ник и на
Мини стар ству при вре де је да
дефи ни ше коли ки ће удео вла -
сни штва про да ти. Нарав но,
свих 1.990 рад ни ка неће моћи
да оста не и пре ко број ни ма
мора да се пону ди аде ква тан
соци јал ни про грам. Али и дру -
ге ком па ни је могу да се јаве на
тен дер.

Син ди кал ци су ско ро сло жни;
кажу да је зајед нич ка рад на гру -

па срп ске и руске стра не уса гла си ла
сво је ста во ве и да запо сле ни у „Петро -
хе ми ји” у руском „Гаспром њеф ту”,
који је већин ски вла сник НИС-а, виде
нај бо љег парт не ра. С. Т.

БЛИ ЖИ СЕ ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈА „ПЕТРО ХЕ МИ ЈЕ”

Од јула вла сни ци, нај ве ро ват ни је, Руси

Дужи ном целе ули це
плани ран је вели ки број
пар кинг-места: биће их 
око 550. Режим
саобраћаја се неће 
мења ти – биће по јед на
коло во зна тра ка 
у оба сме ра.

Александар Стевановић
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Тра ге ди ја на путу
Јабу ка –Гло гоњ
потресла град

Слич не вести из 
целе земље

Црне хро ни ке меди ја пуне се
из сата у сат. На путе ви ма у
Срби ји сва ко днев но се деша -
ва ју сао бра ћај не незго де с лак -
шим, тежим и нај те жим после -
ди ца ма. Истра жи ва ња пока зу -
ју да се сва ке шесте секун де
дого ди незго да, сва ке два де сет
три секун де поги не јед на осо -
ба у сао бра ћа ју, а на сва ка три
мину та на путе ви ма широм све -
та јед но дете изгу би живот...

Тај црни низ ника ко да се
пре ки не. У уто рак, 6. апри ла,
јед на таква вест потре сла је и
Пан че во и око ли ну. У сао бра -
ћај ном уде су који се дого дио
на путу Јабу ка –Гло гоњ, у коме
је уче ство ва ло јед но пут нич ко
вози ло, живот су изгу би ли М.
Б. из Пан че ва и Б. И. из Јабу ке,
док је јед но лице повре ђе но и
нала зи се на бол нич ком лечењу.

Стра да ли мла ди ћи били су у
ауто мо би лу „ауди ТТ”, који је
сле тео с пута и уда рио у дрво.
Прет по ста вља се да је узрок
несре ће непри ла го ђе на брзи -
на. Од сили не уда р ца ауто мо -
бил се рас пао на чети ри дела.
При зор на месту несре ће био
је језив. Зад њи део „ауди ја” био
је пот пу но одво јен од пред њег,

а тај пред њи део као да је био
пре по ло вљен.

Није само несре ћа из око ли -
не Пан че ва била уда р на вест у
црним хро ни ка ма тог црног
уто р ка, 6. апри ла.

У сао бра ћај ној несре ћи која
се деси ла на Батај нич ком путу
две осо бе су лак ше повре ђе не.

Удес се дого дио када је мало -
лет ник (15 годи на) без возач ке
дозво ле упра вљао „фија том” са
исте клом реги стра ци јом, у
којем су била још два пут ни ка.
Прет по ста вља се да је „фијат”
пре шао у леву тра ку и уда рио
у „мер це дес” из супрот ног сме -
ра. Незва нич но, мало лет ни
возач био је под деј ством две ју
врста нар ко ти ка...

И то није све. Вести сти жу и
из Новог Сада. Непо зна ти
мушка рац сред њих годи на иза -
звао је пра ви карам бол у Ули -
ци док то ра Риба ра на Лима ну
2. Он је, возе ћи свој „рено
меган”, оште тио неко ли ко пар -
ки ра них вози ла, а потом је
испао из кола кроз воза че ва

вра та. Гра ђа ни су то при ме ти -
ли и позва ли сао бра ћај ну поли -
ци ју, која је на лице места иза -
шла са два вози ла.

Алко те стом је утвр ђе но да је
возач „мега на” имао чак 3,37
про ми ла алко хо ла у крви.

Стра шно је било и у Нишу.
Беба ста ра три месе ца повре -
ђе на је у суда ру који се десио
на рас кр сни ци Вождо ве ули це

и Син ђе ли ће вог трга. Беба се
нала зи ла у „фол ксва ге ну”, у
који се отпо за ди заку ца ла „шко -
да”... Пре ма незва нич ним
инфор ма ци ја ма, беба ста ра три
месе ца задо би ла је хема том на
гла ви, а сани те том Хит не помо -
ћи пре ба че на је у Кли нич ки
цен тар у Нишу, где је задр жа -
на ради опсер ва ци је.

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва, Упра ве
сао бра ћај не поли ци је, током
сед ми це из сао бра ћа ја су искљу -
чи ва ли воза че под деј ством пси -
хо ак тив них суп стан ци, реа го -
ва ли су и због насил нич ке
вожње, због непри ла го ђе не
брзи не...

Докле? Докле да се у сао -
бра ћај ним незго да ма оста је
без оца, мај ке, сестре, бра та,
дете та… Пре ма пода ци ма,
више мла дих људи (ста ро сти
изме ђу 15 и 30 годи на) уми ре
од после ди ца сао бра ћај них
незго да него од дру гих обли -
ка смр ти. Неу по ре ди во већи
број њих задо би је лак ше или
теже повре де, које их често
трај но оне спо со бе за касни ји
живот.

Ста ти стич ки пода ци на нивоу
Срби је пока зу ју да се брзи на,
као ути цај ни фак тор, пре по -
зна је код јед не тре ћи не свих
сао бра ћај них незго да и код
више од педе сет одсто смрт -
них исхо да у сао бра ћај ним
незго да ма.

Не брже од живо та, не...

УЧЕ СТА ЛЕ САО БРА ЋАЈ НЕ НЕЗГО ДЕ

НЕ БРЖЕ ОД ЖИВО ТА, НЕ...

ГДЕ СЕ ИСТИ ЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИ ЉЕ (4)

Ћири не тари фе позна те, само тре ба насе сти
Неве ро ват но! Адво кат кри ви -
чар Јован Ћирић не зна шта
ради, или, народ ски, не зна где
бије. Или смо сви глу пи. Пошто
нас је про шле неде ље позва ла
њего ва бив ша кли јент ки ња
(пода ци позна ти редак ци ји),
која је уз гла сне кле тве на Ћири -
ћев рачун изне ла сво је иску -
ство с „госпо ди ном док то ром”,
како овај адво кат инси сти ра да
га „неук народ” осло вља ва, јави -
ло се још неко ли ко људи, чија
име на из разу мљи вих раз ло га
чува мо за буду ће вре ме.

При че су слич не. Кажу да
посто је тари фе. Тако, пре ма
њихо вим речи ма, Јован Ћирић
ради с јаким цифра ма, јер „док -
тор Ћира” може све. Како нам
је рече но, „вађе ње из при тво -
ра” кошта изме ђу десет и
двадесет хиља да европ ских
нов ча ни ца. Тзв. тре нут но осло -

бо ђе ње од кри ви це ста је од три
до десет хиља да евра. „Сре ђи -
ва ње земље”, која може, али и
не мора да буде ваша, пла ћа
се, у зави сно сти од повр ши не,
до 20 европ ских „соми ћа”. Ако
сте „тај кун”, као један од оних
првих из све та узго ја и пре ра де
живи не, цифре су мили онске,
јер про цес тре ба „истеглити”

до крај њих гра ни ца. Зна Ћира
да „вози”...

Да под се ти мо, у прет ход ним
бро је ви ма писа ли смо о томе
да на зиду недав но отво ре не
опти чар ске рад ње, у цен тру
гра да, код бив шег био ско па
„Вој во ди на”, штр чи табла на
којој сто ји име адво ка та Јована
Ћири ћа. Сви оста ли адвока ти
су, пра те ћи здра ву логи ку,
укло ни ли табле са сво јим име -
ни ма јер је тамо отво рен нови
локал. Не и Ћирић.

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

пона ша ње је тако про шло без
последица.

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

Као што реко смо, ни у јед -
ној бран ши ништа није чуд но
у томе да ти коле ге пока жу
шта мисле о теби. Па и ћута -
њем. Али није ни нови нар ски
ћута ти. Ћири ће ви кли јен ти тра -
же да убу ду ће пра ти мо њего ва
суђе ња. Нисмо ори ги нал ни. То
већ ради сајт kukulele.com.
Посе ти те га. Забав но је.

Р. П.

ФОТО-КОН КУРС

Радо ве шаљи те 
до 25. апри ла

Завод за јав но здра вље Пан -
че во већ десе ту годи ну орга -
ни зу је фото-кон курс и изло -
жбу фото гра фи ја „Објек ти -
вом кроз свет око нас”. Изло -
жба, која се орга ни зу је у
парт нер ству с Фото-саве зом
Срби је, посве ће на је Дану
пла не те Земље и Свет ском
дану зашти те живот не сре -
ди не, а ово го ди шња тема је
„Лудо сти и еко-мудро сти”.

Изло жба ће се реа ли зо ва -
ти у два сег мен та: фото гра -
фи је мла дих до шесна ест
годи на и фото гра фи је одра -
слих ауто ра. При хва та ће се
фото гра фи је које се одно се
на све сег мен те живот не сре -
ди не. Сва ки аутор може да
доста ви до чети ри фото гра -
фи је у диги тал ном обли ку,
у боји или црно-беле. Радо -
ве тре ба посла ти нај ка сни је
до 25. апри ла. Коти за ци ја
се не пла ћа. При ја вљи ва ње
на кон курс реа ли зу је се пре -
ко сај то ва www.fotoss.org и
www.zjzpa.org.rs, где се могу
про на ћи и детаљ не 
про по зи ци је. Д. К.

ПРА ЋЕ ЊЕ СУД СКОГ ПРО ЦЕ СА

Сла ви ца Кне же вић 
у цајт но ту

У ПЕТАК И СУБОТУ

Пробни завршни 
испит за основце

Да би се ученици, наставни-
ци и школе припремили,
пробни завршни испит биће
одржан у свим основним
школама у Србији у петак и
суботу, 9. и 10. априла.

Пробни тест из математи-
ке заказан је за петак, 9.
април, у 13 сати. У суботу, у
9 сати, ђаци ће полагати тест
из српског/матерњег језика,
а одмах након тога, у 11.30,
уследиће и полагање проб-
ног комбинованог теста из
биологије, географије, исто-
рије, физике и хемије. Реша-
вање тестова траје 120 мину-
та. Како је најављено, тести-
рање ће бити одржано у шко-
лама, у групама не већим од
15 ученика, уз поштовање
свих епидемиолошких мера.

Министарство просвете,
науке и технолошког раз-
воја и Завод за вредновање
квалитета образовања и вас-
питања припремили су
испитни материјал, који је
достављен школама преко
надлежних школских 
управа. Д. К.

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

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

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

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

С у  б о  т о м
спе  ци  ј а  ли  -
стич ке ОРЛ
пре гле де ра -
ди др Го ран Ми тев ски из
пан че вач ке Оп ште бол ни -
це, ен до кри но ло шке др
Гор да на Ве љо вић, та ко ђе
из Оп ште бол ни це. За пре -
гле де из обла сти ги не ко -
ло ги је за ду же на је др Ве -
сна Но ви чић Ђо но вић из
До ма здра вља Па ли лу ла.

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

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

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два -
ја се и по то ме што у хе -
ма то ло шко-би о хе миј ској
ла бо ра то ри ји те уста но ве
пацијен ти ве ћи ну ве ри фи -
ко ва них, кон тро ли са них и
суми ра них ре зул та та мо -
гу до би ти за све га сат
времена.

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не

пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ција ли -
ста аб до ми нал не хи рур ги је
из Оп ште бол ни це Пан чево.

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

Због вели ког инте ре со ва ња јав -
но сти, посеб но у Јабу ци, од сле -
де ће неде ље пра ти ће мо про -
цес који Више јав но тужи ла -
штво у Бео гра ду води про тив
осум њи че не Сла ви це Кне же -
вић, бив ше бла гај ни це „Пан -
чев ца”. Пре ма нај но ви јим
инфор ма ци ја ма, тужи ла штво
је про ши ри ло истра гу на годи -
не које су прет хо ди ле дру гој
при ва ти за ци ји нашег листа.

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 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 (1959) из Јабу ке.

Сум ња се да је она као запо -
сле на у нашим нови на ма, 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. Тако је, како

се сумња, при ба ви ла про тив -
прав ну имо вин ску корист у
изно су од око 90.000 евра. Суд -
ски епи лог је на види ку, а докази
су врло чврсти јер посто је и
изја ве све до ка који су од Сла -
ви це Кне же вић за пру же не услу -
ге доби ја ли тзв. пара гон блок
при зна ни це уме сто фискал ног
рачу на. Р. П.

Јован Ћирић

Славица Кнежевић



„Биће много радова у
нашем граду, па бих
замолио наше
суграђанке и суграђане
за разумевање и
стрпљење”, најављује
градоначелник
Стевановић

Девастиране и
пропале парцеле и
објекти досад нису
били интересантни
закупцима, а сада ће
то бити промењено

Про шлог пет ка, 2. апри ла, одр -
жа на је нео бич на сед ни ца Скуп -
шти не гра да Пан че ва: на днев -
ном реду било је рекорд них 136
тача ка, а саста нак одбор ни ка
је тра јао шест и по сати. Ове
две чиње ни це нису увек у коре -
ла ци ји – деша ва ло се да има
мно го тема кроз које пред став -
ни ци гра ђа на „про тр че”. Посеб -
ност ове сед ни це је у томе да
су све нај ва жни је тач ке има ле
изве сти о це из редо ва вла сти;
било их је више од пет на ест,
што је нови на пар екс е ланс.

Ради кал Петар Јојић је мало
хва лио и мало више кудио панче -
вач ке чел ни ке из редо ва СНС-а,
а гра до на чел ник Алек сан дар
Сте ва но вић му је редов но репли -
ци рао. У сва ком слу ча ју, иако је
дуго тра ја ло, није било досадно.
А све то је, „после сто годи на”,
ужи во пре но си ло РТВ Пан че во.

Без бла та око „аме рич ких
згра да”

Прва и нај ва жни ја тема тица ла
се рас пра ве о реба лан су буџе та
Гра да, који је пред ста ви ла заме -
ни ца гра до на чел ни ка Дра га на
Купре ша нин. Одлу ка о изме на -
ма буџе та Гра да ура ђе на је у
скла ду са сред стви ма доби је -
ним од АП Вој во ди не. Нај ви ше
нов ца оти ћи ће на рекон струк -
ци ју Ули це цара Лаза ра (опшир -
ни је на дру гој стра ни), а пла -
ни ра се вели ки циклус инве -
сти ци ја у који ће бити укљу че -
не све месне зајед ни це у гра ду.

Тако, биће уре ђе но дво ри -
ште „аме рич ких згра да” у цен -
тру, које је позна то по бара ма
и бла ту кад год пад не киша.
Испла ни ра но је да се у току
наред них годи ну дана оно
тотал но рекон стру и ше, што ће
кошта ти око 76 мили о на дина -
ра. Акце нат ће бити ста вљен
на нову кишну кана ли за ци ју,
али ће се, нарав но, води ти рачу -
на о уре ђе њу зеле них повр ши -
на, пар кин га и моби ли ја ра. И
сала за физич ко у Гим на зи ји
биће као нова, за шта је опре -
де ље но 27 мили о на дина ра.

У насе ље ним мести ма ће се
јед на ко ради ти. Доло во ће доби -
ти вртић... Сала Дома кул ту ре
у Банат ском Новом Селу има -
ће ново рухо, а за то је издво је -
но 17 мили о на дина ра. Два
мили о на више утро ши ће се на
уре ђе ње Трга нео ли та у Стар -
че ву, чиме ће бити зао кру же на
цели на и то село ће забли ста -
ти. Поред наве де ног, сре ђи ва -
ће се пар ко ви у Кача ре ву и Гло -
го њу, ради ће се на уре ђе њу

платоа и фаса де Дома кул ту ре
у Омо љи ци, нове пешач ке ста -
зе ће „ник ну ти” у Јабу ци и
Банат ском Бре стов цу...

Циљ је да се ква ли тет живо -
та у месним зајед ни ца ма подиг -
не на виши ниво. За то је, укуп -
но, опре де ље но око 110 мили -
о на дина ра. Сте ва но вић је иста -
као јако добру сарад њу с месним
зајед ни ца ма, а потре бе ста -
новни штва су, пре ма речи ма
гра до на чел ни ка, „пре су ди ле”
шта ће се где ради ти. По њему
је бит на инве сти ци ја у 2021.
годи ни и рекон струк ци ја сале
Кул тур ног цен тра Пан че ва:

одре ђе но је десет мили о на за
нова седи шта, а у пла ну је и
„ште ло ва ње” систе ма вен ти ла -
ци је и кли ма ти зације.

Биће наста вље но и уре ђе ње
Град ског пар ка и поче ће улеп -
ша ва ње пан че вач ког кеја. Папи -
ро ло ги ја за дру го по ме ну то је
завр ше на и оче ку је се поче так
јав не набав ке.

– Биће мно го радо ва у нашем
гра ду, па бих замо лио наше
сугра ђан ке и сугра ђа не за разу -
ме ва ње и стр пље ње. Тре ба

имати на уму да све ово ради -
мо да би наш град био леп ши
и уре ђе ни ји – закљу чио је ову
тему за „Пан че вац” гра до на -
чел ник Сте ва но вић.

Већ ни ци за говор ни цом

На сед ни ци Скуп шти не гра да
покре ну та је и одлу ка о изра ди
Пла на детаљ не регу ла ци је за
под руч је Север не инду стриј -
ско-послов но-про из вод не зоне
3. У обу хва ту су пар це ле од 55
хек та ра које су у вла сни штву
Репу бли ке Срби је, а које ће
Град инфра струк тур но опре -
ми ти и ста ви ти на рас по ла га -

ње Раз вој ној аген ци ји Срби је
као нову потен ци јал ну зону за
инве сти то ре, како би била
додат но побољ ша на послов на
кли ма у Пан че ву.

Бит не су биле и тач ке о гра -
ђе вин ском земљи шту Гра да
Пан че ва. Дева сти ра не и про -
па ле пар це ле и објек ти досад
нису били инте ре сант ни закуп -
ци ма, а сада ће то бити про ме -
ње но. Град ће неке од њих уре -
ди ти, а пре о ста ле пону ди ти
инве сти то ри ма и тако их „упу -
ти ти” на тржи ште. При ча ло се
и о лак шој лега ли за ци ји и оза -
ко ње њу већ изгра ђе них кућа.
На томе ће се ради ти и убу ду -
ће, јер је поен та при че да се
све чини у скла ду са зако ни ма,
ко год да је у могућ но сти да
пла ти одре ђе не издат ке за овај
посао.

На днев ном реду су били и
изве шта ји и пла но ви рада кул -
тур них уста но ва с тери то ри је
гра да. Пред ста ви ла их је ресорна
чла ни ца Град ског већа Марија
Јевић. Као што реко смо, и остали

већ ни ци су били за говор ни цом:
Пре драг Жив ко вић је гово рио о
билан си ма јав них и јав них кому -
нал них пред у зе ћа, Татја на
Божић је при ча ла о инве сти ци -
ја ма у про све ти, десе так одбор -
ни ка вла да ју ће већи не сма тра -
ло је да тре ба да узму микро -
фон у руке... Чуло се, за про ме -
ну, мно го гла со ва.

АТП Пан че во је у завр шној
фази ликви да ци је, опсе жни су
били изве шта ји о раду Црве -
ног крста и Кому нал не мили -
ци је, које су пре до чи ли руко -
во ди о ци тих уста но ва. Обје ди -
ње не рас пра ве вође не су само

око изве шта ја о раду уста но ва
кул ту ре.

Место на сед ни ци нашао је
и Пред лог закључ ка о доста -
вља њу Изве шта ја о про јек ту
јав но-при ват ног парт нер ства за
изград њу и одр жа ва ње локал -
не пут не инфра струк ту ре. Град -
ска мена џер ка Маја Вит ман
гово ри ла је о томе шта се дого -
ди ло по том пита њу од кад су у
авгу сту изво ђа чи уве де ни у
посао: асфал ти ра на 24 кило -
ме тра путе ва у сели ма и у
месним зајед ни ца ма Мла дост
и Гор њи град.

Као и увек, било је „брдо”
кадров ских тача ка о в. д. ста -
ту су ново и за бра них дирек то ра
и упра ви те ља.

Али беше живо, као можда
ника да досад.

4 ПОЛИТИКА
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О ПРЕ НО СУ НА РТВ ПАН ЧЕ ВУ

Гра до на чел ник Сте ва но вић

је на нашу мол бу да про ко -

мен та ри ше откуд то да су

ужи во биле укљу че не каме -

ре РТВ Пан че ва на сед ни ци

Скуп шти не гра да, што одав -

но није био слу чај, екс пли -

цит но изја вио:

– Раду је ме то што су сви

могли да виде шта се у

вели кој сали деша ва. Реч

је о поли ти ци менаџ мен та

јед не при ват не теле ви зи је

и дра го ми је због ње. Наш

посао је да буде мо ту и

добро је да има мо ту

могућ ност да јав но пре зен -

ту је мо оно што ради мо.

Коли ко сам упо знат, и убу -

ду ће ће бити живих пре но -

са сед ни ца, што је добро за

све.

СКИ НУ ТА ТАЧ КА О УЛИ ЦИ СА ИМЕ НОМ МАК СА БРО ЗЕА

Шесто и по ча сов на сага запо -

че та је зани мљи вом темом

која је, на зах тев гра до на чел -

ни ка, ски ну та са днев ног

реда. Реч је о томе да је

посто јао пред лог да се један

део Цре па јач ког пута назо ве

по Мак су Бро зеу, осни ва чу

ком па ни је „Бро зе”, која

послу је у нашем гра ду. Бро зе

је, ина че, био истак ну ти члан

Наци о нал со ци ја ли стич ке

немач ке народ не пар ти је пре

Дру гог свет ског рата и

финан сиј ски је пома гао

Хитле ро ву вој ну маши не ри ју.

Ово јесте узбур ка ло јав -

ност, па је гра до на чел ник

Сте ва но вић с говор ни це,

како је рекао – „слу ша ју ћи

реле вант не пред став ни ке

гра ђа на”, при том мислeћи

на Јевреј ску општи ну Пан че -

во, као и разго ва ра ју ћи с

пред став ни ци ма ком па ни је

„Бро зе”, закључ ио да се про -

лон ги ра та одлу ка све док те

две стра не уз посре до ва ње

Гра да не сед ну за сто и

попри ча ју о томе. За наш

лист, додат но је поја снио:

– Битан нам је став Јевреј -

ске општи не, који смо доби ли

кроз њихов допис, али и

вели ког инве сти то ра, који ће

на кра ју про це са изград ње

постро је ња запо сли ти неко -

ли ко хиља да рад ни ка. Зато

нисмо сада иза шли с том тач -

ком днев ног реда, а важно је

да су обе стра не рас по ло же не

за раз го вор на ту тему. Мора

се доћи до при хва тљи вог

реше ња за све. Пита ње јесте

осе тљи во, али не бих да се

сто годи на касни је бави мо

дале ком про шло шћу, већ да

гле да мо у будућ ност, а

фабри ке које се отва ра ју у

нашем гра ду јесу и сада -

шњост и будућ ност.

И про тив ни ци ма закљу ча ва ња и нега то ри ма коро не и
нега то ри ма маски и вак ци на је под све сно јасно да ћемо
мора ти да дође мо до кон сен зу са да затво ри мо све осим
људи на бар две неде ље. Ако то не ура ди мо, стал но ћемо
има ти тран сми си ју виру са и ново за ра же не.

(Пул мо лог Дејан Жујо вић, НИН, 1. април)

* * *
Једи но што функ ци о ни ше у овој земљи јесте оша ша вљи -
ва ње људи и упра во стал но пум па ње поде ла, мржње,
шизо фре ни је која код гра ђа на тре ба да иза зо ве пот пу ну
погу бље ност и да оту пи сва ку реак ци ју на оно што ова
власт ради. Онај ко се данас про бу дио у Срби ји и видео
оно игра ње кола око спо ме ни ка Сте фа ну Нема њи коме
је све јед но, тај заи ста није нор ма лан.

(Нови нар ка Аида Ћоро вић, Н1, 4. април)

* * *
Када гле дам кари ка ту ре из Мило ше ви ће вог вре ме на и ове
сада, мно ге су толи ко слич не. Реци мо, када би им ста ви ли
дру ге лико ве, биле би пот пу но исте. Неве ро ват но је коли -
ко се поду да ра ју. Међу тим, коли ко Мило ше вић није реа -
го вао на моје кари ка ту ре, толи ко ови сада реа гу ју.

(Кари ка ту ри ста Пре драг Корак сић Коракс, „Данас”, 6.
април)

* * *
Јед но од општих места вул гар ног марк си зма је појед но -
ста вље на при ча о „бази” и „над град њи”: база је мате ри -
јал на осно ва живо та поје дин ца или колек ти ва – хра на,
вода, оде ћа, обу ћа, стам бе ни про стор etc. – а „над град ња”
је оно духов но: кул ту ра, умет ност, фило зо фи ја… Поу ка
тог нара ти ва је да се „не може фило зо фи ра ти пра зног
сто ма ка”, то јест да дру штво као цели на – а не тек при ви -
ле го ва ни сло је ви, чашће ни ситом доко ли цом – мора прво
да задо во љи, и то не у јед ном све тлом тре нут ку, него у
кон ти ну и те ту сво је основ не потре бе, оне „базне”, и то на
што вишем нивоу, па ће онда и она „над град ња” про цве -
та ти. Хај де сада да поку ша мо да при ме ни мо овај метод
на при чу о вак ци на ци ји. Шта се деша ва? Дошло је до
неус кла ђе но сти изме ђу „базе” и „над град ње”. База у виду
довољ ног бро ја вак ци на је ту, али над град ња у виду про -
све ће но сти тзв. обич ног чове ка који би тре ба ло да пре ва -
зи ђе ата ви стич ке отпо ре и стра хо ве дебе ло зао ста је.

(Нови нар Тео фил Пан чић, „Ауто но ми ја”, 4. април) 

* * *

* * *
Што се тиче анти вак ци на шког покре та, он губи на сна зи
када сво јим пору ка ма постиг не да дође до епи де ми је и
поч ну људи да уми ру, као што је било пре три годи не и
епи де ми је малих боги ња. Кад постиг ну свој циљ, онда се
мало уми ре, зато што је јав но мње ње онда окре ну то
сузби ја њу боле сти. Дру ги је однос држа ве пре ма тим
људи ма, кад се поста ви пита ње одго вор но сти пред вод -
ни ка тог иди от ског покре та, онда он поч не да сла би.

(Епи де ми о лог Зоран Радо ва но вић, Н1, 4. април)

* * *
Један писац, али и очај ни гра ђа нин Бео гра да је с почет ка
20. века рекао да су за „живот у Бео гра ду потреб не јаке
ципе ле и јаки карак те ри”. Тра гич но је што се то није про -
ме ни ло век касни је и што нам је и даље потреб но и јед но
и дру го за живот у Бео гра ду. Кроз град не може да се хода,
не може да се иде, док се исто вре ме но дижу веле леп ни и
пре ску пи спо ме ни ци. Први про блем са тим спо ме ни ци ма
јесте упра во у томе што су веле леп ни. Умет ност тешко да
може да буде тако гран ди о зна, сем ако није Акро пољ. Али
савре ме на умет ност се обич но не изра жа ва у тим вели чи -
на ма, тона ма бакра, брон зе и у том сил ном утро ше ном
нов цу. Савре ме на умет ност носи иде ју и пору ку.

(Исто ри чар ка Дубрав ка Сто ја но вић, пор тал „Нова.рс1”,
6. април)

* * *
Ја ћу се вак ци ни са ти. Моја поро ди ца тако ђе, ура ди ћу
она ко како ми је мој док тор саве то вао. Ипак је моја стру -
ка музи ка, а не меди ци на, па све што се тиче здра вља
питам сво је при ја те ље док то ре, који су екс пер ти у сво јој
стру ци. Поли ти ка је у све му. Она се меша у све, ула зи у
све поре дру штва, па је исто тако ушла и у ово. Али то не
зна чи да коро не нема, да је то нека поли тич ка изми шљо -
ти на. Не. Коро на је ту, а поли ти ка се меша баш као и у
све оста ло. На при мер, мени је покој ни отац био на Голом
ото ку, па је сасвим логич но да ћу насто ја ти да доби јем
руску вак ци ну, да не буде: „Покој ни бабо џаба роби јо!”

(Музи чар Рам бо Ама де ус, пор тал „Бука”, 1. април)

КОНЦЕПТ НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

РЕБА ЛАНС БУЏЕ ТА ЗБОГ 
НОВИХ ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



НИС уло жио 800 мили о на
дина ра у додат ну
модерни за ци ју 
пан че вач ке Рафи не ри је

Ком па ни ја НИС успе шно је завр ши -
ла про је кат додат не модер ни за ци је
Рафи не ри је наф те у Пан че ву, у окви -
ру које су изве де ни радо ви на чишће -
њу, реви зи ји и сана ци ји опре ме, као
и инве сти ци о ни про јек ти на већи ни
про це сних постро је ња.

План ска обу ста ва рада Рафи не ри -
је, током које су зау ста вље ни
производ ни про це си у свим нај ва -
жни јим постро је њи ма, запо че та је
28. фебру а ра, а сви про јек ти – како
инве сти ци ја, тако и про јек ти инве -
сти ци о ног одр жа ва ња – изве де ни су
у скла ду са стро гим еко ло шким стан -
дар ди ма. Тако ђе, у току радо ва били
су испо што ва ни нај ви ши стан дар ди
у обла сти без бед но сти и здра вља на
раду. Кључ не актив но сти оба вље не
су на постро је њу С-44501 (Кла ус)
ради пове ћа ња поу зда но сти рада
постро је ња, а зна чај ни инве сти ци о -
ни радо ви реа ли зо ва ни су и на
постро је њу за про из вод њу бен зин -
ских ком по не на та и гасо ва (FCC
комплекс), као и на постро је њу

Атмос фер ске дести ла ци је. Тако ђе,
реа ли зо ван је низ рани је уса гла ше -
них тех нич ко-тех но ло шких изме на
с циљем пове ћа ња енер гет ске ефи -
ка сно сти Рафи не ри је и побољ ша ња

рада пре ра ђи вач ког ком плек са током
лета.

– Како инве сти ци о ни про јек ти, тако
и про јек ти инве сти ци о ног одр жа ва -
ња од изу зет ног су зна ча ја за рад

Рафи не ри је јер омо гу ћа ва ју пове ћа -
ње про из вод не поу зда но сти, уна пре -
ђе ње про це са про из вод ње и струк ту -
ре рафи не риј ских про из во да. Додат -
ним ула га њи ма пости же мо већу кон -
ку рент ност наших пре ра ђи вач ких
капа ци те та и допри но си мо уна пре -
ђе њу зашти те живот не сре ди не, што
пред ста вља један од при о ри те та у
посло ва њу НИС-а. Самим тим, даљим
раз во јем капа ци те та за пре ра ду омо -
гу ћу је мо већу ефи ка сност посло ва ња
и јача ње наше пози ци је како на дома -
ћем, тако и на реги о нал ном тржи шту
– иста као је Вла ди мир Гагић, дирек -
тор Бло ка Пре ра да у НИС-у.

На радо ви ма је било анга жо ва но
више од 350 запо сле них у НИС-у и
екс тер них изво ђа ча, са оства ре них
више од 52.000 рад них сати, уз пошто -
ва ње нај ви ших стан дар да без бед ног
рада који се при ме њу ју у НИС-у. За
вре ме радо ва тржи ште је било уред -
но снаб де ве но свим врста ма нафт них
дери ва та, захва љу ју ћи пове ћа њу оби -
ма про из вод ње у рани јем пери о ду,
чиме су обез бе ђе не довољ не зали хе
током ремон та.

Укуп на вред ност радо ва који ће
омо гу ћи ти уна пре ђе ње ефи ка сно сти
про из вод них про це са у Рафи не ри ји
изно си ла је 800 мили о на дина ра.

ДРУШТВО
Петак, 9. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРО ЦУ РЕ ЛИ ПОДА ЦИ ПОЛА
МИЛИ ЈАР ДЕ КОРИ СНИ КА

„ФЕЈ СБУ КА”

Покра де не инфор ма ци је
и у Срби ји

Лич ни пода ци пола мили јар де људи
(у Срби ји хако ва но њих 163.000)
про цу ре ли су про шле неде ље с њихо -
вих про фи ла на „Феј сбу ку”. Украде -
ни су теле фон ски бро је ви, „Фејсбук”
ИД, пуна име на, лока ци је, дату ми
рође ња, адре се е-поште итд.

Цуре ње пода та ка је пове за но са
сигур но сном гре шком која је први
пут откри ве на 2019. годи не. Инфор -
ма ци је би могле да омо гу ће хаке -
ри ма и пре ва ран ти ма раз не врсте
пре ва ра, као и да послу же за свр хе
мар ке тин га.

НОВА ОНЛАЈН
ФИСКАЛИЗАЦИЈА

Фри зе ри да, 
адво ка ти не!?

Фри зе ри, козме ти ча ри, погреб ни -
ци и већи на пред у зет ни ка – пау -
ша ла ца од 1. јану а ра 2022. годи не
мора ће да еви ден ти ра ју про мет
пре ко фискал них каса. Адво ка ти
и так си сти и даље ће моћи да послу -
ју без фискал них уре ђа ја. На листи
нове онлајн фиска ли за ци је нала зе
се и коц кар ни це, кла ди о ни це, музе -
ји, гале ри је, они који се баве спорт -
ским, забав ним и рекре а тив ним
делат но сти ма.

Ова мера про пи са на је зако ном
који је усво јен у децем бру 2020.
годи не и пред ви ђа оба ве зу кори -
шће ња нових онлајн фискал них
каса, одно сно пре ци зно рече но –
елек трон ских фискал них уре ђа ја,
упра во од 2022. годи не. Посеб ном
уред бом, која је усво је на 1. апри -
ла,  Мини стар ство финан си ја про -
пи са ло је ко може да буде изу зе так
од ове оба ве зе.

ДОДЕ ЛА БЕС ПО ВРАТ НИХ
СРЕД СТА ВА ЗА МАЛА И
СРЕД ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА

Новац за нову опре му
Мини стар ство при вре де рас пи са -
ло је jавни позив за доде лу бес по -
врат них сред ста ва за мала и сред -
ња пред у зе ћа за набав ку опре ме у
2021. годи ни. Како се наво ди у
саоп ште њу, циљ овог про гра ма јесте
подр шка инве сти ци ја ма и под сти -
цај бржег при вред ног раз во ја.

Сред ства опре де ље на про гра мом
наме ње на су за суфи нан си ра ње
набав ке нове про из вод не опре ме и
опре ме директ но укљу че не у про -
цес про из вод ње раз ме њи вих доба -
ра и изво ђе ње гра ђе вин ских радова.

Држа ва је за реа ли за ци ју овог
про јек та издво ји ла 1.550.000.000
дина ра, а позив је отво рен до 31.
12. 2021. годи не или до утро шка
рас по ло жи вих сред ста ва. При ја ве
за доде лу бес по врат них сред ста ва,
зајед но са оста лом доку мен та ци -
јом и зах те вом за кре дит одно сно
финан сиј ски лизинг, пре да ју се
или доста вља ју елек трон ски јед ној
од екс по зи ту ра/фили ја ла послов -
них бана ка и лизинг ком па ни ја
које уче ству ју у реа ли за ци ји овог
про гра ма.

ПОМЕН РАФИ НЕР ЦИ МА ПОГИ НУ ЛИМ ЗА ВРЕ МЕ НАТО АГРЕ СИ ЈЕ

У Рафи не ри ји наф те Пан че во у

неде љу, 4. апри ла, одр жан је помен

Душку Бого са вље ву, Мир ку Дми тро -

ви ћу и Деја ну Бој ко ви ћу, рад ни ци -

ма Рафи не ри је који су поги ну ли у

бом бар до ва њу 1999. годи не. У име

руко вод ства Рафи не ри је били су

при сут ни Вла ди мир Гагић, дирек тор

Бло ка Пре ра да НИС-а, и Срђан

Поле ди ца, руко во ди лац Сек то ра за

енер ге ти ку. На помен су дошли и

рад ни ци Рафи не ри је који су били у

сме ни на дан бом бар до ва ња пре 22

годи не и били рање ни, затим пред -

став ни ци син ди ка та и смен ски рад -

ни ци Рафи не ри је.

Због пошто ва ња свих про пи са и

мера зашти те, нису били при сут ни

пред став ни ци Гра да Пан че ва и

Вој ске Срби је, као што је то био

оби чај рани јих годи на. У току НАТО

агреси је на нашу земљу Рафи не ри ја

је бом бар до ва на седам пута, а поред

губит ка људ ских живо та, начи ње на

је и вели ка мате ри јал на ште та.

Тим од шесто ро људи
изнео нај ве ћи терет

Јед ном „иси до рац”, 
увек „иси до рац”

Пан че вач ка кул тур на башти на бога -
ти ја је за још јед но вред но дело. Из
штам пе је иза шла моно гра фи ја о живо -
ту, раду и успе си ма Основ не шко ле
„Иси до ра Секу лић”, која је наста ла
из потре бе да се сачу ва неко про шло
вре ме за буду ће гене ра ци је.

Иако је ова школ ска уста но ва јед на
од мла ђих у Пан че ву, довољ но је зре -
ла да забе ле жи сво ју исто ри ју. За све
ове годи не рада шко ле посто је мно га
све до чан ства која гово ре о томе како
се вред но сти поста вље не пре четр де -
сет годи на негу ју и данас, а међу њима
је нај зна чај ни ја несе бич на посве ће -
ност деци и њихо вом напрет ку.

Уче ни ци у шко ли „Иси до ра Секу -
лић” ува же ни су као рав но прав ни чла -
но ви или глав ни акте ри школ ског
живо та, јер сва ка шко ла дугу је деци
сво је посто ја ње. Деца пред ста вља ју
нај бит ни је и непро це њи во богат ство
које дру штво има, а миси ја шко ле је
била и оста ла да им пру жи зна ња без
којих се деч ји сно ви не би оства ри ли.
Зато ова уста но ва поно сно носи сло -
ган „Шко ла по мери дете та”.

ОШ „Иси до ра Секу лић” ника да није
била само згра да, већ живи орга ни -
зам који расте, раз ви ја се, мења и
напре ду је. Изра да саме моно гра фи је
није била нима ло лак посао. Зани -
мљи во је што су раз ли чи те гене ра ци -
је ради ле на моно гра фи ји, а њени
твор ци су у шко ли били, а и даље су,
у вео ма разно ли ким уло га ма: дирек -
то ри, настав ни ци, уче ни ци, роди тељи,

а пре све га истак ну ти
при ја те љи шко ле.

Тим који се месе ци -
ма тру дио да иде ја доби -
је свој кона чан облик
сачи њен је од шесто ро
енту зи ја ста, нека да шњих
ђака шко ле, нека да шњих
и сада шњих запо сле них,
а то су: Мили во је Видић,
Све то зар Алек сић,
Невен ка Жив ко вић, Дра -
га на Мали џан Вин кић,
Вања Јекић и Сања
Ђино вић Божић. У тиму
су била три пен зи о не ра
(од њих дво је бив ших
дирек то ра, а дво ји ца су
у шко ли били од осни -
ва ња) и три бив ше уче -
ни це.

Дакле, шесто ро вели -
чан стве них, у свим овим
пан де миј ским усло ви ма,
успе ло је да реа ли зу је
фан та стич ну иде ју.
Носи ле су их емо ци је и
сећа ња на вре ме рада
или шко ло ва ња у „Иси -
до ри ној”, која је има ла
буран раз вој, изу зет но
посве ће не рад ни ке и
изван ред не резул те.

ОШ „Иси до ра Секу -
лић” осно ва на је сада
већ дале ке 1979. годи -
не, део бом шко ле „Ђура
Јак шић”. Насе ља Тесла
и Миса брзо су расла, па
је „Иси до ри на” већ од
1984. мора ла да уво ди и међу сме ну и
тако је ради ла наред них пет годи на,
до изград ње првог дела буду ће шко ле
„Све ти Сава”.

У моно гра фи ји је дат при каз разво -
ја ОШ „Иси до ра Секу лић”, важних
актив но сти и дога ђа ја, а у при ло гу је
и пре глед зна чај ни јих успе ха уче ника,

уз изви ње ња ауто ра за
евен ту ал не про пу сте.
Твор ци ове књи ге веру -
ју да се њој нај ви ше раду -
ју сви који су у шко ли
одра ста ли, поно сни што
су део њене исто ри је.
Раду ју се сви који су у
њој ради ли и њихо ви
потом ци, а сигур ни смо
да се раду ју и сада запо -
сле ни, јер пред собом
има ју такву исто ри ју,
која их надах њу је, али и
оба ве зу је.

Ауто ри посеб но захва -
љу ју дона то ри ма, бив -
шим уче ни ци ма који су
омо гу ћи ли штам па ње и
сви ма који су помо гли
у наста ја њу овог дела.
Бив ши ђаци који су
били дона то ри оду ше -
вље но су при хва ти ли
иде ју о осни ва њу фон -
да ци је „Иси дор ци”, која
би награ ђи ва ла нај у спе -
шни је уче ни ке и пома -
га ла они ма који ма је
помоћ заи ста нај по треб -
ни ја. Иде ја ће бити
разра ђе на кроз осни вач -
ке доку мен те, када поч -
не да се ради у нор мал -
ним усло ви ма.

Јед ном „иси до рац”,
увек „иси до рац”. У којој
год уло зи био. Вели ко
бра во за све оне који су
ради ли и оне који су

помо гли да се у дело спро ве де обја -
вљи ва ње моно гра фи је ОШ „Иси до ра
Секу лић”.

А. Жив ко вић

СВЕ ТЛОСТ ДАНА УГЛЕ ДА ЛА МОНО ГРА ФИ ЈА ОШ „ИСИ ДО РА СЕКУ ЛИЋ”

ЧЕТИ РИ ДЕЦЕ НИ ЈЕ РАДА И ПОНО СА

УСПЕ ШНО ЗАВР ШЕ НИ ИНВЕ СТИ ЦИ О НИ РАДО ВИ У РАФИ НЕ РИ ЈИ НАФ ТЕ ПАН ЧЕ ВО

За поу зда ни је про це се про из вод ње

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

При ча о иму ни те ту била је за
мно ге од нас вео ма акту ел на
у про те клих годи ну дана. Рет -
ке су поро ди це која не зна ју
бар нешто о често спо ми ња -
ним вита ми ни ма Д и Ц, оли -
го ми не ра ли ма цин ку и селе -
ну или хра ни која ути че на
ква ли тет одбрам бе ног систе -
ма тела. Чиње ни ца је ипак да
смо мно го мање упу ће ни у
важност мен тал не рав но те же
и потре бе да ума њи мо стрес,
осе ћа ња неиз ве сно сти и стра -
ха, који могу вео ма штет но
да делу ју на иму ни тет. При -
зна је мо да је
тешко успо ста -
ви ти такву
рав но те жу у
ситу а ци ји када
дра  ма  тич  не
вести зау зи ма -
ју већи део
медиј ског про -
сто ра и наше
сва ко днев не
кому ни ка ци је.

Има ли боље
при ли ке од
про ле ћа за акти ва ци ју малих-
вели ких кора ка који ће оја -
ча ти наш иму ни тет и живот -
ну енер ги ју. Нала зи мо се у
пери о ду годи не када днев не
тем пе ра ту ре при лич но вари -
ра ју. Ипак, евен ту ал не опа -
сно сти од назе ба или погор -
ша ња хро нич не боле сти не
сме ју да буду јаче од потре бе
за повре ме ним борав ком у
при ро ди, која нас несе бич но
дару је топло том сун че ве све -
тло сти и ведрим боја ма про -
цве та лих гра на у мору бес -
крај ног, уми ру ју ћег зеле ни -
ла. При ро да нас про сто мами
да упо ре ђу је мо њену неис -

црп ну и обна вља ју ћу моћ са
соп стве ном потре бом за јача -
њем тела и духа, без обзи ра
на годи не или могу ће боле -
сти. Човек је део при ро де, али
човек је и соци јал но биће које
не тре ба у дру гом чове ку да
види опа сност, већ инспи ра -
ци ју и подр шку.

Нека ово буде нови поче так
у којем ћемо наше „супле мен -
те” да узи ма мао директ но из
при ро де. Забо ра ви смо од
стреп ње на потре бу за дубо -
ким и рав но мер ним диса њем.
Има ли боље при ли ке за то од
шет ње поред реке или пото -
ка, од борав ка у шумо ви тим
пре де ли ма или неким нашим
малим зеле ним оаза ма. Сва -
ко днев не оба ве зе поста ју мно -
го мањи терет уко ли ко су про -
пра ће не живот ним сти лом који
под ра зу ме ва уме ре ну физич -
ку актив ност и ква ли те тан сан.
Одмо ри те очи од гле да ња у
екран теле ви зо ра, рачу на ра
или теле фо на бар сат вре ме -
на пре одла ска у кре вет како
бисте мање реме ти ли ритам
буд но сти и сна. Потре ба за
тешком зим ском хра ном пре -
ста је са све већом пону дом
све жих намир ни ца на тржи -

шту. Ово је иде -
ал на при ли ка
да се вита ми ни
и мине ра ли
узи ма ју директ -
но из воћа и
повр ћа бога тог
влак ни ма, која
регу ли шу нашу
про ба ву. Упра -
во се због тога
исти че нео п -
ход ност да зна -
ча јан део обро -

ка буду цело ви те жита ри це,
семен ке, воће и повр ће. Јогурт
с про би от ским кул ту ра ма не
дозво ља ва опа сним бак те ри -
ја ма да пре у зму при мат над
оним кори сним у цре ви ма. Све
више је дока за да ова рав но -
те жа допри но си сна зи нашег
иму ни те та. Уз пре по ру ку да
наши обро ци буду што разно -
вр сни ји и бога ти све жим
намир ни ца ма, потреб но је
посеб но нагла си ти важност
узи ма ња довољ не коли чи не
теч но сти у току дана, јер ћемо
само тако омо гу ћи ти орга ни -
зму несме та не мета бо лич ке
про це се и сна жан иму ни тет.

Савр шен тре ну так 
за јача ње иму ни те та

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Одмо ри те очи од
гледа ња у екран
теле ви зо ра, рачунара
или теле фо на бар 
сат вре ме на пре
одла ска у кре вет

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Упа ла беши ке је честа

болест, чији је узрок углав -

ном инфек ци ја слу зо ко же

беши ке бак те ри јом еше ри хи -

јом коли. Упа ла беши ке може

да буде иза зва на и дру гим

бак те ри ја ма или гљи ви цом

кан ди дом алби канс услед

пре те ра ног кори шће ња анти -

би о ти ка, a пого ду ју јој и пад иму ни те та и камен у бубре гу.

Пре по зна је се по тупом болу у доњем делу сто ма ка, наро чи то

при мокре њу, као и по пец ка њу у мокраћ ном кана лу, док урин

има заму ћен изглед и непри ја тан мирис. Упа ла беши ке се лечи

анти би о ти ци ма. Паци јент тре ба да пије што више теч но сти током

лече ња, а чаје ви од копри ве, куку ру зне сви ле и листа бре зе пока -

за ли су се као посеб но кори сна допу на тера пи је.

Захва љу ју ћи висо кој кон цен тра ци ји кали ју ма, копри ва пред -

ста вља поже љан диу ре тик за чишће ње мокраћ них путе ва и оста -

лих орга на ури нар ног трак та. Лист је вео ма богат кори сним

састој ци ма, па је нај сна жни је анти ин фек тив но сред ство. При пре -

ма чаја: мла ди листо ви копри ве кува ју се 15 мину та у води. Чај

се затим про це ди, по жељи засла ди и пије током чита вог дана.

Куку ру зна сви ла не само да изба цу је бак те ри је него има моћ

да топи камен це и изба цу је песак из бубре га. При пре ма: јед ну

супе ну каши ку сви ле ста ви ти у три деци ли тра топле воде, а затим

кува ти три мину та. Охла ђен чај пити три пута днев но.

Лист бре зе је тако ђе сред ство које се добро пока за ло код упа -

ле мокраћ не беши ке. Узи ма се само јед на чај на каши чи ца сувог

листа, која се пре ли је с пола литра кљу ча ле воде, па се оста ви да

одсто ји 10 мину та. Пије се чети ри пута днев но.

Чаје ви за 
упа лу беши ке

Полен ска или сен ска гро зни -
ца, алер гиј ски рини тис или
сезон ска алер ги ја – раз ли чи ти
су нази ви за један те исти про -
блем, и то врло несно сан. Тако
ће га ока рак те ри са ти сви они
који ма прва асо ци ја ци ја на
про ле ће нису ни топли ји дани,
ни песма пти ца, ни буја ње при -
ро де, ни радост, ни ведри на,
већ муч но и изну ру ју ће кија -
ње, вечи то сузне ири ти ра не
очи, запу шен нос, пец ка ње у
грлу, при ти сак у сину си ма и
број ни дру ги нима ло при јат -
ни симп то ми.

Ако пати те од полен ске гро -
зни це, добро дошли у клуб: вели -
ки број деце и одра слих широм
пла не те дели ваш про блем.

Алер гиј ски рини тис (кија ви ца)
јесте инфла ма тор но оште ће ње
слу зо ко же носа које наста је деј -
ством алер ге на и акти ва ци јом
реа гин ских ИгЕ-анти те ла.
Сезон ски рини тис нај че шће је
иза зван инха ла тор ним алер ге -
ни ма, пре све га поле ни ма тра -
ве (пасји зуб, росу ља, попи но
пра се и лива дар ка), ста ба ла
(топо ла, орах, липа и бре за) и
коро ва (обич на лимун џи ка,
црни пелин, кисе љак, раж и
бокви ца). Поле ни тра ве иза зи -
ва ју симп то ме у касно про ле ће
и рано лето, поле ни ста ба ла у
рано про ле ће, а полен коро ва
у касно лето и јесен.

Фар ма це ут ска инду стри ја је
пону ди ла вели ки број леко ва,
од оних што се доби ја ју искљу -
чи во на рецепт до оних у сло -
бод ној про да ји, који би могли
да вам помог ну у бор би про -
тив симп то ма алер гиј ског рини -
ти са. Међу тим, коли ко год да
су они дело твор ни, тре ба има -
ти у виду да уз већи ну њих у
пако ва њу сти же и дуга листа
спо ред них ефе ка та и неже ље -
них деј ста ва.

Kако функ ци о ни шу
антихиста ми ни ци?

Алер ги је су иму ни одго вор на
ина че без о па сну суп стан цу.
Kада та суп стан ца – полен, пра -
ши на или нешто тре ће – дође
у кон такт са ћели ја ма слу зни -
це носа, уста, грла, плу ћа, сто -
ма ка и цре ва, дола зи до осло -
ба ђа ња хиста ми на.

Упра во хиста мин је про те ин
одго во ран за све симп то ме које
пове зу је мо са алер ги ја ма.
Актив ност хиста ми на бло ки -
ра ју анти хи ста ми ни ци, чија је
основ на уло га да зау ста ве алер -
гиј ску реак ци ју. Мно ги леко ви
за алер ги је на поли ца ма апо -
те ка делу ју упра во као анти хи -
ста ми ни ци. Ако сте их већ све
испро ба ли без зна чај ни јег успе -
ха или ако јед но став но не жели -
те да узи ма те леко ве, онда је
можда пра во вре ме да се окре -
не те при ро ди.

Посто је одре ђе не намир ни це
и биљ ни екс трак ти који могу
има ти слич не ефек те на про -
извод њу хиста ми на попут препа -
ра та из апо те ке. Пред ста вља мо

вам нај зна чај ни је међу њима и
доно си мо пре гршт реше ња из
нај здра ви је апо те ке на пла не ти
– из при ро де. Kомби но ва њем
при род них леко ва с пра вил ном
негом и избе га ва њем алер ге на
кад год је то могу ће, пости ћи
ћете нај бо ље резул та те у бор би
про тив упо р них алергија.

Нај бо љим при род ним анти -
хи ста ми ни ци ма сма тра ју се
квер це тин, бро ме ла ин и вита -
мин Ц. Ево шта они могу да
учи не за нас.

Квер це тин

Kверцетин је биљ ни пиг мент
из гру пе био фла во но и да са
изра зи тим анти ок си да тив ним,
анти хи ста мин ским и про ти ву -
пал ним свој стви ма.

Шти ти орга не за варе ње, очи
и дисај не путе ве и један је од
нај ва жни јих регу ла то ра хиста -
ми на. Алер ги је сасе ца у коре ну,
убла жа ва ју ћи већ и саме почет -
не симп то ме. Спре ча ва суже ње
очи ју и ири та ци ју дисај них орга -
на при кон так ту с поле ном. За
раз ли ку од леко ва за алер ги је
са слич ним деј ством, квер це -
тин не иза зи ва поспа ност, што
му даје зна чај ну пред ност.
Kверцетин делу је бла го твор но
на читав орга ни зам и шти ти од
мно гих боле сти, па тре ба да га
кон зу ми ра ју и здра ве осо бе.

Нај бо љи при род ни изво ри
квер це ти на су јабу ке, јаго де,
тре шње, вишње, боров ни це, кај -
си је, бре скве, цитру сно воће,
као и зеле но повр ће, црни и

бели лук, зеле ни чај и црно
вино. Kверцетин се може купи -
ти и као супле мент у апо те ци.
И док воће и повр ће бога то
квер це ти ном тре ба кон зумирати

током целе годи не, а посеб но
на про ле ће и лето, када је
ризик од алер ги ја нај ве ћи,
дуго трај на упо тре ба квер це ти -
на у табле та ма ника ко се не
пре по ру чу је.

Бромела ин

Бро ме ла ин, познат и као бро -
ме лин, јесте биљ ни ензим који
се у при ро ди нала зи у ана на су,
али га може те наћи и у обли ку
дода та ка исхра ни у апо те ка ма.

Ефи ка сан је у лече њу респи ра -
тор них тего ба и упа ла пове за -
них са алер ги ја ма. Јед на сту -
ди ја пред ла же узи ма ње изме -
ђу 400 и 500 мг бро ме ла и на
три пута днев но, али ипак је
нај па мет ни је при др жа ва ти се
упут ства на пако ва њу или пак
сва ко днев но козу ми ра ти сок од
све жег ана на са.

Већи на људи добро под но си
бро ме ла ин, па су алер гиј ске
реак ци је врло рет ке. Ипак, уко -
ли ко кори сти те леко ве, кон -
сул туј те се с лека ром буду ћи
да бро ме ла ин има свој ство да
у садеј ству с неким меди ка -
мен ти ма раз ре ђу је крв, као и

да поја ча ва усва ја ње поје ди них
врста анти би о ти ка.

Вита мин Ц

Вита мин Ц је при род ни анти -
хи ста ми ник до кога ћете нај -
лак ше доћи, јер пре о вла да ва у
мно гим врста ма воћа и повр ћа,
а про да је се и као супле мент.

Буду ћи да нема нус по ја ва и
није ток си чан, вита мин Ц је
нај по у зда ни је реше ње за лече -
ње запу ше ног носа и дру гих
непри јат них симп то ма сезон -
ских алер ги ја. За нај бо ље резул -
та те струч ња ци пред ла жу узи -
ма ње нај ма ње два гра ма вита -
ми на Ц днев но.

Јабу ко во сир ће

Јабу ко во сир ће има анти хи -
ста мин ска и анти би от ска свој -
ства и може помо ћи у сма ње -
њу кија ња и запу ше но сти носа.
Осим тога, савр ше но је за јача -
ње иму ни те та.

Две каши ке јабу ко вог сир -
ће та, каши ку меда и каши чи -
цу лиму но вог сока сипај те у
три деци ли тра топле воде и
добро про ме шај те каши ком.
Пиј те три пута днев но (ују тро,
по под не и уве че).

Бели лук

Ово је намир ни ца коју би тре -
ба ло увек има ти у свом дому,
буду ћи да има сна жно анти -
бак те риј ско, анти би от ско и анти -
ви ру сно дело ва ње и уз то допри -
но си јача њу иму но система.

Сва ког јутра може те жва ка -
ти сиро ви бели лук или га
може те дода ти у обро ке.

Kуркума

Ова моћ на биљ ка може сма њи -
ти било коју врсту алер ги је, јер
има анти ин фла ма тор но и анти -
ок си да тив но деј ство. Јача иму -
но си стем и сма њу је запу ше ност
носа, кија ње и суво ћу уста.

Поме шај те шест каши ка кур -
ку ме у пра ху (60 г) и шест
каши ка меда (150 г), тако да
доби је те пасту. Затво ри те посу -
ду и чувај те је у фри жи де ру.
Узми те јед ну каши чи цу ују тру
на пра зан сто мак и јед ну пре
него што оде те на спа ва ње
током сезо не алер ги ја.

ПРИ РО ДА ИМА ЛЕК ПРО ТИВ ПОЛЕН СКЕ ГРО ЗНИ ЦЕ

ДА ПРО ЛЕ ЋЕ ВИШЕ НЕ БУДЕ
СИНОНИМ ЗА АЛЕР ГИ ЈУ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОПРЕЗ: ПРЕ ПО ЗНАЈ ТЕ АНА ФИ ЛАК СУ

Не поку ша вај те да тешку

алер гиј ску реак ци ју (ана фи -

лак су) лечи те при род ним

леко ви ма.

Ана фи лак са може бити

опа сна по живот, па сто га

одмах потра жи те меди цин ску

помоћ уко ли ко при ме ти те

симп то ме као што су тешко -

ће с диса њем, сте за ње у

плу ћи ма, боло ви у гру ди ма,

про ме не крв ног при ти ска,

врто гла ви ца, несве сти ца,

осип и повра ћа ње.

KАКО ДА
ОТПУШИТЕ НОС

Са запу ше ним носом избо -

ри ће те се и помо ћу сле де -

ћег рас тво ра. Пре лиј те три

гра ма белог сле за јед ним

деци ли тром кљу ча ле воде.

Може те дода ти и бор ну

кисе ли ну (на један деци -

ли тар чаја до три гра ма

пра шка). Нос се испи ра

ушмр ки ва њем чаја.

Нос може те отпу ши ти и

уди са њем сока исце ђе ног

из рен да -

ног црве -

ног лука.

ПРО ВЕ РИ ТЕ НИВО
ВИТА МИ НА Д

Вита мин Д је важан иму -

но ло шки регу ла тор и

природни анти ин фла ма -

тор ни агенс. Ако има те

алер ги је, про ве ри те ниво

вита ми на Д.

То је јед но ста ван тест крви,

који вам може дати одго во -

ре на важна пита ња. И сва -

ка ко се сун чај те у вре ме

када је то без бед но. Вита -

мин Д дело ва ће бла го твор -

но на читав орга ни зам.

БИЉ КЕ САВЕ ЗНИ ЦИ

Неке од биља ка које се

кори сте за лече ње симп то -

ма полен ске гро зни це јесу

сле де ће:

• видац – сма њу је загу ше -

ње и секрет, добар је у слу -

ча ју свра ба и суже ња очи ју,

кија ња и вишка слу зи;

• гин ко – садр жи био фла -

во но и де и кори сти се као

анти ок си данс и анти ин фла -

ма тор но сред ство;

• сика ви ца (гуји на тра ва)

– пома же у сма ње њу алер -

гиј ских, упал них и хиста -

мин ских реак ци ја и под у пи -

ре функ ци ју јетре;

• црве на дете ли на –

пома же у изград њи отпор но -

сти орга ни зма на алер ги је;

• копри ва – кори сти се

као анти хи ста ми ник и про -

тив упа ла;

• сто ли сник – сма њу је

запу ше ност носа и секрет.

Напра ви те чај од јед не

биљ ке или ком би на ци ју

биља. Узми те од три до

чети ри шоље днев но. Ако

су биљ ке у обли ку тинк -

туре, ком би нуј те их неко ли -

ко и узми те јед ну до три

капи три до чети ри пута

днев но.



Пен зи је тре ба да се
ускла ђу ју 30 одсто с
потро шач ким цена ма,
70 одсто са зара да ма

У јав ној рас пра ви о нацр ту Зако -
на о пен зиј ском и инва лид ском
оси гу ра њу, која је окон ча на 2.
апри ла, Савез пен зи о не ра Срби -
је, који засту па инте ре се пен -
зи о нер ске попу ла ци је с више
од 600.000 чла но ва, изнео је
став да има про сто ра да се у
овом новом доку мен ту нађу и
пита ња од стра те шког зна ча ја
за нај ста ри је. Пре све га, побољ -
ша ње „швај цар ске фор му ле”,
као и могућ ност вра ћа ња ума -
ње них пен зи ја по Зако ну о при -
вре ме ном уре ђи ва њу начи на
испла те при на дле жно сти, о
чему посто ји кон сен зус свих
чла ни ца Саве за пен зи о не ра
Срби је. Он је уса гла шен са оста -
лим чла ни ца ма (Саве зом пен -
зи о не ра Вој во ди не, Град ском
орга ни за ци јом пен зи о не ра Бео -
град...).

Ови пред ло зи упу ће ни су на
вре ме Мини стар ству рада, које
је и отво ри ло јав но рас пра ву о
пен зиј ском зако ну.

Обез бе ди ти се од пада
пензи ја

Савез пен зи о не ра Срби је, како
се наво ди у пред ло гу, у пот пу -
но сти подр жа ва уки да ње пена -
ла за пре вре ме но пен зи о ни са -
ње оних бив ших запо сле них
који су има ли две одно сно пет

годи на до пен зи је, а који су
мора ли по сили зако на да се
пен зи о ни шу јер су им пред у -
зе ћа про па ла или оти шла у сте -
чај. С тим што су мора ли да
пот пи шу уго вор с Вла дом да
при ста ју на то.

Међу пред ло зи ма овог саве -
за нашло се и пита ње како
обезбе ди ти да про сеч на пен зи -
ја не пада испод 50 одсто про -
сеч не зара де.

У том сми слу они пред ла жу
да, ако се пре ма ста ти стич ким
пода ци ма утвр ди да је износ
про сеч не пен зи је пао испод 50
одсто про сеч не зара де без поре -
за и допри но са, иде на ван ред -
но ускла ђи ва ње изно са пен зи -
ја у про цен ту који је потре бан
како би дости гао 50 одсто при -
хо да про сеч не зара де без поре -
за и допри но са запо сле них.

– Сма тра мо да је, ради обезбе -
ђе ња сигур но сти да про сеч ни
износ пен зи је не опа да у већем
про цен ту у одно су на про сеч ни
износ пла те, нео п ход но побољ -
ша ти пред ло же ну „швај цар ску
фор му лу” и при ме ни ти модел
заштит не кла у зу ле уколико доња

гра ни ца уче шћа пен зи о нер ске
потр о шње пад не испод нивоа
од 10 одсто БДП-а. У том сми -
слу, уво ђе њем ван ред ног ускла -
ђи ва ња изно са пен зи ја обез бе -
ди ло би се спо ри је сма њи ва ње
уче шћа пен зи ја у одно су на
зараде – каже проф. др Андре ја
Савић, пред сед ник Саве за
пензио не ра Срби је.

Овај пред лог пола зи од тога
да су при на дле жно сти еко ном -
ска, а не соци јал на кате го ри ја,
па као таква мора да обез бе ди
досто јан стве ни живот за кори -
сни ке и не би сме ла да опад не
испод одре ђе ног пара ме тра,
нагла ша ва он.

Непо вољ на фор му ла

У пред ло гу Нацр та зако на Савез
под се ћа да је ускла ђи ва ње пен -
зи ја по „швај цар ској фор му ли”
поче ло 1. јану а ра про шле годи -
не, те да је уче шће про сеч ног
изно са пен зи ја у целој 2020. у
про сеч ној зара ди био нижи него
у 2019. за око два одсто. Ни у
јед ном месе цу током про шле
годи не уче шће није дости гло
50 одсто, већ се кре та ло на око

46,3 про цен та у јану а ру, до 42
у децем бру 2020, што је дале -
ко испод пред ви ђе них 50 про -
це на та.

У јану а ру ове годи не про сеч -
на пен зи ја ускла ђе на по „швај -
цар ској фор му ли” за 5,9 одсто
уче ству је у про сеч ној зара ди са
46,5 одсто, а јасно је да ће се
уче шће сма њи ва ти наред них

месе ци и годи на, јер је то пред -
о дре ђе но при ме ном ове фор -
му ле. Због тога за пен зи о не ре
није повољ на „швај цар ска фор -
му ла” за ускла ђи ва ње пен зи ја,
већ је потреб но сма њи ти ути -
цај потро шач ких цена, а пове -
ћа ти ути цај зара да, па се пред -
ла же модел који се, на при -
мер, при ме њу је у Мал ти по
фор му ли 30 про це на та потро -
шач ке цене и 70 одсто кре та ње
зара да.

– Наш пред лог неће иза зва -
ти финан сиј ске тешко ће, јер је
при су тан пово љан раст БДП-а,
који то омо гу ћа ва, а финан сиј -
ски изда ци нису бит ни је пове -
ћа ни. Као при мер наво ди мо:
уко ли ко је у току годи не кре -
та ње инфла ци је два одсто, а
кре та ње зара да осам про це на -
та, по „швај цар ској фор му ли”
ускла ђи ва ње пен зи ја изно си ло
би пет одсто, а по доста вље -
ном пред ло гу, то јест по побољ -
ша ној „швај цар ској фор му ли”
30 одсто потр о шач ке цене и 70
про це на та зара де, ускла ђи ва -
ње пен зи ја би изно си ло 6,2
одсто – каже Савић.

Испра ви ти неправ ду

Пре ма томе, наве де ни пред лог
за ускла ђи ва ње пен зи ја неће
дове сти до пове ћа ног уче шћа

изнад 50 про це на та у про сеч -
ним зара да ма.

Напро тив, пен зи је ће само
спо ри је сма њи ва ти сво је уче -
шће у зара да ма и нешто брже
ће се пове ћа ва ти реал на вред -
ност при на дле жно сти и ква ли -
тет ни ји живот кори сни ка, обја -
шња ва наш саго вор ник.

Зато се пред ла же да се у изме -
на ма и допу на ма Зако на о ПИО
мења члан 80 и да се пен зи ја,
почев од јану а ра теку ће годи не,
ускла ђу је у про цен ту који пред -
ста вља збир 30 про це на та про -
ме не потро шач ких цена и 70
про це на та про ме не про сеч не
зара де без поре за и допри но са.

Исто вре ме но се у пред ло гу
наво ди и да Вла да тре ба да
утвр ди про грам како ће се
врати ти ума ње не при на дле жно -
сти по Зако ну о при вре ме ном
ума ње њу пен зи ја буду ћи да је
ту реч о 700.000 оште ће них
пен зи о не ра.

При на дле жно сти оства ре не
у систе му пен зиј ског и инва -
лид ског оси гу ра ња Срби је, то
јест у скла ду са Зако ном о ПИО
сма тра ју се имо ви ном пен зи о -
не ра, како по дома ћим, тако и
по међу на род ним про пи си ма
и кон вен ци ја ма.

Пен зи о не ри ма је ода то при -
зна ње да су дали нај ве ћи
допри нос ста би ли за ци ји еко -
ном ских при ли ка у Срби ји, а
посеб но јав них финан си ја,
откла ња њу фискал них дефи -
ци та, као и дово ђе њу ПИО
фон да у одр жи во финан сиј ско
посло ва ње.

Зато Савез пен зи о не ра сма -
тра да је нај бо ље реше ње да
Скуп шти на оба ве же Вла ду да
утвр ди про грам повра ћа ја
умање них пен зи ја. Пре ма
мишље њу пен зиј ске попу ла ци -
је, про грам тре ба да буде такав
да не угро жа ва достиг ну ти сте -
пен ста би ли за ци је јав них
финан си ја и да обез бе ди пра -
ви чан повра ћај ума ње них пен -
зи ја у пери о ду и на начин који
ће се регу ли са ти утвр ђе ним
програмом. Р. П.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 9. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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У новом пред ло гу изме на

Зако на о пен зиј ском и инва -

лид ском оси гу ра њу, који је на

јав ној рас пра ви био до 2.

апри ла, нема ни поме на о

поо штра ва њу ста ро сне гра ни -

це за одла зак у пен зи ју након

навр ше них 65 годи на живо та

ни за мушкар це ни за жене.

Тиме све спе ку ла ци је о томе

да ћемо још ста ри ји у миро -

ви ну због нео др жи во сти пен -

зиј ског систе ма и одно са бро -

ја запо сле них пре ма пен зи о -

не ри ма, које су се послед њих

месе ци могле чути у јав но сти,

пада ју у воду. Бар засад.

Нема, доду ше, бар пре ма

оно ме што се може про чи та -

ти у пред ло гу изме на зако -

на, ни наја ве да би се могли

уки ну ти пена ли за пре вре -

ме но пен зи о ни са ње оних

који су оти шли пре 65. годи -

не у пен зи ју и да ове казне

буду само при вре ме не.

Пра во на уки да ње пена ла

за одла зак у пен зи ју пре 65

годи не има око 7.000 рад ни -

ка који су про тив но сво јој

вољи мора ли да се пен зи о -

ни шу због чиње ни це да су

им фир ме оти шле у сте чај

или у реструк ту ри ра ње, а

они су до пен зи је има ли још

две одно сно пет годи на.

У Мини ста р ству рада обја -

шња ва ју да је реч о осо ба ма

које су при хва ти ле про грам

Вла де Срби је за реша ва ње

вишка запо сле них у про це су

раци о на ли за ци је, реструк ту -

ри ра ња и при пре ме за при -

ва ти за ци ју, али су због изме -

на зако на из 2014. годи не,

уме сто ста ро сне, оства ри ла

пра во на пре вре ме ну ста ро -

сну пен зи ју с трај ним ума ње -

њем изно са ове пен зи је.

У међу вре ме ну, био је

усво јен Закон о ПИО којим је

уве де но да ће они ма који

стек ну само годи не ста жа

као услов за пен зи ју, али не

и годи не ста ро сти, при на -

дле жно сти бити ума њи ва не.

То зна чи испла ту ума ње не

пен зи је за сва ки месец који

фали до испу ње ња ста ро сне

гра ни це за пен зи о ни са ње.

Одлу ком Вла де Срби је из

мар та 2016. годи не овој гру -

пи пен зи о не ра је до 1. окто -

бра испла ћи ва на пуна пен -

зи ја, а про блем је настао

када је тех нич ка вла да тај

закљу чак уки ну ла.

Ова изме на биће уне та у

нови пред лог нацр та Зако на

о ПИО на осно ву закључ ку

Вла де од 19. новем бра 2020.

годи не, кажу у Министар ству

рада. Сход но томе ови пен -

зио не ри доби ја ју пуну, а не

ума ње ну пен зи ју.

Упи та ни о томе шта још

пред ви ђа ју нове изме не

Зако на о ПИО, у Мини стар -

ству одго ва ра ју да су пред -

ло же не про ме не које се

одно се на утвр ђи ва ње ван -

брач не зајед ни це и кори сни -

ке поро дич не пен зи је.

Посеб но ће се пове сти

распра ва о разли ци до нај -

ни жег изно са за оне који ма

су при ма ња нижа од нај ни -

жег изно са пен зи је, а који

при ма ју и ино стра ну.

Поста ви ће се и пита ње да

ли ће фонд убу ду ће има ти

пра во да зах те ва накна ду

при чи ње не ште те од осо ба

које кори сте туђу негу и

помоћ и од неког дру гог. Сви

кори сни ци поро дич не пен зи -

је убу ду ће ће бити у рав но -

прав ном поло жа ју, тако што

се после смр ти пен зи о не ра

она неће одре ђи ва ти од пре -

вре ме не ста ро сне пен зи је,

већ од ста ро сне или инва -

лид ске пен зи је која би оси гу -

ра ни ку при па да ла у часу

смр ти, те се ради тех нич ка

корек ци ја одред бе.

Изме на ма ће се ута на чи ти

и пита ње како нај бе збол ни је

реши ти про блем који се

јавља са испла ћи ва њем пен -

зи је након смр ти кори сни ка,

када неко уме сто њега

наста вља да поди же пен зи -

ју. Када се то откри је, ПИО

фонд има про блем како да

вра ти новац који је упла ћен

након смр ти пен зи о не ра.

Фонд сва ког месе ца има око

мили он актив них обу ста ва

на осно ву којих се пове ри о -

ци ма упла ћу је пен зи ја, одно -

сно нов ча не накна де по

осно ву реа ли за ци је реше ња

о извр ше њу, или реше ња о

адми ни стра тив ној забра ни.

Напла та свих пове ри ла ца

може се деси ти после окон -

ча ња оста вин ског поступ ка,

а не из сред ста ва фон да.

Јед но од важних пита ња

је и посто ја ње ван брач не

зајед ни це, која се утвр ђу је у

ван пар нич ном поступ ку, али

не и оба ве за издр жа ва ња.

ШТА СЕ СВЕ МЕЊА У ЗАКО НУ О ПИО

Ван брач не зајед ни це и поро дич не пен зи је

Савез пензионера
сматра да је најбоље
решење да Скупштина
обавеже Владу да
утврди програм
повраћаја умањених
пензија.

ЗАВР ШЕ НА ЈАВ НА РАС ПРА ВА О НАЦР ТУ ЗАКО НА О ПЕН ЗИЈ СКОМ И ИНВА ЛИД СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ТРА ЖЕ ИЗМЕ НУ „ШВАЈ ЦАР СКЕ ФОР МУ ЛЕ”

Месеч на нов ча на накна да

за осо бе реха би ли то ва не по

Зако ну о реха би ли та ци ји за

ову годи ни изно си 30.037

дина ра и за око 2.500 је

већа него у 2020. Испла та

се оба вља сва ког 15. у

месе цу за прет ход ни месец,

кажу у Фон ду за пен зиј ско

и инва лид ско оси гу ра ње,

дода ју ћи да таквих осо ба

нема мно го, али да ова пра -

ва могу да оства ре.

Услов за оства ри ва ње

пра ва на месеч ну нов ча ну

накна ду јесте да реха би ли -

то ва ни има нај ма ње осам

годи на посеб но при зна тог

пен зиј ског ста жа. Пра во на

накна ду реха би ли то ва на

осо ба оства ру је од дана

под не тог зах те ва.

Ово је про пи са но Зако -

ном о реха би ли та ци ји, који

се одно си на све оне који

су из поли тич ких, вер ских,

наци о нал них или иде о ло -

шких раз ло га лише ни

живо та, сло бо де или дру -

гих пра ва…

Реха би ли то ва не осо бе

има ју по зако ну пра во и на

посе бан стаж, који им се

рачу на у дво стру ком тра ја њу

за вре ме лише ња сло бо де.

Исто вре ме но, реха би ли то -

ва ној осо би се при зна је

вре ме неза по сле но сти

пошто је пуште на на сло бо -

ду као посе бан пен зиј ски

стаж у ефек тив ном тра ја -

њу, а нај ду же до две годи -

не, ако је неза по сле ност

насту пи ла због повре де

пра ва и сло бо да.

Посе бан пен зиј ски стаж

при знат по Зако ну о реха би -

ли та ци ји није исто што и

стаж по Зако ну о пен зиј ском

и инва лид ском оси гу ра њу,

па се не реги стру је у матич -

ној еви ден ци ји и не узи ма се

за оства ри ва ње пра ва на

пен зи ју, одно сно за понов но

одре ђи ва ње виси не пен зи је,

наво де из ПИО фон да. Он

пред ста вља само основ за

оства ри ва ње пра ва на

месеч ну нов ча ну накна ду.

Реха би ли то ва на осо ба, уз

зах тев, под но си дока зе

потреб не за одлу чи ва ње, и

то пре су ду којом се реха би -

ли ту је, дока зе који садр же

подат ке о дужи ни тра ја ња

борав ка у затво ру и дока зе о

неза по сле но сти по пре стан -

ку лише ња сло бо де.

ПОСЕ БАН СТАЖ РЕХА БИ ЛИ ТО ВА НИХ ОСО БА

Основ за оства ри ва ње пра ва 
на месеч ну накна ду

ПЕН ЗИ О НЕ РИ НА МЕТИ ПРЕ ВА РА НА ТА

Фонд за пен зиј ско и инва -

лид ско оси гу ра ње Срби је

упо зо рио је да се у Срем -

ској Митро ви ци деле леци с

лажним садр жа јем који ма

се пен зи о не ри пози ва ју да

се при ја ве за испла ту нов -

ца због „неус кла ђе но сти

пен зи је”.

Тим леци ма се од пен зи -

о не ра тра жи да доста ве

копи ју лич не кар те, реше -

ње о пен зи ји и број теку ћег

рачу на. ПИО фонд је

истакао да „раз ли ка због

неускла ђе но сти пен зи ја” не

посто ји, те нема било какве

испла те по том осно ву.

Ука за но је на то да доста -

вља њем пода та ка из лич не

кар те, реше ња о пен зи о ни са -

њу и теку ћег рачу на пен зи о -

не ри ризи ку ју пре ва ру и зло -

у по тре бу лич них пода та ка.

Фонд за пен зиј ско и

инва лид ско оси ги ра ње

Срби је издао је ово упо зо ре -

ње јер посто ји могућ ност да

се слич ни пози ви поја ве и у

дру гим гра до ви ма.
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У окви ру акци је „Април – месец чисто -
ће”, коју тра ди ци о нал но орга ни зу је
ЈКП „Хиги је на”, рад не једи ни це
„Чиста чи” и „Одно ше ње отпа да”, у
пери о ду од 1. до 29. апри ла, од 7 до
15 сати, биће одно шен каба сти отпад
У истом том пери о ду гра ђа ни могу
доби ти додат на обја шње ња о овој акци -
ји путем теле фо на 327-000 и 310-203.

Први део рас по ре да одно ше ња отпа да
обја ви ли смо у про шлом бро ју, а ево
сада и дру гог дела, с пода ци ма од
поне дељ ка, 12. апри ла, па све до послед -
њег дана акци је – 30. апри ла. Инфор -
ма ци је ће бити кори сне за све наше
сугра ђа не који су се рас пи ти ва ли када
ће рад ни ци „Хиги је не” одно си ти каба -
сти отпад из њихо вих насе ља и када

да при пре ме ста ри наме штај, белу тех -
ни ку, амба ла жу, ауто-лима ри ју, гуме,
баштен ско сме ће и сав дру ги отпад
изу зев гра ђе вин ског шута.

У поне де љак, 12. апри ла, на рас по -
ре ду су сле де ће ули це: Кара ђор ђе ва
од Моше Пија де до Кни ћа ни но ве,
Тана ска Раји ћа, Кни ћа ни но ва, Све то -
за ра Шеми ћа, Јови це Безу ље ви ћа,
Слав ка Бок ша на и про стор око Желе -
знич ке ста ни це „Аеро дром”, Јабуч ки
пут, Кара у ла и насе ље Скро ба ра.

У уто рак, 13. апри ла, каба сти отпад
тре ба да при пре ме ста нов ни ци сле -
де ћих ули ца: Све тог Саве, Ружи не,
Кочи не, Син ђе ли ће ве, Бра ће Југо вић,
Југ Бог да на, Мило ша Оби ли ћа, Мајке
Југо ви ћа, Топли це Мила на, Косан чић

Ива на, Моше Пија де, Нишке, Кра ље -
вач ке, Ива на Милу ти но ви ћа, Сте ви -
це Јова но ви ћа, насе ља Котеж 1 и
Котеж 2, као и Машин ска шко ла.

У сре ду, 14. апри ла, на реду је део
насе ља Вој ло ви ца, одно сно ули це: Јан -
ка Чме ли ка, 7. јула, Добро во љач ка,
Гро бљан ска, Борач ка и Пољ ска, као и
насе ље Топо ла.

У четвр так, 15. апри ла, акци ја се
наста вља у Вој ло ви ци, а отпад ће се
ску пља ти у сле де ћим ули ца ма: Спољ -
но стар че вач кој, Јано ши ко вој, Све то -
за ра Мар ко ви ћа, Шан до ра Пете фи ја,
Брат ства –је дин ства, те у ОШ „Брат -
ство –је дин ство” и ОШ „Бра ца Петров”.

У петак, 16. апри ла, чиста чи ће
ради ти по пози ву гра ђа на и оби ла зи -
ти терен који су посе ти ли од 12. до
15. окто бра.

У сле де ћој неде љи на реду је Стар -
че во: у поне де љак, 19. апри ла, чиста -
чи ће нај пре оби ћи доњи крај села, у
уто рак ће про ћи кроз гор њи крај, у
сре ду кроз Шуми це, а у четвр так поно -
во кроз рад нич ко насе ље. За петак,
23. април, пред ви ђен је рад по пози -
ву гра ђа на, а рад ни ци „Хиги је не” ће
још јед ном оби ћи цело село.

У поне де љак, 26. апри ла, на рас по -
ре ду су први и дру ги рејон Доло ва, а
у уто рак, 27. апри ла, тре ћи и четвр ти
рејон истог села. У сре ду, 28. апри ла,
каба сти отпад тре ба да при пре ме ста -
нов ни ци Стре ли шта и насе ља Ста ри
Тамиш, као и Основ не шко ле „Мика
Антић” и „Бра ца Петров”.

У четвр так и петак, 29. и 30. апри -
ла, „Хиги је на” ће ради ти по пози ву
гра ђа на и оби ла зи ти све ули це које
су биле обу хва ће не овом акци јом
током чита вог месе ца.

Додатна објашњења о
акцији можете добити
путем телефона 327-000 
и 310-203.

Четвр ти април је Свет ски дан напу -
ште них живо ти ња, дан када им се
посве ћу је пажња, али њима није дово -
љан један дан. Живо ти ња ма су, како
вла снич ким, тако и напу ште ним,
потреб ни пажња, љубав, оброк и нега
три ста шезде сет пет дана у годи ни и,
када бисмо то схва ти ли, чини се да
би на ули ца ма било мно го мање напу -
ште них шапа.

Вели ки број живо ти ња које виђа мо
није рођен на ули ци, већ су то биле
вла снич ке живо ти ње, које су из неког
раз ло га оста вље не и пре пу ште не да се
саме сна ла зе. Живот ни век пса или
мач ке на ули ци није дуг, због начи на
живо та и недо стат ка вете ри нар ске неге,
па би се про блем напу ште них живо -
ти ња решио сам од себе када би људи
били одго вор ни и пре ста ли да их изно -
ва изба цу ју.

О овој теми смо раз го ва ра ли с
нашим сугра ђа ни ма.

МИЛОШ АЛЕК СИЋ, уго сти тељ:
– Сва ких месец дана на пор та ли ма

читам о тро ва њи ма паса, што по насе -
љи ма, што у цен тру гра да. Пуно је
напу ште них живо ти ња, пого то во паса;
с обзи ром на то да радим у цен тру, у
пар ку, виђам их често. Можда би било

нај бо ље уло жи ти у пан че вач ки азил,
који се нала зи бли зу моје куће. Позна -
јем људе који раде тамо, годи на ма су
пуни и нема ју усло ва за издр жа ва ње.
Недо вољ но је кам па ња за усва ја ње
живо ти ња, пого то во паса. Мач ку ће
увек неко да нахра ни, псу је потреб на
већа пажња. Већа је оба ве за.

ДАВИД БАСА РИЋ, кувар:
– Живео сам у Шпа ни ји прет ход -

них десет годи на и тамо то није тако.
Волео бих да се тај про блем реши
удо мља ва њем. Ја сам удо мио седам-
-осам мача ка... Нај ве ћи про блем је
што се људи боје паса. Ево, ако може -
мо да напра ви мо неки фонд, ја ћу да
будем први који ће дони ра ти новац.

ИВА НА САМАР ЏИЋ, 
архе о лог и мена џер у кул ту ри:

– Јако је вели ки про блем паса лута -
ли ца и гене рал но немар и бри га за
све живо ти ње. Посто је ини ци ја ти ве
гра ђа на и удру же ња која се баве тим
про бле мом, али нема ју подр шку Град -
ске упра ве. Овим пита њи ма мора мо
да се бави мо како ради без бед но сти
гра ђа на који живе зајед но с тим живо -
ти ња ма, тако и због самих живо ти ња,
који ма тре ба бри га, јер су жива бића.

НИКО ЛА ЈОР ГИЋ, 
лице за без бед ност и здра вље на раду:

– Потреб на је оба ве зна сте ри ли за -
ци ја свих паса. Сви вла сни ци паса
мора ју да буду реги стро ва ни у неком
једин стве ном реги стру вла сни ка паса.
Да не можеш да доби јеш пса без дозво -
ле. Као што мораш за ауто мо бил да
пола жеш, тако мораш да имаш одре -
ђе ну дозво лу да би могао да будеш
саве стан вла сник. И, тако ђе, уга си ти
све иле гал не одга ји вач ни це. Дру га -
чи је не може.

ДРА ГА НА ПОПОВ, про да вац:
– Ми се тру ди мо да вра ћа мо живо -

ти ње у руке нових вла сни ка. Доско ра
сам има ла три пса, од којих два удо -
мље на. Што се тиче гра да, могло би
нешто да се ура ди, али као поје дин ци
не може мо, пуно их је напу ште них.

МИЛ КА ПЕРИЋ:
– Нама сме та ју. Пре две годи не пас

је ујео нашег сина. Има мо око шест
паса испред згра де, јуре ауто мо би ле.
Људи их хра не, доно се им воду. Деца
око згра де се игра ју с њима. Децу
воле, мазе их. Кад про ла зиш, гово ре:
„Неће они...”

Суза на Јан ко вић

Н. ЈОРГИЋИ. САМАРЏИЋ Д. ПОПОВ М. ПЕРИЋД. БАСАРИЋМ. АЛЕКСИЋ

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, 9. апри ла,
од 9.30 до 11 сати, без стру је ће бити
део Ули це Руђе ра Бошко ви -
ћа од Воји сла ва Или ћа до
Боре Стан ко ви ћа и део Ули -
це Боре Стан ко ви ћа од Прво -
мај ске до Вељ ка Петро ви ћа.

У поне де љак, 12. апри ла, тако -
ђе у пери о ду од 9.30 до 11 сати, на
напа ја ње елек трич ном енер ги јом не
тре ба да рачу на ју Пан чев ци који

живе у делу Јабуч ког пута од Ауто -
ре мон та „Пива ше вић” ка Јабу ци са
свим про се ци ма.

Инфор ма ци је о искљу че њи ма
редов но се ажу ри ра ју на сај -
ту „Елек тро вој во ди не”, па се
о наја ва ма евен ту ал них
додат них радо ва и при вре -

ме ној обу ста ви испо ру ке елек -
трич не енер ги је може те сва ко -

днев но инфор ми са ти онлајн. У „Елек -
тро вој во ди ни” кажу да ће, ако буде
вре мен ских непри ли ка, наја вље ни
радо ви бити отка за ни, као и да ће у
слу ча ју рани јег завр шет ка радо ва
напа ја ње кори сни ка бити 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.

Посло ва ти као пред у зет ник
или као при вред но дру штво

– шта се више испла ти?

Три у јед ном

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

На сва ка кве смо про бле ме у нашем
гра ду досад ука зи ва ли у окви ру ове
рубри ке, али ова кву ситу а ци ју још
нисмо има ли: три у јед ном! Има ли
смо и досад обо ре них кан ти за сме -
ће широм гра да, било је ту и сру ше -
них зна ко ва, а није недо ста ја ло ни
„нага зних мина” које су кућ ни љубим -
ци и њихо ви неса ве сни вла сни ци
оста вља ли за собом.

Ипак, још се није деси ло да се
сру ше на кан та, знак у хори зон та ли
и забо ра вље но гован це ухва те у исто
коло. Но наши вред ни сугра ђа ни

сада су се и за то побри ну ли. На
углу Ули ца вој во де Петра Бојо ви ћа
и Др Све ти сла ва Каса пи но ви ћа зајед -
нич ким сна га ма поста ви ли су ову
умет нич ку инста ла ци ју. Потру ди ли
су се да, помо ћу зна ка, целом све ту
дају до зна ња куда сви ми иде мо
захва љу ју ћи таквим тален ти ма попут
њих: пра во у про паст! Ни дру га два
еле мен та инта ла ци је – кан та и измет
не зао ста ју са сим бо ли ком и јед на -
ко добро осли ка ва ју каква нам је
сва ко дне ви ца уз ова кве бисе ре из
ком ши лу ка.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КАКО РЕШИ ТИ ПРО БЛЕМ НАПУ ШТЕ НИХ ЖИВО ТИ ЊА?

Једин стве ни реги стар вла сни ка као реше ње

Ако сте реши ли да само стал но покре -
не те бизнис, јед на од првих диле ма
које има те сигур но се тиче обли ка
посло ва ња за који би било добро да
се опре де ли те. Нај ве ро ват ни је се
дво у ми те изме ђу став ки „пред у зет -
ник” и „при вред но дру штво”. Шта
се више испла ти, шта је мање ком -
пли ко ва но, шта се нај бо ље укла па у
ваш бизнис план, пита те се ви. Нарав -
но, нисте једи ни. Иста пита ња муче
сва ко га ко се охра бри да отво ри или
покре не „нешто сво је” у Срби ји.

Баш због вели ког бро ја слич них
или истих пита ња гра ђа на, на пор -
та лу еУпра ве може се про на ћи неко -
ли ко кори сних саве та и обја шње ња
на тему запо чи ња ња бизни са. Ево
како гла се пре по ру ке које се одно се
баш на избор обли ка посло ва ња.

„Реги стра ци ја пред у зет ни ка је јеф -
ти ни ја и бржа, ниже су так се, као и
про пи са не казне за учи ње ни пре кр -
шај. Пред у зет ник може да пла ћа поре -
зе и допри но се пау шал но (пре ма уна -
пред утвр ђе ном изно су), а може и да
се опре де ли за испла ту лич не зара де.
Ипак, ова фор ма има и сво је недо -
стат ке, а то је да пред у зет ник за све
оба ве зе наста ле у вези са оба вља њем
делат но сти одго ва ра цело куп ном имо -
ви ном. То зна чи да уко ли ко не може -
те да изми ри те сво је оба ве зе и дуго -
ва ња као пред у зет ник, могу ће је да се
дуг нами ри и из ваше лич не имовине.

„Уко ли ко се одлу чи те да осну је те
при вред но дру штво, потреб но је зна -
ти да је могу ће да се реги стру је те

као ортач ко, коман дит но, акци о нар -
ско дру штво или дру штво с огра ни -
че ном одго вор но шћу (д. о. о.), којe
је и дале ко нај за сту пље ни ја фор ма.
Иако посло ва ње у фор ми д. о. о. омо -
гу ћа ва флек си бил ност упра вља ња и
про ме не чла но ва и сма ње ну одго -
вор ност буду ћи да члан одго ва ра
само до виси не свог уло га, осни ва ње
д. о. о. је ску пље, већи су тро шко ви
посло ва ња, поре зи и так се, и посто -
ји оба ве за вође ња двој ног књи го вод -
ства. Дру штво с огра ни че ном одго -
вор но шћу (д. о. о.) пред ста вља нај -
за сту пље ни ји избор при вред ни ка.”

Да бисте доне ли конач ну одлу ку о
томе какав тип посло ва ња је за вас
нај бо љи, важно пита ње о коме тре ба
детаљ но да се инфо р ми ше те јесте и
– коли ки порез ћете мора ти да пла -
ћа те. Кра так одго вор који може да
вам послу жи као пола зна осно ва за
даље истра жи ва ње дала је еУпра ва.

„Мини мал ни месеч ни изда ци за
поре зе и допри но се зави се од обли -
ка посло ва ња за који се одлу чи те.
Нај че шћи облик посло ва ња у Срби -
ји је пред у зет ник – пау ша лац. Оквир -
ну виси ну поре за и допри но са на
месеч ном нивоу за пред у зет ни ке пау -
шал це може те обра чу на ти кори шће -
њем кал ку ла то ра пау шал ног поре за
и допри но са на сај ту Поре ске упра -
ве. За дру ге обли ке посло ва ња виси -
на поре за и допри но са може зна чај -
но да вари ра, те је пре по руч љи во
анга жо ва ти прав ног савет ни ка или
рачу но вод стве ну аген ци ју.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Два дела гра да без стру је 
у петак и поне де љак

У ТОКУ ЈЕ АКЦИ ЈА „АПРИЛ – МЕСЕЦ ЧИСТО ЋЕ” (2)

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

АКО САД ЗАКА СНИ ТЕ – ДРУ ГА ШАН СА ТЕК У ОКТО БРУ

Рад ни ци ЈКП-а „Хиги је на” у Пан -

че ву већ дуги низ годи на, у апри -

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

нал не акци је одно ше ња каба стог

опа да с тери то ри је целог гра да.

Акци је се реа ли зу ју по уна пред

одре ђе ном рас по ре ду, а одно се се

ста ри наме штај, бела тех ни ка,

амба ла жа, ауто-лима ри ја, гуме,

баштен ско сме ће и сав дру ги отпад

изу зев гра ђе вин ског шута.

Ако има те каба сти отпад којег

жели те да се осло бо ди те у оста -

лим месе ци ма током годи не, у

„Хиги је ни” кажу да има те две

опци је. Јед на је да отпад у соп -

стве ној режи ји одне се те сами на

ста ру депо ни ју, код над во жња ка

на Јабуч ком путу. Дру га је да, у

слу ча ју да, на при мер, оба вља те

гра ђе вин ске радо ве и отпа да има

заи ста мно го, од „Хиги је не” изнај -

ми те кон теј нер од пет куби ка.

Ком плет на услу га зајед но са

одво же њем и депо но ва њем отпа -

да кошта 6.600 дина ра. Број теле -

фо на путем којег може те обез бе -

ди ти ту услу гу је 310-203.

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



При ме на Пра вил ни ка
о добро би ти
животиња одла га на
више пута

Испу ње ње нових
усло ва вели ки
трошак за 
про из во ђа че

Увек је акту ел но пита ње какву
хра ну једе мо, а то се сва ка ко
одно си и на кон зум на јаја. У
послед ње вре ме се у савре ме -
ном све ту про па ги ра иде ја о
здра ви јим усло ви ма за гаје ње
живо ти ња, што се одно си и на
коко шке носи ље.

Пре ма томе, не би тре ба ло
да оне буду у каве зи ма, већ
тре ба да се сло бод но кре ћу на
отво ре ном про сто ру. То је наве -
ло неке рено ми ра не свет ске
ком па ни је, као што је „Нестле”,
да подр же ову акци ју купо ви -
ном таквих про из во да.

Међу тим, као и у мно гим
дру гим обла сти ма, код нас тако
нешто још увек није зажи ве ло,
па чак ни про ме на каве зних
систе ма, пре све га због енорм -
них ула га ња.

„Без каве за” је у трен ду

О томе мишље ње има и Сло -
бо дан Шкр бић, вла сник фар -
ме кока носи ља под нази вом
„Пре ми ја”, која два де се так
годи на про из во ди кон зум на јаја.

– У ова ко неста бил ној ситу -
а ци ји каква је код нас на тржи -
шту ми про из во ђа чи нисмо у
могућ но сти да се толи ко кре -
дит но заду жу је мо како бисмо
одго во ри ли важе ћем Пра вил -
ни ку о добро би ти живо ти ња из
2012. годи не. На осно ву њега
мора ли бисмо да про ме ни мо
опре му, то јест да уве де мо каве -
зе који су већи и при ла го ђе ни
бољим усло ви ма живо та кока.
Због тога је држа ва више пута
одла га ла при ме ну нових стан -
дар да, па бисмо сада тек до
кра ја 2023. годи не мора ли да
наба ви мо те веће бок со ве са
гне здом за ноше ње јаја, ими -
та ци јом кори та с песком где
коке могу да се „купа ју” и делом
за оштре ње кан џи ца, што ми
већ има мо. Да бисмо за то доби -

ли суб вен ци је, може мо да купу -
је мо само нову опре му, која је
бит но ску пља и отпри ли ке је
десет евра по коки. И ако ту
цену у нашем слу ча ју помно -
жи мо са 24.000, дола зи мо до
изно са који је за нас огро ман.
Поме ну ти каве зни систе ми су
у Европ ској уни ји уво ђе ни пре
десе так годи на, али су све
земље, без раз ли ке, омо гу ћи ле
повољ но сти за про из во ђа че,
који при том има ју и неу по ре -
ди во боље опште усло ве за
посло ва ње. Код њих не дола зи
до ова квих потре са на тржи -
шту, тако да они има ју аку му -
ла тив ну цену која им омо гу ћу -
је сигур ну зара ду. Није им ни
про блем да се заду же, јер је то
мно го јеф ти ни је, а и роко ви су
дужи – гово ри Шкр бић.

Он се, нарав но, сла же да је
за живо ти ње боље да не буду у
каве зи ма, иако наво ди да, када
је реч о самом про из во ду, и
нема суштин ских раз ли ка.

– У запад ној Евро пи тренд је
да је непри хва тљи во сва ко
држа ње живо ти ња у затво ре -
ном, већ тре ба да буду у сло -
бод ном систе му. Међу тим, и
то носи сво је про бле ме, јер су
коке изло же ни је боле сти ма,
пре да то ри ма, а и пита ње је да
ли кљу ца ју на лива ди из роман -
тич них при ча или можда раз -
гр ћу које ка кво сме ће. Чиње ни -
ца је и да је у интен зив ном
одго ју јаје бле ђе јер, ако коко -
шка носи сва ко днев но, није
могу ће обез бе ди ти јој мине ра -
ле и вита ми не из жита ри ца, па
се, како би живо ти ње оста ле у
кон ди ци ји, у хра ну дода ју у виду
пре мик са. То је дозво ље но чак
и у орган ској про из вод њи, под
усло вом да се узи ма ју од про ве -
ре них про из во ђа ча који тран -
спа рент но при ка зу ју састав. Када
је реч о хра ни ву, ми из окол них
села купу је мо куку руз и соју,
сун цо кре то ву сач му из респек -
та бил не уља ре, а мине ра ле и
вита ми не из тако ђе поу зда них
изво ра – при ча овај узга ји вач.

Иона ко мно го мука за
дома ће про из во ђа че

Ина че, фир ма „Пре ми ја” вла -
сник је пого на у Илан џи са
24.000 носи ља, а у сусед ном
селу Нови Козјак одга ја ју коке

од јед но днев ног пиле та до ста -
ро сти од 18 месе ци. Оне се тада
пре ба цу ју у прво по ме ну ти обје -
кат на екс пло а та ци ју, која тра -
је годи ну дана, а за то вре ме
спре ма се ново јато. Цео тај
кон ти ну и ра ни про цес с при -
пре мом тра је око пет месе ци.

– Про се чан век екс пло а та ци -
је је годи ну дана, зато што је
носи ља дизај ни ра на да у том

пери о ду сне се и до три ста јаја
за годи ну, што је мал те не сва -
ко днев но, док у при ро ди и није
баш тако. Након тог пери о да
излу че не коке иду углав ном у
пре ра ду, како би завр ши ле у
паште та ма. Купу ју их само
вели ке кла ни це, које ипак ради -
је узи ма ју тов не пили ће, јер је
месо од носи ља ста ро и жилаво.
Сто га су им цене мизер не и
мислим да не посто ји ништа
јеф ти ни је, а реци мо послед ње
јато про да ли смо за само 31
динар по кило гра му. Вели ки
про блем је и то што оне мора ју
да се укло не на вре ме како би
био осло бо ђен про стор за нову
гене ра ци ју – каже Шкр бић. 

Нај ве ћи тро шак при узго ју
је хра на, као и про из вод ња саме
коке, која тре ба да има шест
неде ља и на тржи шту вре ди
око чети ри евра по кома ду.

– Она потом тре ба да поје де
45 кило гра ма хра не, а нас, иако
има мо меша о ну за соп стве не
потре бе, само кон цен трат тре -
нут но кошта 33 дина ра по кило -
гра му. Послед њих годи ну и по
дана је наро чи то про бле ма тич -
но, не само због коро не, јер од

дру ге поло ви не про шле годи -
не дра стич но поску пљу ју жита -
ри це, сач ма, па и дру ге ком по -
нен те. Реци мо, куку руз је с 15
дина ра ско чио на 23, а соја у
зрну с 38 на 67. Када је реч о
пла сма ну, кон ку рен ци ја је вели -
ка и често дола зи до хипер -
про дук ци је. Због неу са гла ше -
но сти вете ри нар ских про пи са
не може мо да изво зи мо у

Европ ску уни ју, па нам оста ју
само земље Запад ног Бал ка на,
а и тамо вла да ју слич ни про -
бле ми као код нас. Све то нерет -
ко узро ку је пад цене и при нуд -
но кла ње јата, што опет дово -
ди до дефи ци та и крат ко роч -
ног ско ка потра жње, а самим
тим и новог раста кон ку рен -
ци је. Тржи ште је толи ко неста -
бил но да се сва ки увоз од неко -
ли ко шле пе ра одра зи и на наше
посло ва ње. С дру ге стра не, што
се под сти ца ја тиче, посто је неке
мере Вла де и ИПАРД фон до -
ви, али вео ма је тешко ква ли -
фи ко ва ти се код бана ка, а нео -
п ход но је изра ди ти и зах тев не
бизнис пла но ве. На кра ју, када
је реч о пла сма ну, код вели ких
купа ца нема пре го ва ра ња, јер
они дик ти ра ју углав ном ниске
цене. Сре ћа је што има мо и
мале трго ви не, пека ре, ресто -
ра не, па може мо нешто и да
зара ди мо. За њих је, реци мо,
наша цена од 8-8,5 па до девет
дина ра, што зави си од тежин -
ске гру пе и пако ва ња, јер су
нам сва јаја А-кла се – завр ша -
ва при чу овај вла сник фар ме
носи ља.

Петак, 9. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО
Тржиште је овде толико нестабилно да се сваки увоз, од
свега неколико шлепера, одрази и на наше пословање.

Слободан Шкрбић, 
произвођач конзумних јаја

УСЛО ВИ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ ЈАЈА КОД НАС КАСНЕ ЗА ЕВРОП СКИМ

KAКО ДО „СЛО БОД НИ ЈИХ” КОКА НОСИ ЉА?

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

Почи ње „Април – месец чисто ће”

Још увек није касно да се
тинеј џе ри из Доло ва, Пан -
че ва и око ли не, ста ро сти
изме ђу 13 и 19 годи на, при -
ја ве на бес плат не онлајн
ради о ни це о про це су кре и -
ра ња фил ма и о кори сној
упо тре би дру штве них мре -
жа, које у доло вач ком Дому
кул ту ре од апри ла до авгу -
ста при ре ђу је Удру же ње гра -
ђа на „Сати ба ра”.

Уче сни ци би у том пери о -
ду, у окви ру про јек та „Поздрав
из кра ја”, упо зна ва ли зани -
мљи ве доло вач ке лока ци је,
људе и оби ча је, а све то би на
кра ју пред ста ви ли у виду
аутор ског крат ког фил ма.
Током тих сусре та они би кроз
прак тич не ради о ни це изу ча -
ва ли режи ју, каме ру, звук,
глуму, мон та жу и, уз помоћ

мен то ра, раз ви ја ли сце на рио
за свој први филм.

Први сле де ћи дога ђај у вези
са овим про јек том пла ни ран
је за субо ту, 10. април, од 18
до 20 сати, у Дому кул ту ре у
Доло ву, када ће бити одр жа но
филм ско вече и при ка за ни
неки од доса да шњих радо ва
мла дих уче сни ка у окви ру
прет ход них про гра ма поме ну -
тог удру же ња, крат ки фил мо -
ви мла дих ауто ра из реги о на,
а биће и наја вље не филм ске
ради о ни це за тинеј џе ре, које
ће се одр жа ва ти до авгу ста.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” сле де -
ће неде ље поче ће да саде мла -
до дрве ће које је купи ла Месна
зајед ни ца. Вак ци ни са ње про -
тив коро на ви ру са биће орга -
ни зо ва но у амбу лан ти без
зака зи ва ња у сре ду, 14. апри -
ла, од 8 до 15 сати.

Банат ско Ново Село: Дому
културe је реба лан сом буџе та
Гра да Пан че ва за 2021. годи -
ну одво јен новац за рекон -
струк ци ју вели ке сале. Тре ћи
број нови на поме ну те уста -
но ве тре ба да иза ђе сре ди ном
месе ца. Вак ци ни са ње про тив
коро на ви ру са биће орга ни зо -
ва но у амбу лан ти без зака зи -
ва ња у уто рак, 13. апри ла,  од
8 до 15 сати.

Доло во: У окви ру про јек та под
нази вом „Поздрав из кра ја”
биће при ре ђе но филм ско вече
у субо ту, 10. апри ла, од 18 до
20 сати, у Дому кул ту ре.

Гло гоњ: Неки нео д го вор ни
поје ди нац је 2. апри ла опет
запа лио сео ску депо ни ју, па
је мора ла да интер ве ни ше
ватро га сна бри га да из Пан -
че ва. Месна зајед ни ца је
нару чи ла нову таблу и обруч,
како би заме ни ла дотра ја ле
на спорт ском цен тру. Фуд -
ба ле ри су у послед њој првен -
стве ној утак ми ци побе ди ли
„Побе ду” из Само ша с 5 : 1.
Вак ци ни са ње про тив коро -
на ви ру са биће орга ни зо ва но
у амбу лан ти без зака зи ва ња
у петак, 9. апри ла,  од 8 до
15 сати.

Ива но во: Рад ни ци Месне
зајед ни це и шко ле и даље
уре ђу ју буду ће изле ти ште на
поте зу надо мак Ива но вач ке
аде. Пово дом ускр шњих пра -
зни ка 1. апри ла је у Дому
кул ту ре одр жа на позо ри шна
пред ста ва за пред школ ску
децу и уче ни ке нижих раз -
ре да. Вак ци ни са ње про тив
коро на ви ру са за Ива нов ча -
не биће орга ни зо ва но у омо -
љич кој амбу лан ти без зака -
зи ва ња у недељу, 11. апри -
ла, од 8 до 15 сати.

Јабу ка: У току је изво ђе ње
радо ва на изград њи путе ва,
тро то а ра и пар кин га у ули ца -
ма: Вар дар ској, Змај Јови ној

и Гоце Дел че ва. Пре ма наја -
ва ма Месне зајед ни це, у пла -
ну је и уре ђе ње обда ни шта и
пар ка, а тре ба ло би да буде
напра вљен и један ата р ски
пут у дужи ни од кило ме тра
и по.

Кача ре во: У току су радо ви
на асфал ти ра њу Вино град ске
ули це, а кре ну ла је и изра да
тро то а ра у Ули ци Народ ног
фрон та. Вак ци ни са ње про тив
коро на ви ру са биће орга ни зо -
ва но у амбу лан ти без зака зи -
ва ња у субо ту, 10. апри ла, од
8 до 15 сати.

Омо љи ца: Поче ла је рекон -
струк ци ја згра де Месне зајед -
ни це, у којој су про сто ри је
поли ци је и Црве ног крста.
Дома ћи фуд ба ле ри побе ди ли
су рива ле из Чен те са 4 : 1.
Вак ци ни са ње про тив коро на -
ви ру са биће орга ни зо ва но у
амбу лан ти без зака зи ва ња у
неде љу, 11. апри ла, од 8 до
15 сати.

Стар че во: У орга ни за ци ји
Месне зајед ни це поче ла је
акци ја „Април – месец чисто -
ће”, када ће бити уре ђи ва ни
и игра ли шта, зеле не повр ши -
не, урба ни моби ли јар... Сле -
де при пре ме за рекон струк -
ци ју пар ка након што је реба -
лан сом град ског буџе та одо -
бре но 19 мили о на, као и још
један за деч је игра ли ште. Вак -
ци ни са ње про тив коро на ви -
ру са биће орга ни зо ва но у
амбу лан ти без зака зи ва ња у
поне де љак, 12. апри ла,  од 8
до 15 сати.

Месне актуелности

У СУБО ТУ, У ОКВИ РУ ПРО ЈЕК ТА 

„ПОЗДРАВ ИЗ КРА ЈА”

Филм ско вече 
у Доло ву

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Мар тов ски или 328. број једи -
ног писа ног меди ја из насе ље -
них места почи ње пози вом гра -
ђа ни ма да се укљу че у акци ју
„Април – месец чисто ће” и тако
што ће, поред укла ња ња отпа да
испред сво јих кућа, офар ба ти
клу пу, огра ду или поса ди ти цве -
ће. Наред не стра не доно се
инфор ма ци је о при ја вљи ва њу
пен зи о не ра за бес пла тан пре -
воз, као и при чу о настав ку ула -
га ња у инфра струк ту ру, пре све -
га о даљој рекон струк ци ји Трга
нео ли та, а ту је и вест о радо ви -
ма на гаси фи ка ци ји.

У вели ком интер вјуу гово -
рио је Зоран Аша нин, в. д.

дирек то ра ЈКП-а „Водо вод и
кана ли за ци ја”, који исти че да
Стар чев ци има ју добру пија ћу
воду. Гост „Кафе ни са ња у ’Ђер -
му’” је Миша Соко ло вић, а он
сви ма пору чу је да је нај ва жни -
је што могу да раде то да буду
што бољи у свом послу, док је
„лице с наслов ни це” Ната ша
Мило са вље вић, про фе си о нал -
ни шмин кер.

Писа но је и о уре ђе њу уну -
тра шњо сти Дома кул ту ре, цвет -
ном база ру на Тргу, а у анке ти
су гра ђа ни гово ри ли о одно су
пре ма дома ћим живо ти ња ма.
Као и увек, нису изо ста ле ни
стра не о шко ли, спо р ту, као ни

стал не рубри ке „Црти це из про -
шло сти” и „Уоп шти на ва ње”. У
„Стар че вач ким бра зда ма” Мит -
ко Рат ков је гово рио о свом
расад ни ку, а у „Кул ти ва то ру”
се пред ста ви ла тинеј џер ка
Ната ша Тешић и наста вље на
је при ча на тему „Стар че во
општи на”.

Иако неве ли ка, можда и
најпо зи тив ни ја вест обја вље -
на је на четвр тој стра ни –
мештан ка Јеле на Мла де но вић
нашла је нов ча ник сугра ђан -
ке Н. С. и, без раз ми шља ња,
одне ла га у Месну зајед ни цу,
где је неду го затим вра ћен
вла сни ци.

ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА У НОВО СЕ ЉАН СКОМ ДОМУ КУЛ ТУ РЕ

Сле ди рекон струк ци ја вели ке сале
Нај бит ни ја вест за ново се љан -
ски Дом кул ту ре јесте да је
реба лан сом буџе та Гра да Пан -
че ва за 2021. годи ну одво јен
новац за рекон струк ци ју вели -
ке сале објек та поме ну те уста -
но ве, чији дирек тор Бојан
Боља нац тим пово дом исти че
да ће на овај начин тех нич ки
капа ци те ти за одви ја ње
програ ма бити подиг ну ти и
спрем ни за ширу реги о нал ну
сарад њу.

– Уна пре ђе ње ћемо пости ћи
не само у инфра струк тур ном
сми слу већ и у про грам ском,

интер кул ту рал ном и еду ка тив -
ном, с обзи ром на то да ће Дом
кул ту ре поста ти пот пу но мул -
ти функ ци о нал на сре ди на,
доступ на осо ба ма са инва ли -
ди те том и осе тљи вим дру штве -
ним гру па ма.

То ће пра ти ти и сви тех нич -
ки садр жа ји нео п ход ни за
култур ну подр шку раз во ју
креа тив но сти мла дих и уче -
шће у ства ра њу и кори шће њу
кул тур них садр жа ја свој -
ствених срп ским и румун ским
зајед ни ца ма – наво ди
Бољанац.

Ускоро би требало да дође до проширења производног
(за коке животног) простора, то јест кавеза
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Сње жа на Ђор ђић, 

пре во ди лац

ФИЛ М: Пред крај четво ро -
го ди шње опса де Сара је ва, са
жељом да се обно ви цивил -
но дру штво и одр жи космо -
по лит ски дух гра да, 1995.
годи не „Оба ла арт цен тар”
покре ће „Сара је во филм
фести вал”.

Већ више од две деце ни је
„Сара је во филм фести вал”,
„Оба ла арт цен тар” и кино
„Meeting Point” сим бо ли су
филм ског живо та у Сара је ву.
Овог про ле ћа, на ини ци ја ти -
ву „Сара је во филм фести ва -
ла”, први пут се на деве то -
днев ном онлајн фести ва лу
оку пља ју чети ри воде ћа филм -
ска фести ва ла из чети ри
земље истог говор ног под руч -
ја: „Сара је во филм фести вал”
(БиХ), „Загреб филм фести -
вал” (Хрват ска), Фести вал
аутор ског фил ма (Срби ја) и
„Хер цег Нови филм фести -
вал” (Црна Гора). Овај први
зајед нич ки филм ски фести -
вал одр жа ва се у скло пу Мре -
же фести ва ла Јадран ске реги -
је, од 9. до 17. апри ла, на
интер нет адре си onde-
mand.kinomeetingpoint.ba.

Као про лећ но изда ње сва
чети ри удру же на фести ва ла,
про грам ће пред ста ви ти њихо -
ве зајед нич ке селек ци је фил -
мо ва. Биће то фил мо ви које
публи ка ина че нема при ли ку
да види: југо сло вен ски кла -
си ци, први фил мо ви ауто ра,
више стру ко награ ђи ва ни фил -
мо ви, нај за ни мљи ви ји европ -
ски и свет ски насло ви. Уз
филм, публи ка ће моћи да
погле да и раз го во ре с неким
од ауто ра.

Ова кви про јек ти пока зу ју
вред ност тех но ло шких реше -
ња у могућ но сти орга ни зо ва -
ња зајед нич ког био скоп ског
дожи вља ја. Без потре бе да
путу је мо у Загреб, Сара је во
или Хер цег Нови, виде ће мо
про грам фил мо ва које су бира -
ли сви ти раз ли чи ти, а опет
бли ски сен зи би ли те ти реги о -
на. Као тех но ло шко реше ње,
фести вал се слу жи плат фор -
мом за онлајн гле да ње фил -
мо ва. Плат фор ма је јед но став -
на за кори шће ње, а за „одла -
зак на про јек ци ју” потреб но
је издво ји ти чети ри евра.

Ово сигур но није заме на за
жамор масе пре почет ка фил -
ма и мирис био скоп ске сале,
али оно што истин ски пове -
зу је људе није физич ка димен -
зи ја. Умет ност вар ни чи и спа -
ја, као мате ри ја ли зо ва на
тежња да се чести це спо је у
стру ју, да се поје ди нач но про -
гле да кроз зајед нич ко и увек
про на ла зи пут да нам пру жи
оно што од кул ту ре оче ку је -
мо – чове ка. Овим зајед нич -
ким фести ва лом вра ћа мо се
себи, јед ни дру ги ма и фил -
му. Реги он има бога ту фести -
вал ску сце ну, живу сарад њу
и добре иде је и зато вре ди
оста ти отво рен за нове фор -
ма те и начи не ужи ва ња у
фести вал ској кул ту ри.

Ново иску ство

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

На зон ској смо три реци та то -
ра, која је због коро не, уме сто
у Кови ну, одр жа на путем апли -
ка ци је „Зум”, у наред ни круг
пла си ра ло се четво ро уче сни -
ка из Пан че ва.

Покра јин ско так ми че ње
биће одр жа но у Сеч њу од 21.
до 23. апри ла и на њему ће
боје Пан че ва бра ни ти Наста -
сја Загај чан, уче ни ца дру гог
раз ре да ОШ „Све ти Сава” из
Пан че ва, Јана Митев ски, уче -
ни ца четвр тог раз ре да ОШ „4.
окто бар” из Гло го ња, Боја на

Мил ков ски, уче ни ца шестог
раз ре да и пола зни ца Ате љеа
мла дих Пан че во, и Мир ја на
Мили но вић, уче ни ца Пољо -
при вред не шко ле из Пан че ва.
Кул тур но-про свет на зајед ни -
ца Пан че во и ове годи не је
оба ве шта ва ла уче сни ке и усме -
ра ва ла их на више кру го ве так -
ми че ња, што ће чини ти све до
репу блич ке смо тре.

На челу Кул тур но-про свет -
не зајед ни це сада је Бори слав
Вра њеш, а посао секре та ра оба -
вља Суза на Павло вић.

ЗА НАЈ БР ЖЕ ЧИТА О ЦЕ

Дели мо кар те за
предста ву „Руска смрт
– вот ка и шам па њац”

У дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у петак, 9. aприла, у
19.30, биће изве де на пред ста -
ва „Руска смрт – вот ка и шам -
па њац” савре ме не руске драм -
ске спи са те љи це Ири не
Васков ске, у режи ји Андрее
Аде Лазић. Пра и звед ба пред -
ста ве била је у „Коља да теа -
тру” у Јека те рин бур гу 2014.
годи не, а дома ћа извед ба
наста ла је у про дук ци ји „Ате -
љеа 212” и УК „Вук Кара џић”.
Глу мач ку еки пу чине Мили -
ца Михај ло вић, Иси до ра
Минић и Небој ша Илић.

У ста рој про па лој викен ди -
ци на пери фе ри ји гра да две
сестре, Ваља и Нађа, живе сво -
ју руску смрт, заро бље не изме -
ђу про шло сти сат ка не од разо -
ча ра ња и магло ви те будућ но -
сти, којој једва да се нада ју. 
С обе стра не раз ру ше них вра -
та њихо ве куће вре ба застра -
шу ју ћа сва ко дне ви ца. У њихо -
вој кући се, спле том окол но -
сти, буди Алек сеј и поја вљу је
се тра чак наде да ће зау ста -
вље ни живо ти кре ну ти напред.
Аутор ка дра ме успе ва да искле -
ше хумор од нај тра гич ни јих
окол но сти и пре ве де сумор ну
сва ко дне ви цу у раван апсурда.

Уз реди тељ ку Андреу Аду
Лазић, на пред ста ви су ради -
ли и пре во ди лац Нови ца
Антић, кости мо граф ки ња Јеле -
на Сто ку ћа и сце но граф ки ња
Мари ја Јев тић. За избор музике
су заду же ни Андреа Ада Лазић

и Дра ган Сте ва но вић Баг зи,
који је ујед но и дизај нер зву -
ка, док дизајн све тла ради Дра -
ган Масла ре вић. Орга ни за тор -
ка је Јеле на Фатић, а инспи -
ци јент ки ња Мари на Вује вић.

У апри лу је на про гра му и
моно дра ма „Коц кар” по чуве -
ном исто и ме ном делу Фјо до -
ра Досто јев ског, која ће бити
изве де на на сце ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва 19. апри ла у
19.30. Реди тељ и глу мац је
Мла ден Вуко вић, а текст је
адап ти рао Милош Нико лић.

Два нај бр жа чита о ца који
се јаве у петак, 9. апри ла, у
11 сати, доби ће две кар те за
пред ста ву „Руска смрт – вот -
ка и шам па њац”, које ће моћи
да пре у зму на биле тар ни ци
Кул тур ног цен тра пре саме
пред ста ве.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)
пред ста ва (раз мак) име и пре -
зи ме и поша љи те на 1201. Бру -
то цена СМС-а изно си 39,48
дина ра у Вип мре жи, 39,60
дина ра у Теле нор мре жи и
38,64 дина ра у мтс мре жи.

Згра да БИГЗ-а годи на -
ма је пред ста вља ла епи -
цен тар алтер на тив не
кул ту ре у Бео гра ду. У
тој згра ди лока ле су
изнајм љи ва ли вла сни ци
музич ких сту ди ја, али и
ате љеа, спорт ски клу бо -
ви, шко ле јези ка, изда -
вач ка пред у зе ћа, штам -
па ри је, про из во ђа чи хра -
не и кон фек ци је и мно -
ги дру ги. У фебру а ру је
озва ни че но да БИГЗ има
новог вла сни ка, а тиме
и да сви они који су ове
про сто ре кори сти ли
више неће има ти ту
могућ ност. 

Пан че вач ки састав
„Бас и Сте га”, који је
настао у том про сто ру,
при ре дио је сви р ку, која
је еми то ва на пре ко
интер не та. О томе смо
при ча ли с гита ри стом бен да
Дра га ном Гале том Вла ји ћем.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Сни ми ли сте лајв
свир ку/кон церт за крај БИГЗ-
а. Коли ко је овај про стор био
важан за вас и какву сим бо ли -
ку има ова свир ка?

ДРА ГАН ГАЛЕ ВЛА ЈИЋ:
БИГЗ је про стор у ком је бенд
настао 2011. годи не у новем -
бру. Током ових десет годи на
био нам је кућа што се тиче
ства ра ла штва. У њему смо
има ли мно штво про ба и разви -
ли два сту диј ска албу ма. Про -
бе су текле у стал ним тер ми -
ни ма два пута недељ но, а нека -
да и три, у сту ди ју „Beat”, 
с којим смо сара ђи ва ли од
самог почет ка. С обзи ром на
то да су чла но ви бен да из ра -
зли чи тих гра до ва – Нове Пазо -
ве, Бео гра да, Пан че ва – БИГЗ
нам је нека ко био нај згод ни ја
ста ни ца за оку пља ње, под јед -
на ко уда љен сви ма, и оно што
смо има ли у њему није баш
јед но став но опи са ти. Нека ко,
у том про сто ру били смо изо -
ло ва ни од спољ них ути ца ја и
има ли смо место где смо сло -
бод но могли да сви ра мо и
ради мо на раз во ју сво јих иде -
ја у јед ној опу ште ној и кре а -
тив ној атмос фе ри. Увек смо
били окру же ни при ја те љи ма
који су ту да нам помог ну,
музи ча ри ма и коле га ма из дру -
гих бен до ва, с којима смо се
сре та ли по ход ни ци ма и у

другим сту ди јима, дру жи ли се
и раз ме њи ва ли иску ства. Када
смо сазна ли да се сту дио дефи -
ни тив но сели из БИГЗ-а, с при -
ја те љи ма из сту ди ја „Beat”
дошли смо до јед не кре а тив -
не иде је и начи на да се опро -
сти мо од БИГЗ-а и оста ви мо
нешто као сећа ње на диван
пери од који смо у њему про -
ве ли. Ода бра ли смо да сни -
ми мо послед њу про бу у „Вели -
ком сту ди ју” сту ди ја „Beat”,
истом сту ди ју у ком је бенд
зва нич но настао 2011, и тако
обе ле жи мо крај јед не ере. Сни -
ма ње смо ура ди ли спон та но
при ли ком дола ска на послед -
њу про бу 9. мар та. Алек са
Динић, мла ди про ду цент кога
смо упо зна ли пар месе ци
рани је, пону дио се да сни ма
и обра ди звук. Поста вио је сет
микро фо на који смо у том тре -
нут ку има ли, озву чио цео бенд,
ура дио тон ску про бу и све је
било спрем но за наш исто риј -
ски лајв. Каме ром се поза ба -
вио Дани ло Јови чић из сту -
ди ја „Beat” и буд ним оком
испра тио деша ва ња у сту ди ју
на тој послед њој про би. Алек -
са је у наред ној неде љи мик -
сао аудио, а након њего вог
рада дошао је ред на видео-
-мон та жу, коју сам ура дио за
неде љу дана и при пре мио овај
мини-кон церт за пре ми је ру,
која је била 28. мар та путем
„Феј сбук” лај ва на стра ни ци
бен да и пор та лу K-013 онлајн.

Након тога сни мак је обја вљен
на „Јутјуб” кана лу бен да. На
самом сним ку се, поред кадро -
ва из сту ди ја „Beat”, могу виде -
ти и кадр о ви путо ва ња на про -
бу кроз сам БИГЗ и њего ва
једин стве на атмос фе ра.

l Шта сте сви ра ли овом
прили ком?

– На овом посеб ном изда њу
из сери је „Live from the Reher-
sal”, коју смо покре ну ли у
недо стат ку кон це ра та, нашле
су се чети ри нове песме и јед -
на нумера са албу ма „Негде
далеко”. Нове песме су у
развоју и спре ма мо их за тре -
ћи сту диј ски албум, у поста -
ви: Урош Киш (буб ње ви),
Милош Спа сић (син те сај зе -
ри/вокал), Сте ван Ђор ђе вић
(бас/вокал) и Дра ган Вла јић
Гале (гитара/вокал). То су прве
чети ри нуме ре на овом лај ву:
„Chill”, „Кроз ветар”, „Боје” и
„Drum’n’Space”. За раз ли ку од
прет ход них албу ма, карак те -
ри ше их екс пе ри мен тал ни ји,
али кон крет ни ји при ступ пле -
сној музи ци, с меша ви ном
музич ких жанр о ва и упе ча -
тљи вим сим бо лич ким тек сто -
ви ма. За људе који пра те наш
рад ове песме дола зе као над -
град ња једин стве ног сти ла који
смо изгра ди ли прет ход них
годи на. За ову при ли ку и овај
посе бан лајв наступ иза бра ли
смо песму „Transchin” са албу -
ма „Негде дале ко” као нуме -
ру за крај.

l Иза нас, али и
испред, нажа лост, јесте
вре ме пан де ми је. Како
сте кори сти ли овај
пери од и коли ко је он
ути цао на ваше ства ра -
ла штво?

– Што се тиче пери о -
да пан де ми је, тру ди мо
се да га пре ва зи ђе мо у
пози тив ном све тлу. Бенд
наста вља с редов ним
про ба ма и ради вред ни -
је него ика да. Могу сло -
бод но рећи и да су енту -
зи ја зам и рас по ло же ње
у бен ду на јед ном нивоу
који је изнад ситу а ци је.
Бенд је оти шао „Негде
дале ко” и тамо му је
добро. Недо ста ју нам
сви р ке пред публи ком,
насту пи и турне је, али
у недо стат ку тога окре -
ну ли смо се кре а тив ном

раду. Ради мо на песма ма које
ће се наћи на тре ћем сту диј -
ском албу му, који с нестр пље -
њем чека мо да сни ма мо. Већи -
на аран жма на и песа ма је ком -
пле ти ра на, има још ства ри на
који ма ради мо, али веру јем да
ћемо до кра ја годи не ком пле -
ти ра ти цео мате ри јал и бити
спрем ни за ула зак у сту дио на
вели ка вра та. Дра го ми је да
смо у овој ситу а ци ји оста ли
истрај ни у свом циљу и ства -
ра ла штву и пока за ли јаку кре -
а тив ну енер ги ју. Све што човек
ради од срца мора да опста не
упр кос свим про бле ми ма који
нас сна ла зе.

l И даље је неиз ве сно када
ће ства ри поче ти да се одви ја -
ју иоле нор мал но. Какви су
ваши пла но ви?

– У наред ном пери о ду наста -
ви ће мо редов не про бе и рад на
песма ма за тре ћи сту диј ски
албум. Има ће мо мало поте -
шко ћа док се не уста ли мо у
неком новом про сто ру, али
реши ће мо и то пита ње, надам
се уско ро. До сада смо изгра -
ди ли и ком пле ти ра ли шест
песа ма за нови албум и посто -
ји пар које су у фази раз ра де,
на који ма тре ба пора ди ти, на
шта ћемо се фоку си ра ти у
наред ном пери о ду. Позвао бих
овом при ли ком људе да
погледа ју наш лајв на „Јутју -
бу” под нази вом „Бас и Сте га
live from the rehersal@studio
Beat Belgrade /BIGZ/”.

МИНИ-КОН ЦЕРТ ЗА РАСТА НАК С БИГЗ-ом

УЖИ ВО С ПРО БЕ

ИЗЛО ЖБА СЛИ КА ЈЕЛЕ НЕ БАД ЊЕ ВАЦ РИСТИЋ

Омаж реци
ПЕДЕ СЕТ ПРВА ЗОН СКА СМО ТРА РЕЦИ ТА ТО РА

Песни че наро да мог
Од 6. до 19. апри ла
у Кул тур ном цен тру
Ковин биће поста -
вље на изло жба сли -
ка пан че вач ке сли -
кар ке Јеле не Бад ње -
вац Ристић под нази -
вом „Омаж реци”.
Сли ке су већег фор -
ма та и наста ле су
током 2020. и 2021.
годи не. Овај циклус
је посве ћен углав ном
Тамишу. Јеле на Бад ње вац
Ристић је завр ши ла Економски

факул тет у Бео гра -
ду, где је и сту ди -
ра ла исто ри ју умет -
но сти. Има ла је
три де сет чети ри
само стал не изло -
жбе и око три ста
груп них у земљи и
ино стран ству. Уче -
ство ва ла је у
бројним ликов ним
коло ни ја ма. Живи
и ства ра у Пан че -

ву. Чла ница је УЛУВ-а и УЛУ
„Све ти о ник”.

ПОСТАВ КА УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕНА „ПАНОН КЕ”

Радо ви са обу ке пусто ва ња
У Народ ном музе ју Пан че во
отво ре на је изло жба „Пусто ва -
ња” Удру же ња жена „Панон -
ке”, на којој су пред ста вље ни
радо ви наста ли на недав но одр -
жа ној обу ци за пусто ва ње вуне.
Обу ка је део про јек та „Дру -
штве но-еко ном ска афир ма ци -
ја жена у усло ви ма пан де ми -
је”, који су подр жа ле амба са де
Кана де, САД, Бел ги је и Израела.

Етно-мре жа и НАЛЕД спро -
ве ли су низ актив но сти, од пси -
хо ло шких ради о ни ца до разних
обу ка, како би помо гли жена -
ма које се баве руко тво ри на ма

у окви ру про јек та „Дру штве -
но-еко ном ска афир ма ци ја жена
у усло ви ма пан де ми је”. Радо -
ви наста ли на обу ци за пусто -
ва ње вуне у Пан че ву изло же ни
су у Народ ном музе ју.

Одр жа не су три коло ни је:
коло ни је тка ња у Пиро ту и Сом -
бо ру и коло ни ја руч ног ваља ња
вуне у Лозни ци, а обу ке за пусто -
ва ње при ре ђе не су у Пан че ву и
Срем ској Митро ви ци, обја сни -
ла је Вио ле та Јова но вић, извр -
шна дирек тор ка НАЛЕД-а.

Отва ра њу изло жбе су при су -
ство ва ли пред став ни ци амбасада

САД и Кана де, које су подр жа -
ле овај про је кат: супру га амба -
са до ра САД у Срби ји Ен Год -
фри и заме ник амба са до ра
Кана де у Срби ји Бра јан Ебел.

Обу ку у про сто ри ја ма Удру -
же ња жена „Панон ке” про шло
је једа на ест пола зни ца, а нај бо -
љој су доде ље ни сто за пустовање
и нео п хо дан мате ри јал за рад.

– Ради мо ста ре тех ни ке и,
када узме те тај про из вод, он
носи јед ну пору ку про ху ја лих
вре ме на са ових про сто ра. Тру -
ди мо се да при ву че мо мла де,
да на њих пре не се мо тра дицију

и да буде мо сигур ни да ће те
банат ске шаре које су на нашим
про из во ди ма има ти сво ју будућ -
ност – каже Олга Жол нај Јока -
но вић, пред сед ни ца УГ
„Панонке”.

Гра до на чел ник Пан че ва
Алек сан дар Сте ва но вић рекао
је да радо ви које „Панон ке”
кре и ра ју садр же чуве ну банат -
ску шару и да они те про из во -
де као Град покла ња ју деле га -
ци ја ма које посе ћу ју Пан че во.

Изло жба радо ва од пусто ва не
вуне у Народ ном музе ју Пан че -
во биће отво ре на до 10. апри ла.
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КОШАР КА ШИ И КОШАР КА ШИ ЦЕ

ЗНАШ КАКО СЕ ПОСТА ЈЕ ПРА ВИ ШАМ ПИ ОН?
ИЗАЂЕШ НА ТЕРЕН КАД ЈЕ НАЈ ТЕ ЖЕ – И ПОБЕ ДИШ!
Успе си наше кошар ка шке репре зен -
та ци је учи ни ли су да сви заво ли мо
овај спорт и поч не мо актив ни је да га
пра ти мо. А мно ги су одлу чи ли и да
иза бе ру кошар ку за  сво ју про фе си ју.

Небо је гра ни ца

Ања Кова че вић (20) сту ди ра менаџ -
мент и ради, и игра у КК-у „Вршац”.

– Кошар ку сам поче ла да тре ни рам
рела тив но касно, у осмом раз ре ду
основ не шко ле. Пошто сам увек била
нај ви ша у гене ра ци ји, роди те љи су ме
упи са ли на овај спорт – при ча она.

Поче ла је у пан че вач ком „Тами -
шу”, а са шесна ест годи на је пре шла
у Бео град. Игра ла је у Зему ну, у „Рад -
нич ком”, а онда је пре шла у вршач ки
клуб, где је већ две сезо не.

– Ова сезо на ми је била нај зна чај -
ни ја, јер је „Вршац” избо рио пла сман
за Прву лигу Срби је, у којој ћемо се
сле де ће годи не так ми чи ти – каже.

Кошар ка је за њу нај леп ши колек -
тив ни спо рт, јер је сва ки играч у еки -
пи битан на свој начин, а да би се
побе ди ло, потреб но је да свих два на -
ест игра ча буде као један.

– Сва ки спо рт је зах те ван ако жели -
те да успе те у њему. Посве ће ност је
неиз бе жна ако жели те добре резул та -
те. Бит ни су воља и добро орга ни зо -
ва но вре ме за шко лу, поро ди цу, при -
ја те ље и, нарав но, за себе. Све може
да се постиг не уко ли ко добро испла -
ни ра те сво је вре ме – обја шња ва.

Кошар ку воли јер јој даје могућ но -
сти стал ног напрет ка и уса вр ша ва ња.

– Кошар ка у мени буди спорт ски
дух и так ми чар ски карак тер и то ме
стал но под сти че да идем даље. Тако -
ђе, оства ри ла сам мно га при ја тељ -
ства, упо зна ла пуно ква ли тет них тре -
не ра и саи гра ча и сте кла при ја те ље
за цео живот – закљу чу је Ања.

Побе ди ти себе

Иван Сми ља нић (32) рођен је у Бео -
гра ду. Завр шио је прву спорт ску

кошар ка шку гим на зи ју Колеџ Бео -
град и ове годи не ће дипло ми ра ти на
Факул те ту орга ни за ци о них нау ка.
Играо је за више клу бо ва и ско ро са
сва ким осво јио зна чај на при зна ња.

– Почео сам у сед мој годи ни, када
ме је у школ ском дво ри шту при ме -
тио про фе сор Обрад Јан ко вић, и било
ми је зани мљи во да тре ни рам јер је
ту било доста мојих вршња ка, с који -
ма сам касни је постао добар при ја -
тељ – при ча Иван.

Након непу них годи ну дана тре ни -
ра ња у Основ ној шко ли „Душко Радо -
вић” пре шао је у шко лу кошар ке 
КК-а ФМП, у којој је про шао све
селек ци је, закључ но с првим тимом.

– У КК-у ФМП сам осва јао титу ле
прва ка држа ве у селек ци ја ма мла ђих
пио ни ра, каде та и јуни о ра, као и мно -
го број не тур ни ре у ино стран ству.

После првог тима ФМП-а играо је
за „Црве ну зве зду”, ОКК „Бео град”,
„Дина мик”, сло вач ку „Хан дло ву”,
литван ски „Невежис” и нарав но пан -
че вач ки „Тамиш”.

– Кошар ка је вео ма дина ми чан
спорт у којем има пуно трча ња, про -
ме на прав ца, ско ко ва, физич ког кон -
так та... Вео ма је важна физич ка спрем -
ност, али је под јед на ко бит но и да се
кори сти мозак како би се над му дрио
про тив ник који је можда у датом тре -
нут ку физич ки доми нант ни ји и то је
оно што ми је посеб но зани мљи во и
што можда мало издва ја кошар ку од
оста лих спор то ва – обја шња ва.

Физич ка при пре ма је изу зет но
важан сег мент уко ли ко неко жели

да се про фе си о нал но бави овим
спортом.

– У кошар ци „ради” цело тело, тако
да је изу зет но важно води ти рачу на о
сна зи. Поред трча ња, вео ма је важно
одла зи ти у тере та ну да би тело могло
физич ки да одго во ри на све зах те ве
које носе тре нин зи и утак ми це. Пошто
се напор но тре ни ра, нео п ход ни су
добар одмор и пра вил на исхра на да
би тело било спрем но за напо ре који
га сва ко днев но оче ку ју – каже он.

Он воли тре му и адре на лин које
осе ћа пре сва ког тре нин га и
утакмице.

– У кошар ци, али и у живо ту нај те -
же је избо ри ти се са самим собом,
сва ког дана нау чи ти нешто ново и
бити бољи него што смо били јуче,
јер смо сами себи нај ве ћи рива ли –
закљу чу је Иван.

Жеља, воља и дисци пли на

Вук Кне же вић (19) завр шио је Еко -
ном ску-трго вин ску шко лу „Паја Мар -
га но вић”. Уз подр шку поро ди це, при -
ја те ља и про фе со ра, заљу био се у спорт
за цео живот и ове годи не упи са ће
Факул тет спо р та и физич ког вас пи -

та ња у Бео гра ду.
– Ода брао сам

кошар ку када сам
упи сао основ ну шко -
лу, тада сам добио и
летак за кошар ка шке
тре нин ге који су се
одр жа ва ли у мојој
шко ли. Задо во љан
сам како напре ду јем
– при ча Вук.

Прве кошар ка шке
кора ке је напра вио у
„Крис-кро су”, а затим
је пре шао у бео град -
ски „Дина мик”. Сада
игра за КК „Сло дес”.

– Кошар ка се доста раз ли ку је од
оста лих тим ских спор то ва, јер сва ки
играч може мно го да допри не се тиму.
Сва ки спорт је зах те ван ако жели те
успех у њему. Потреб ни су ред, рад,
жеља, воља и дисци пли на и резул та -
ти ће сами доћи – обја шња ва.

Вук каже да, када игра, тих четр де -
сет мину та коли ко тра је утак ми ца
забо ра ви на свет изван тере на.

– Тру дим се да
на сва ком сле де -
ћем тре нин гу
будем што бољи и
да тако напре ду -
јем – закљу чу је.

Игра и побе да

Саша Радо вић
(25) кошар каш је
КК-а „Тамиш” из
Пан че ва. Завр шио
је Висо ку стру ков -
ну шко лу, одсек за
финан си је, рачу -
но вод ство и бан -
кар ство, а тре нут -
но је сту дент
мастер-сту ди ја.
Про фе си о нал но

игра кошар ку седам годи на.
– Ода брао сам је у дру -

гом раз ре ду основ не шко -
ле. Гле дао сам наше кошар -
ка ше како се пењу на кров
све та и заљу био се у ову
игру. Прве кошар ка шке
кора ке напра вио сам упра -
во у КК-у „Тамиш”. Поче -
ло је као игра и дру же ње с
вршња ци ма, а после неко -
ли ко годи на кошар ка је
поста ла део мог живо та.
Почео сам озбиљ ни је да је
схва там и насто јим да
будем сва ким даном све
бољи и да побе ђу јем. Прво
сам насту пао за КК „Дина -
мо”, који је дру ги тим
„Тами ша”, да бих после пре -
шао и у први тим. Сва ким
даном сам се тру дио да се
дока жем тре не ру Боја ну
Јови чи ћу и намет нем се
сво јим игра ма и зала га њем.
Про вео сам и две годи не у
КК-у „Колу ба ра” из Лаза -
рев ца, да бих се потом вра тио у свој
род ни клуб, у ком сам тре нут но капи -
тен, што ме чини јако поно сним јер
„Тамиш” сма трам делом сво је
породице – обја шња ва.

Саша каже да је кошар ка јако зах -
те ван спо рт и да је потреб но мно го
одри ца ња, воље и жеље да би се
оства ри ли сви циље ви које играч
зами сли.

– Потреб но је ради ти на свим сег -
мен ти ма сво је игре, дри блин гу, шуту,
дода ва њу, као и на физич ким спо соб -
но сти ма. Поред тога, тре ба и раз у ме -
ти игру и нау чи ти да у сва ком тре -
нут ку нађе те пра во реше ње како бисте
над и гра ли про тив ни ка. Нарав но, када
сте мла ђи, нека одри ца ња теже пада -
ју – не иде те, на при мер, с дру штвом
у град, био скоп, на рођен дан..., јер
има те тре нинг. Међу тим, сада када
се окре нем уоп ште не жалим за тим,
донео сам пра ву одлу ку и пре по ру -
чио бих свим мла ђим осо ба ма да иза -
бе ру спорт који воле и посве те се њему
– каже он.

Нај ви ше воли над и гра ва ње, утак -
ми це и нарав но побе ду.

– Цео живот тре ни ра те и спре ма те
се због утак ми ца и нема леп шег осе -
ћа ја од игре и побе де. Поред спортских
задо вољ ста ва, још јед на позитивна

стра на спор та јесте и та што упо зна -
је те мно го нових људи, које сада
могу назва ти при ја те љи ма за цео
живот. И у томе се огле да лепо та
спор та – прича.

Иза зов за сва ког спор ти сту јесте да
себе пред ста ви у нај бо љем све ту.

– Желим да пока жем да сам добар
кошар каш, али и добар човек, и да
будем при мер дру ги ма. Да пока жем
да су спор ти сти вред ни, посве ће ни,
истрај ни, кул тур ни... И надам се да
ће се мла де осо бе угле да ти на спор -
ти сте, исто као и ја – закљу чу је Саша.

Брзи на доно ше ња одлу ка

Алек са Нико лић (26) ода брао је кошар -
ку у првом раз ре ду основ не шко ле,
након гле да ња Свет ског првен ства у
Инди ја на по ли су у лето 2002. годи не,
где је наша репре зен та ци ја осво ји ла

зла то. Прве кошар ка шке кора ке начи -
нио је под патро на том про фе со ра
Вла ди ми ра Или ћа. Играо је за клу -
бо ве „Крис-крос”, „Maршал” у САД,
„ Спар так” из Санкт Петер бур га, „Или -
ри ју” из Љубља на, ФМП, „Зла ти бор”,
„Зрињ ски” из Моста ра, а сада је у
КК-у „Вој во ди на”.

– Може се рећи да је моја кари је -
ра ишла пома ло чуд ним и „зао би ла -
зним” путем. До девет на е сте годи не
сам играо за „Крис-крос” из Пан че -
ва, који је тих годи на играо у Дру гој
срп ској лиги и, искре но, није било
мно го оних који су мисли ли да ћу се
озбиљ ни је бави ти кошар ком. Имао
сам ту сре ћу да је током послед ње
годи не мог игра ња у „Крис-кро су”
тре нер био Вук Ста ни ми ро вић, који
ми је дао вели ку сло бо ду и помо гао
да мно го напре ду јем. Поред тога,
гото во сва ко днев но сам инди ви ду -
ал но тре ни рао с про фе со ром Нена -
дом Тру ни ћем. Након тога сам оти -
шао на уни вер зи тет „Мар шал” у САД.
После добре прве годи не одмах на
ста р ту дру ге сам задо био тешку
повре ду гла ве, због које сам био ван
тере на више од шест месе ци. После
дипло ми ра ња био сам члан Уни вер -
зи тет ске репре зен та ци је Срби је,
четвр те на Уни вер зи ја ди у Тај пе ју
2017. годи не. Тре нут но насту пам за
КК „Вој во ди ну”, коју води наш позна -
ти тре нер Миро слав Нико лић, а ово
је моја четвр та про фе си о нал на сезона
– при ча Алек са.

Раз ли ка у одно су на већи ну дру гих
спор то ва јесте у брзи ни доно ше ња
одлу ка на тере ну.

– Кошар ка је зах те ван спо рт нај -
ви ше због вели ког бро ја тех нич ких
еле ме на та које има, а уз то су потреб -
ни одлич на физич ка спре ма и добро
позна ва ње так ти ке. Као и у свим
оста лим спор то ви ма, за добре резул -
та те потреб на је вели ка посве ће ност,
осим ако нисте у 0,01 одсто оних
који су екс трем но тален то ва ни –
каже.

Он воли што му овај спорт пру жа
кон стант ну могућ ност да нау чи нешто
ново и напре ду је, као и дина ми ку
саме игре.

– Тру дим се да на сва ком тре нин гу
и утак ми ци дам мак си мум, без обзи -
ра на окол но сти – каже Алек са.

Мир ја на Марић

Саша Радовић

Иван Смиљанић

Алекса Николић

При ча о живо ту после смр ти, о савр -
ше ној осве ти, али и о све тло сти која
увек успе да се про би је кроз таму.
Мај стор напе то сти Цај Ђуен изне -
на ди ће сво је чита о це шокант ним
рас пле том у при чи који се игра гра -
ни ца ма ствар но сти и сли ка упе ча -
тљив пор трет савре ме не Кине.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
шта је ваш нај ве ћи дра гуљ. Књи ге
из „Вул ка на” доби ће ауто ри сле де -
ћих пору ка:

„Оно што имам у гла ви.”
063/2136...

„Мој нај ве ћи дра гуљ је соба пуна
књи га са удоб ном фоте љом крај
про зо ра с погле дом на море. Једи -
на мана те собе је што се она, бар
засад, нала зи само у мојој машти.”
064/9139...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње шта црта те по папи -
ру док теле фо ни ра те:

„Срца, као и све заљу бље не душе.”
060/4468...

„Не тре ба да буде те пси хо лог да
бисте на осно ву мојих шкра бо ти на
лако закљу чи ли да не волим да
теле фо ни рам. Што раз го вор дуже
тра је, то ја више орем по папи ру.”
062/2201... Д. К.

Два чита о ца који до 14. апри ла, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Коли ко вам је тре нут но
добро?”, награ ди ће мо по јед ном
књи гом. Одго во ре ћемо обја ви ти у
наред ном бро ју.

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

Нао ру жан само урне бе сним сми -
слом за хумор, глав ни јунак запо -
чи ње исцр пљу ју ћу бор бу за спас свих
које воли, али и себе самог. При ча
поста је све дина мич ни ја и доби ја
неве ро ват не обр те, а Иван откри ва
да је и те како спо со бан за дела која
су му рани ја била непојм љи ва.

„Да је боље, не би
ваља ло” Боја на

Љубе но ви ћа

„Река забо ра ва”
Цајa Ђуе на

Два чита о ца који до 14. апри ла, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Шта бисте желе ли да што пре
забо ра ви те?”, награ ди ће мо по јед -
ном књи гом. Одго во ре ћемо обја -
ви ти у наред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Вук Кне же вић

Ања Ковачевић
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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

ФИАТ-ПАНДА 1.1 YOUNG,
2002. годиште, путнички, рег.
До 03. 01.2022. год.
Тел:061/138-68-73 (СМС)

ПУНТО 1.2 8 В, 2003, клима,
серво, металик, одличан, гара-
жиран. 064/142-55-93. (302792)

ПУНТО 1.3 мултијет дизел,
2003, 3 В, бели, клима, серво,
одличан. 064/856-60-65.
(302792)

ПРОДАЈЕМ мотор АПН 6, 2011.
годиште, 49 м³. 061/685-14-01.
(302807)

ПРОДАЈЕМ Мерцедес 200, бенз
– плин, атест. Апарат за кокице
улични плин. Тел. 064/425-02-
77. (302988)   

СТИЛО 1.2, 2002, пет врата,
клима, у првој боји, 160.000км.
064/130-36-02. (302937)

НА ПРОДАЈУ чамац премикс
специјал, 80 мотор јамаха – 5
ЦМХС 3.7. 013/366-825. (302833)

ПРОДАЈЕМ ИМТ 533-539, две
приколице и остале прикључне
машине. Светозара Марковића
165. (302815)

ОПЕЛ астра караван, 2001, 2.0,
дизел, добар. Регистрован до
краја године. 065/561-97-37.
(302914)

ПРОДАЈЕМ шкоду фабиу 1.2,
2008. годиште, регистрован до
04.04.2022. бензинац. 063/348-
720. (302918)

ДОБЛО макс, 1.4, 2007/8, ате-

стиран плин. 064/130-36-02.

(302937)

СУЗУКИ свифт 1.0 глс, 1998. го-

диште, мали потрошач, град 5

л, цена 400 евра. 060/615-14-

19. (302893) 

ФИАТ пунто 1.2, 2001, 170.000

км, регистрација фебруар

2022. 063/725-99-37. (302902)

АЛФА ромео 147, 2008. годи-
ште, 5 врата, регистрован до
11.2021. 063/862-11-70. (302889)

ДАЧИЈА логан рестајлинг, 1.6,
2008, клима, 140.000 км, у првој
боји. 064/130-36-02. (302937)

ПАСАТ Б 5, 1.9 тди, 99/20 ка-
раван, сва опрема, у првој бо-
ји. 064/130-36-02. (302937)

ПРОДАЈЕМ Рено клио 1.5 дцл,
2002. годиште, хаварисан за
делове. Тел. 062/491-240.
(302994)

ФЕЛНЕ са гумама за Рено клио

15 x 185 x 65, 12.000 динара.

013/321-596. (302828)

КУПУЈЕМ возила од 70 до 2.000
евра. 060/114-83-38. (303031)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.800 евра.
062/193-36-05. (303031)

КУПУЈЕМ возила од 100 – 2.000
евра. Стање небитно. 063/165-
83-75. (303030)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Содари у
Дринској улици. 065/263-17-01.
(302771)

ИЗДАЈЕМ гаражу. 063/332-772.
(302834) 

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/07-84-789, 063/77-84-789.
(302968)

НА ПРОДАЈУ стајско ђубриво.
063/167-48-62 (СМС)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањ-
ци, свиње. Могућност клања и
печења. 060/037-11-96. (302700)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећ, 2.5 кв.
064/230-96-54. (303011)

ПРОЛЕЋНА акција дрвета, пре-
воз, сеча и истовар гратис,
4.500 динара. 060/304-16-92,
064-959-49-61. (302779) 

ОГРЕВНО дрво багрем, буква,
цер, храст. Цена по договору.
064/366-61-78, 065/437-94-14.
(302780)

ПРОДАЈЕМ радни сто - 2 кома-
да, сточић, пони бицикл, шива-
ћу машину јадранка (багат).
064/058-51-49. (302784)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, кухиња
12.000, нова. 013/371-568,
063/773-45-97. (302810)

ПРОДАЈЕМ два ормана, висина
220 цм, ширина 150 цм и виси-
на 220 цм, ширина 100 цм, од-
лични. 013/314-978. (302821)

МЕРДЕВИНЕ алуминијумске,
трокраке, девет степеника,
7.000 динара. 013/321-596.
(302828)

НА ПРОДАЈУ балирана детели-
на око 100 бала. 065/601-84-
86. (302920)

СУДОПЕРА, уљани радијатор,
електрични шпорет, тросед мој-
ца, кревет, орман с ципеларни-
ком, телевизор, фотеље, столи-
це. 063/861-82-66. (302907)

ПРОДАЈЕМ тросед, две фоте-
ље, дечји писаћи сто и гарде-
робни орман. 069/251-77-24.
(302895) 

ПРОДАЈЕМ мини шпорете:
струја – рерна струја, плин –
рерна струја. 060/555-41-29.
(302901)

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед, фо-
тељу и тучани бакрач. 064/967-
68-98. (302875)

ПРОДАЈЕМ мангулице и црве-
ни кукуруз. 063/720-20-48.
(302852)

НА ПРОДАЈУ та пећ 2,5 кв, уља-
ни радијатор, пећ вентилатор 2
кв. 063/843-55-69. (302946)

РАСПРОДАЈА нове и половне
гардеробе (од 10-12 сати).
063/163-80-77. (302997)

ПРОДАЈЕМ веш машину, теле-

визор, шпорет пола бутан, ква-

рцну пећ, столицу за љуљање.

066-888-22-89. (302979)

ПРОДАЈЕМ прасиће, овце и сви-

њу за клање. Новосељански пут

175. 064/303-28-68. (302999) 

ПРОДАЈА новог намештаја -

столови од 4.500, столице

1.800, лежајеви од 15.300.

060/600-14-52. (302993)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замр-

зиваче, фрижидере, телевизо-

ре. Долазим на кућну адресу.

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

(302778)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-

даље, сатове, новац, пенкала.

013/313-458, 063/199-60-36,

064/488-40-22. (302964)

КУПУЈЕМ пенкала, медаље, ор-
дење, сатове, трактор, разни
алат, пољопривредне машине.
064/867-48-11. (302930) 

КУЋА, Кајмакчаланска, нова,
ПР + спрат, укњижена, ПВЦ,
вода, канализација, 68.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (303032)

КУЋА, Кајмакчаланска, нова,
ПР + спрат, укњижена, ПВЦ,
вода, канализација, 68.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (303032)
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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!

atssb.edu.rs

НОВА МИСА, кућа, 200 квм,

65.000 евра, без посредника.

062/257-751, 066/575-00-99.

(302399)

КУЋА у Војловици, нова 180

квм, укњижено, 49.000 евра.

063/771-75-96, 063/784-71-34.

(302256)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,

100 квм, реновирана од темеља

до крова, етажно грејање пе-

лет. 064/317-04-70. (302104)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,

преко пруге, пола под воћем.

064/113-47-76. (302553)

КУЋА на продају, нова Миса,

70.000 евра, договор. 063/163-

80-77. (302580)

ПЛАЦ на Кудељарском насипу

27,43 ари, излаз на две улице,

градско грађевинско земљиште.

068/408-97-21. (302565)

ПРОДАЈЕМ 1.8 хектара земље,

прва класа. 060/153-25-15.

(303014)

ЗЕМЉА 127 ари, Новосељански

пут, пре пумпе Крнета.

063/892-12-08 (СМС)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 8 ари,

91 квм, 26 квм, фронт, 2.500

евра ар. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (303032)

ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,

16.000 евра, ограђен. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(303032)

ВИКЕНДИЦА Баваништанац, 30
ари до асвалта, трофазна, бу-
нар, воће. 064/493-00-47.
(302915)

ПРОДАЈЕМ кућу у Маргити. 6
ари плаца. Тел. 065/404-10-98.
(302814)

ПЛАЦ 22 ара грађевинско зе-
мљиште, Војловица, Братства
јединства просек I бр.2.
065/561-97-37. (302914)

ШИРИ центар старија кућа,
115, 5 ари, 60.000. 063/836-23-
83. (679) „трем 01”. (302869)

ПРОДАЈЕМ стамбено – послов-
ни простор, стамбени 600 квм,
пословни 300 квм, центар Омо-
љице, 110.000 евра, може заме-
на за стан, кућа Панчево.
062/404-144. (302824)

КАРАУЛА, продајем 43 ара,
трећа дуж. Контакт тел.
063/102-86-41. (302829)

ПРОДАЈЕМ викенд кућу 61 квм
у викенд насељу „Ушће” Доло-
во. Има 11 ари плаца. 065/335-
38-11. (302839)

ПРОДАЈЕМ 28,5 ари. Власник
1/1. 061/102-27-46. (302925)

ПРОДАЈА плацева градско гра-
ђевинско земљиште. 064/212-
52-52. (302945)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари код
Штиркаре. 063/261-859. (302954)

НОВО СЕЛО 9 ари, 140 квм,
новија, одлична. 013/348-025
(302969)

ПОЧЕТАК Војловице сређена

кућа 120 квм, 5 ари, 55.000,

„Кров”. 060/551-64-50. (302936)

ПОГОДНО за инвеститоре, ку-

ћа код новог СУП-а, 6,32 ара,

100.000 „Кров”. 060/683-10-64.

(302936)

ГРАДСКО грађевинско земљи-

ште, 92 ара, близу Новосељан-

ског пута, 45.000. „Кров”.

060/683-10-64 (302936)

ЈАБУЧКИ до пута, грађевински

плац за халу, 22 ара, 75.000.

„Кров”. 060/683-10-64. (302936) 

ЗЕМЉА 127 ари, Новосељански

пут, пре пумпе Крнета.

063/892-12-08 (СМС)

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

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

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
100 квм, реновирана од темеља
до крова, етажно грејање пе-
лет. 064/317-04-70. (302104)

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

КУЋА на продају, нова Миса,
70.000 евра, договор. 063/163-
80-77. (302580)

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

ПРОДАЈЕМ 1.8 хектара земље,
прва класа. 060/153-25-15.
(303014)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 8 ари,
91 квм, 26 квм, фронт, 2.500
евра ар. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (303032)

ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,
16.000 евра, ограђен. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(303032)

ВИКЕНДИЦА Баваништанац, 30
ари до асвалта, трофазна, бу-
нар, воће. 064/493-00-47. (302915)

ПЛАЦ 22 ара грађевинско зе-
мљиште, Војловица, Братства
јединства просек I бр.2.
065/561-97-37. (302914)

ШИРИ центар старија кућа,
115, 5 ари, 60.000. 063/836-23-
83. (679) „трем 01”. (302869)

ПРОДАЈЕМ кућу у Маргити. 6
ари плаца. Тел. 065/404-10-98.
(302814)

ПРОДАЈЕМ стамбено – послов-
ни простор, стамбени 600 квм,
пословни 300 квм, центар Омо-
љице, 110.000 евра, може заме-
на за стан, кућа Панчево.
062/404-144. (302824)

ПРОДАЈЕМ викенд кућу 61 квм
у викенд насељу „Ушће” Доло-
во. Има 11 ари плаца. 065/335-
38-11. (302839)

КАРАУЛА, продајем 43 ара,
трећа дуж. Контакт тел.
063/102-86-41. (302829)

ПРОДАЈЕМ 28,5 ари. Власник
1/1. 061/102-27-46. (302925)

ПРОДАЈА плацева градско гра-
ђевинско земљиште. 064/212-
52-52. (302945)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари код
Штиркаре. 063/261-859.
(302954)

НОВО СЕЛО 9 ари, 140 квм,
новија, одлична. 013/348-025
(302969)

ПОЧЕТАК Војловице сређена
кућа 120 квм, 5 ари, 55.000,
„Кров”. 060/551-64-50. (302936)

ПОГОДНО за инвеститоре, ку-
ћа код новог СУП-а, 6,32 ара,
100.000 „Кров”. 060/683-10-64.
(302936)

ГРАДСКО грађевинско земљи-
ште, 92 ара, близу Новосељан-
ског пута, 45.000. „Кров”.
060/683-10-64 (302936)

ЈАБУЧКИ до пута, грађевински
плац за халу, 22 ара, 75.000.
„Кров”. 060/683-10-64. (302936) 

ВИКЕНДИЦА Баваништанац, 30
ари до асвалта, трофазна, бу-
нар, воће. 064/493-00-47.
(302915)

ПЛАЦ 22 ара грађевинско зе-
мљиште, Војловица, Братства
јединства просек I бр.2.
065/561-97-37. (302914)

ШИРИ центар старија кућа,
115, 5 ари, 60.000. 063/836-23-
83. (679) „трем 01”. (302869)

ПРОДАЈЕМ кућу у Маргити. 6
ари плаца. Тел. 065/404-10-98.
(302814)

ПРОДАЈЕМ стамбено – послов-
ни простор, стамбени 600 квм,
пословни 300 квм, центар Омо-
љице, 110.000 евра, може заме-
на за стан, кућа Панчево.
062/404-144. (302824)

КАРАУЛА, продајем 43 ара,
трећа дуж. Контакт тел.
063/102-86-41. (302829)

ПРОДАЈЕМ викенд кућу 61 квм
у викенд насељу „Ушће” Доло-
во. Има 11 ари плаца. 065/335-
38-11. (302839)

ПРОДАЈЕМ 28,5 ари. Власник
1/1. 061/102-27-46. (302925)

ПРОДАЈА плацева градско гра-
ђевинско земљиште. 064/212-
52-52. (302945)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари код
Штиркаре. 063/261-859. (302954)

НОВО СЕЛО 9 ари, 140 квм,
новија, одлична. 013/348-025
(302969)

ПОЧЕТАК Војловице сређена
кућа 120 квм, 5 ари, 55.000,
„Кров”. 060/551-64-50. (302936)

ПОГОДНО за инвеститоре, ку-
ћа код новог СУП-а, 6,32 ара,
100.000 „Кров”. 060/683-10-64.
(302936)

ГРАДСКО грађевинско земљи-
ште, 92 ара, близу Новосељан-
ског пута, 45.000. „Кров”.
060/683-10-64 (302936)

ЈАБУЧКИ до пута, грађевински
плац за халу, 22 ара, 75.000.
„Кров”. 060/683-10-64. (302936) 

ЗЕМЉА 127 ари, Новосељански
пут, пре пумпе Крнета.
063/892-12-08 (СМС)

НОВА МИСА, кућа, 200 квм,

65.000 евра, без посредника.

062/257-751, 066/575-00-99.

(302399)

КУЋА у Војловици, нова 180

квм, укњижено, 49.000 евра.

063/771-75-96, 063/784-71-34.

(302256)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
100 квм, реновирана од темеља
до крова, етажно грејање пе-
лет. 064/317-04-70. (302104)

ПЛАЦ на Кудељарском насипу

27,43 ари, излаз на две улице,

градско грађевинско земљиште.

068/408-97-21. (302565)

КУЋА на продају, нова Миса,

70.000 евра, договор. 063/163-

80-77. (302580)

КУЋА, Кајмакчаланска, нова,

ПР + спрат, укњижена, ПВЦ,

вода, канализација, 68.000.

(67), „Милка М”, 063/744-28-

66. (303032)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 8 ари,

91 квм, 26 квм, фронт, 2.500

евра ар. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (303032)

ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,

16.000 евра, ограђен. (67),

„Милка М”, 063/744-28-66.

(303032)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

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

(4/301480)
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)ПОТРЕБАН РАДНИК

у производњи. 
СР „Гумипласт ивон”.

063/827-38-83

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ
у производњи 

бетонске галантерије.
Тел. 064/949-92-72

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

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

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ једносо-
бан стан, локал у Јабуци.
063/351-709. (302596/р)

МИСА, поткровље у фулу, нор-
вешки, трособан, 66 квм,
46.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (303032)

ПРОДАЈЕ се нов стан 55 квм +
тераса, са паркинг местом и
подрумским простором. Ком-
плетно намештен. Жарка Зре-
њанина 53а, II спрат, са лиф-
том. Гордана. 060/445-04-15.
(302772)

СТРЕЛИШТЕ двоипособан, 66
квм, ЦГ, IV, лифт, прелеп,
57.000. 063/836-23-83. „Трем
01”. (302869)

СОДАРА, 38 квм, IX, ЦГ, два
лифта, није задњи. (679).
063/836-23-83 „Трем 01”.
(302869)

ТРОСОБАН стан, строги цен-
тар, 72 квм, две терасе, трећи
спрат, лифт, ТА, могућност ЦГ,
75.000. Звати после 17 сати на
тел. 064/119-60-06. (302880)

КУПОВИНА станова, исплата
одмах. АМК некретнине.
061/262-08-44. (302957)

ФАНТАСТИЧНА прилика, Те-
сла, код „Љубичева”, двособан,
38 квм, I, 22.900, АМК некрет-
нине. 061/262-08-44. (302957)

СОДАРА, двоипособан, 67 квм,
VI II (XI), реновиран, 63.000,
договор. „Кров”. 060/683-10-
64. (302936)

НОВОГРАДЊА, Панчево, цен-
тар, продајем четворособан
стан, 75 квм и трособан стан,
62 квм, инвеститор. 063/823-
71-79. (302942)

ПРОДАЈЕМ стан 67 квм и гара-
жу Тесла, Љубомира Ковачеви-
ћа 12. 063/278-250. (302989)

ЦЕНТАР, четворособан, 104
квм, ЕГ, II, 90.000, „Премиер”
(353). 063/800-44-30. (303001)

СТРЕЛИШТЕ двособан, VII, 57
квм, ЦГ, сређен, 46.000. „Пре-
миер” (353). 063/800-44-30.
(303001)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потреб-
не некретнине, станови, куће,
све локације. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (303032)

КУПУЈЕМ двособан стан на Ке-
ју Радоја Дакића 3 или 5 до III
спрата, центар, Браће Јовано-
вића, Змај Јовина и Лава Тол-
стоја. 063/232-757. (302566/р) 

КУПУЈЕМО двособан стан, цен-
тар, Котеж, брза исплата. „Пре-
миер” (353). 063/800-44-30.
(303001)

ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли, на ду-
же време. 061/608-65-04. (303002)

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

ИЗДАЈЕМ нов, комплетно лукс
опремљен стан, на Тесли, 45
квм. Цена 230 евра. Тел.
064/335-43-43. (и)

ПОТПУНО опремљен једноипо-
собан стан у центру, зграда,
лифт, ЦГ. 063/879-60-68.
(302749/р)

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

ОЗБИЉНОЈ породици потребан
стан или кућа за становање, у
замену за одржавање и плаћа-
ње рачуна. 061/273-65-68.
(302614)

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

ИЗДАЈЕМ мањи дворишни стан
са грејањем за помоћ у кући.
013/343-439, 064/280-30-35.
(302735)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Стрелиште, ТА, 1. спрат.
060/366-00-63. (303029)

ИЗДАЈЕМ нов стан намештен
са грејањем озбиљном брачном
пару, Јабука. 063/351-709.
(303017)

СОДАРА, двособан полунаме-
штен стан, издајем. Тел.
062/852-81-00. (303019)

ИЗДАЈЕМ стан у центру Панче-
ва. 064/124-82-58. (302960)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,45 квм,
једнособан, намештен 150 +
депозит. 063/804-12-72.
(302969)

ИЗДАЈЕ се двособан ненаме-
штен стан у центру. Клима, ка-
бловска, интернет. Јако добар.
064/178-42-42. (302959)

ИЗДАЈЕМ собу, кухињу, Марги-
та, Светозара Шемића 70 а.
013/354-703. (302822)

ИЗДАЈЕМ мањи двоипособан
стан најстрожији центар, ЦГ,
лифт, други спрат, тераса, нова
столарија, одмах усељив, пра-
зан. Погодан за пословни про-
стор. 063/167-95-58. (302928)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан ком-
форан, комплет намештен, 16
квм, плус купатило. 064/396-
18-54. (302896)

НАМЕШТЕН стан, соба, кухи-
ња, купатило, код стоматоло-
шког, високо поткровље.
069/360-10-11. (302884)  

ПОТРЕБНА намештена гарсо-
њера за студента. Гордана.
060/445-04-15. (302772)

ИЗДАЈЕМ дуплекс на Тесли,
114 квм, два купатила, две те-
расе, ЦГ, клима, гаража, вла-
сник. 063/321-038. (302768)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан, 40
квм, намештен, центар, депо-
зит, радници. 061/182-37-90.
(302813)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру на Н. Миси за самце.
063/839-56-81, 013/370-398.
(302831)

ИЗДАЈЕМ једнособан полуна-
мештен стан са грејањем, пар-
кинг, нова Миса. 063/194-40-
79. (302844)

ИЗДАЈЕ се једнособан стан,
екстра сређен у центру.
061/292-30-30. (302845)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01. (302984)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоње-
ру, центар, одмах усељива, wi-
fi, паркинг, кабловска.
060/691-88-23. (302847) 

ИЗДАЈЕМ локал, у центру, ЈНА
16, 22 квм. 062/242-545. (302943)

ЛОКАЛ, продајем, 28 квм + 12
квм галерија, сређен, центар.
063/489-958. (302933)

ЛОКАЛ или стан у срцу града,
ЈНА, ПР, 30 квм, 21.900 евра.
АМК некретнине, 061/262-08-
44. (302957)

ИЗДАЈЕМ магацински простор
са двориштем и осебним улазом.
Јабука. 063/351-709. (303017)

ПРОДАЈЕМ киоск код нове По-
ште, 12 квм + мокри чвор, ради
десет година, идеално за поро-
дични посао. 060/812-66-63.
(303020)

ИЗДАЈЕМ локал у центру код
Суда. 063/691-169. (302826)

ИЗДАЈЕМ локале 110 квм, 40
квм , канцеларијски простор,
Звезда, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (302989)

ПРОДАЈЕМ трафику на аутобу-
ској станици, Контакт тел.
063/1202-86-41. (302829)

ИЗДАЈЕМ локал са кућом, Но-
восељански пут 113. тел.
063/858-47-22. (302849)

РЕСТОРАНУ Royal у Авив пар-
ку потребан конобар-ица.
063/216-788. (302662)

ПОТРЕБАН радник за продају
и припрему готових јела у Бео-
граду, Каленић пијаца, локал –
успешно послује десет година,
стрални радни однос. Контакт,
063/863-12-61. (303006)

ПЕКАРИ: потребна радница за
продају и печење. 063/835-08-
48. (303016)

РЕСЕТОРАНУ потребан кувар
са искуством. 063/835-08-48.
(303016)

ПОТРЕБАН вредан и одговоран
ауто-лимар са искуством.
060/035-48-56. (303026)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне
раднице. 062/339-279. (303013)

ПОТРЕБНИ продавци за рад у
пицерији. 013/377-230,
064/259-96-62. (302986)

РЕСТОРАНУ Po co Lo co потребан
кувар. 064/874-03-01. (302985)

ФИРМИ Pan Bau Max doo по-
требна спремачица. Збати на
број тел. 064/864-44-87. (302911)

МЕСАРИ „Цицварић” потребан
месар са искуством. 013/251-
54-48. 7 – 15 сати. (302887)

ПОТРЕБНА радница у продаји.
Питара ББ. Бојана. 060/565-62-
81. (302819)

ДАНИТО доо потребан радник у
продаји. Потребно знање AU TO -
CAD и искуство у алуминијум-
ској столарији. 060/376-70-09.
(302777)

ПОТРЕБНИ вредни и одговор-
ни људи за поделу флајера.
063/884-26-32. (302842)

ПОТРЕБАН мајстор за произ-
водњу пецива. 065/533-44-13.
(302929)

ПОТРЕБНА жена за рад у ши-

вари на индустријским маши-

нама. 063/766-15-12. (302975) 

ПЕКАРИ „Rex” потребан рад-

ник за продају и печење пецива

на Стрелишту. Тел. 063/616-

694. (303008)

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

ПОТРЕБАН возач Ц и Е катего-
рије са искуством за међуна-
родни Румунија и Бугарска.
Пријава, сталан посао.
069/301-17-00 (СМС)

ДУБИНСКО прање намештаја.
Младен. 064/110-93-62 (СМС)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ ра-
дови, гипс, керамика, повољно.
Пензионери попуст. 061/141-
38-02, 061/345-51-00. (302496)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76. (302510)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, могућ-
ност радника, попуст на ван-
градске вожње. 064/482-65-53.
(302107)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање, кровови, стиропор, ба-
валит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (302547)

ЧАСОВИ хармонике и клавија-
туре, УЕУ „Балкан” Панчево.
060/632-46-90. (302205)

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

КОСИМ траву тримером, по-
вољно, дворишта, баште, воћ-
њаке, шибља. Зоран, 061/683-
67-48. (302655)

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

ЧИСТИМ таване, подруме, шу-
пе и дворишта, повољно. Зо-
ран, 061/683-67-48. (302655)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, брзо, педантно, повољно.
063/800-90-97. (302951)

КОШЕЊЕ траве тримером,
дворишта, плацеви, воћњаци.
064/932-52-82. (302952)

ВРШИМ превоз шута, чистим
подруме, таване, шупе, гараже,
двориште, избацујем стари на-
мештај, повољно. Златко.
063/196-54-56. (302970)

ЗДРАВСТВЕНЕ услуге и помоћ
у кући, одржавање личне хиги-
јене, хигијене простора, помоћ
при набавци лекова, припрема
оброка, третман физиотерапеу-
та. Ако препознате себе и друге
у овим потребама и услугама
контактирајте нас. 062/144-66-
94. (302900)

ВРШИМ превоз, селидбе, у свим
правцим, износим стари наме-
штај на депонију, повољно.
Златко. 063/196-54-56. (302970)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (302863)

ПЕНЗИОНЕР тражи додатни
псоао на организацији посла.
064/157-48-98. (302908)

ПРОДАЈЕМ 1.8 хектара земље,
прва класа. 060/153-25-15.
(303014)

ДВОСОБАН, Котеж 1, II, 55
квм, ЦГ, две терасе, 55.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (303032)

ЈЕДНОСОБАН, Тип станко,
приземље, 28 квм, усељив,
25.000, ТА. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (303032)
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Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/299242)

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.2998 КО Панчево, за планира-

ну изградњу стамбеног објекта, П+3+Пс, у Панче-

ву, Синђелићева бр.10, израђен од стране „Active

House”, Панчево, за инвеститорa „Пробанат из-

градња” ДОО, Београд.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у

времену од 10 до13 сати у периоду трајања јавне

презентације од 7 дана, почев од 16. 04. 2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

На основу Статута града Панчева, у складу са Одлуком о буџету Града Панче-

ва за 2021. годину и Одлуком о начину, критеријумима и мерилима за избор

пројеката удружења грађана у области заштите животне средине који се суфи-

нансирају из буџета Града Панчева, Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

И

К О Н К У Р С 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Право учешћа: На конкурсима за суфинансирање пројеката или пројеката-ма-
нифестација могу да учествују регистрована удружења грађана са територије
Града Панчева и ван територије Града Панчева која се у оквиру активности де-
финисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине и која ће
свој пројекат или пројекат – манифестацију реализовати на територији Града
Панчева. 

Удружења грађана могу да учествују са својим предлозима на једном од два
расписана конкурса, на Конкурсу за пројекте или на Конкурсу за пројекте-мани-
фестације, а не на оба конкурса истовремено.

Све неопходне информације у вези услова за пријављивање на овe конкурсe,
о критеријумима за доделу средстава, о начинима вредновања пројеката и
пројеката-манифестација, као и пријавни обрасци – налазе се на сајту Града
Панчева: http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/

Достављање пријава: У року од 20 дана од дана објављивања у локалном ли-
сту „Панчевац” .

Контакт: 013/308-826 или 013/308-830 локал 826 

Предлоге пројеката доставити поштом или у Услужном центру Града Панчева
у затвореној коверти са назнаком: 

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС' број

135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 06.

04. 2021. године на основу захтева носиoца

пројекта BROSE д.о.о. Београд-Палилула, ул.

Панчевачки пут 38А, Београд, донео решење

број: XV-07-501-44/2021 којим је утврђено да за

пројекaт „Производни комплекс са пратећим

објектима“ на кат. парцели бр. 9639/3 к.о. Панче-

во, на територији Града Панчева, није потребна

процена утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се оба-

вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-

вотне средине Градске управе Града Панчева,

Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617,

радним даном од 10 до14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-

банизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у

року од 15 дана од дана његовог објављивања, а

преко овог органа. 

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

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

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

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

31/19 ,37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-
АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.пар-
цели топ. бр.3501/1 КО Панчево, за планирану из-
градњу стамбено-пословне зграде са гаражом, спрат-
ности По+Пр+2+Пс, у Панчеву, Димитрија Туцовића
38, израђен од стране бироа „ТС архитектура”, Ћуп-
рија, за инвеститорa „SeMi System” ДОО, Београд.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр.2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секре-
таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-кому-
налне послове и саобраћај. Информације и сва оба-
вештења о јавној презентацији можете добити на те-
лефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у време-
ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-
тације од 7 дана, почев од 16. 04. 2021. године. За-
интересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за вре-
ме трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне по-
слове, путем писарнице Градске управе Града Пан-
чева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС” број

135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је  29.

03. 2020. године на основу захтева носиоца

пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД – Дирекција за

технику, Булевар уметности 16а, Нови Београд,

донео решење број XV-07-501-40/2021  којим је ут-

врђено да за  Појекaт изградње РБС „ПА- Бава-

ништански пут (Трокал)” ПА120, ПАУ120, ПАО120,

ПАЛ120 Панчево, Баваништански пут 359 (на пла-

нираном антенском стубу), на кат. парц. 13172/5

К.О. Панчево,  није  потребна процена  утицаја  на

животну  средину.

Увид у  решење из претходног става може се оба-

вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-

вотне средине Градске управе Града Панчева,

Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 708,

радним даном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-

банизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у

року од 15 дана од дана  његовог објављивања

обавештења, а преко овог органа.  

Пријава

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА––МАНИФЕСТАЦИЈА 

У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Град Панчево

Трг Краља Петра I, 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту 

животне средине

Комисија за вредновање пројеката у

области заштите животне средине

Н Е  О Т В А Р А Т И !

Пријава

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Град Панчево

Трг Краља Петра I, 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту 

животне средине

Комисија за вредновање пројеката 

у области заштите животне средине

Н Е  О Т В А Р А Т И !

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

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
венецијанери, комарници,
уграђуем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (30297)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена поло-
мљеног црепа, висински радови
на крову. 065/535-24-56. (302793)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (302787)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновира-
ње купатила, поправке, санита-
рије, славине, одгушење канали-
зације. 061/193-00-09. (302811)

ГРАЂЕВИНСКИ радници свих
профила траже посао.
063/246-509. (302823)

СЕРВИС, допуна и уградња кли-
ма уређаја, повољно и квали-
тетно. 064/850-71-05. (303023)

ПОМАГАЛА бих старијој жени
у кући, набака, кување. Драга-
на. 061/33-28-81. (302841)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге
+ хаус мајстор. Александар,
064/157-20-03. (302879)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: одгу-
шење судопере, купатила, по-
правке, замена одмах. 064/495-
77-59, 013/331-657. (302892)

НЕМАЧКИ, часови свим узрасти-
ма. Преводи, припрема, полага-
ња свих нивоа знања. 061/656-
04-04, 352-892. (302883)

РАДИМО све физичке послове:
обарање стабала, кошење, бето-
нирања, рушења кућа, шупа,
итд. 064/122-69-78. (302885)

РУШЕЊА кућа, шупа, зидова,
бетонирање, обарање стабала,
одношење ствари. 060/035-47-
40. (302885)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радо-
ви, глетовање,, кречење, фарба-
ње столарије. 064/171-32-57.
(302873)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, рено-
вирање кровова, стиропор, ба-
валит, фасаде. Повољно.
063/865-80-49. (302862)

ТВ и сателитске антене, монта-
жа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (302868)

ЕЛЕКТРИЧАР, климе, монтажа,
сервис, антибактеријско прање,
сервис фрижидера, замрзивача,
бојлери, инсталације. 060/521-
93-40. (302851)

КОШЕЊЕ траве, корова, тример
косачица, трактор, фрезирање
баште. 064/867-48-11. (302930)

ЧУВАЛА бих старије особе, бри-
нула о њима. 061/187-09-03. (302990)

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

КЕРАМИЧАР, искусан, педантан
и молер тражи посао. Тел.
061/203-70-87. (303010)

KIZ ZA – продаја квалитетних бе-
хатон коцки са припремом и ра-
дом. 064/648-24-47. (301582)

KIZ ZA – рушење објеката, уто-
вар и одвоз шута, ископи, сече-
ње и разбијање бетона, насипа-
ње и набијање терена. 063/218-
894. (301582)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата. Пен-
зионерима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (302972)

KIZ ZA – орезивање и сеча дрве-
ћа из камиона са корпом, пра-
ње прозора, чишћење олука, за-
мена црепа, изнајмљивање ма-
казастих платформи. 063/218-
894.(301582)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду, превоз
камионима, рад виљушкарима и
машинско чишћење терена са
одвозом. 060/425-54-43. (301582)

НАЈАМ виљушкара за утовар и
истовар робе, телехендлера до
18 м висине. 064/648-24-50. (301582)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, за-
мрзиваче, климе, шпорете, бој-
лере, поправљамо са гаранци-
јом. „Фриготехник”, 013/361-
361, 064/122-68-05. (302934)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венеција-
нери, све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита. 063/816-
20-98 (301669)

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

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење, пот-
кресивање дрвећа из камиона до
30 м висине. 064/648-24-50. (301582)

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

СЕЛИДБЕ, екипа радника, пре-
воз, одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-77-67,
Владимир. (302924)

ТЕПИХ сервис „Путник”: дубин-
ско прање тепиха и намештаја.
302-820, 064/129-63-79. (303003)

ПОВОЉНО превоз кипером, пе-
сак, шљунак, сејанац, утовар, од-
воз шута. 064/354-69-94. (302941)

ПРЕВОЗИМ мањим кипером по-
вољно, грађевински материјал,
утовар, одвоз шута. 063/754-02-
72. (302941)

РОЛО-НАЈ: уградња: тракастих
завеса, комарника, хармо-врата,
туш-кабина. Најповољније, прове-
рите. 063/894-21-80. (303012)

РОЛО-НАЈ: уградња: тенда, ро-
ло-челична врата за излоге, гара-
же, најповољније. 063/894-21-80.
(303012)

РОЛО-НАЈ, поправка, уградња
ролетна, венецијанера, зебра за-
весе, најповљније, проверите.
063/894-21-80. (303012)

МУШКАРАЦ, 56 година, матери-
јално обезбеђен, жели да упозна
жену или девојку до 40 година,
ради дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203. (302783)

АКО си усамљена, желиш друже-
ње јави се. 064/437-63-59.
(302786)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија,
гипс. Обраде око прозора.
Комплетне адаптације.
063/893-39-94. (302891)

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”,
бесплатан превоз и преглед.
060/07-84-789, 063/77-84-789,
Ул. Јована Рајића 1 (код поште
на Тесли). (302968)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпље-
ње пробушених када. „Балто-
кад” гаранција. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (300866)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венеција-
нери, све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита. 063/816-
20-98 (302940)

KIZ ZA – превоз шљунка, песка,
сејанца и ризле. Услуге виљу-
шкарима носивостеи и до 10 то-
на. 063/218-894. (301582)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз
шута, лупање бетона и ископ ми-
ни багерима. 064/648-24-50. (301582)

ЕЛЕКТРИЧАР, отклањање ква-
рова, поправке интерфона.
061/682-62-83. (и)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

АКЦИЈА
Офталмолошки прегледи деце за упис у школу

Цена: 1.000 динара

Акција траје до краја априла

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

др Предраг Вујић 
Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Душан Стојић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПАРАМЕТРИ ИНФЛАМАЦИЈА: CRP + седиментација
Цена: 560 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

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 9. ДО 22. АПРИЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

АКЦИЈА

• ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ + УЛТРАЗВУЧНИ 
ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 4.500 динара
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ТАТА

Зовем те, али више те не чујем.

Гледам те, али више те не видим.

Желела сам да отвориш очи да ми кажеш да је ово сан.

Увек си знао да ме утешиш. Данас нема утехе, јер више те нема.

Твоја ћерка МОНИКА

(44/302843)

2. априла изненада нас је напустио наш

ЂУРИЦА КОКОРА
1963–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ћерка МОНИКА, зет БОЈАН

и унуке НИКОЛИЈА и УНА

(43/302843)

Последњи поздрав

КОКОРА

ЂУРИЦИ

од МИРЈАНЕ

(42/302843)

ДИМЕ ЂУРИЋ
1943–2021.

Сахрана је обављена 7. априла 2021.

Нашем драгом мужу, оцу и деди последњи поздрав од супруге

НАДЕ, сина ГОРАНА и унука МИЛОША са породицом и унуке

МИЛИЦЕ

(99/302944)

Наша драга и вољена

ЉУБИНКА ОБУШКОВИЋ
др биолошких наука

1940–2021.

преминула је 3. априла 2021. Сахрана ће се обавити 9. априла

2021, у 13 сати на Топчидерском гробљу у Београду.

Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, ћерка МИЛИЦА, унуци НИКОЛА и

КАТАРИНА и зет АЛЕКСАНДАР

(81/302910)

Последњи поздрав

ЉУБИНКИ ОБУШКОВИЋ

од породица ЈОЖИЋ РУЖИЦА и РАДОСЛАВ,

СОЛЕША НЕНАД, ЛУКА и БРАНКА

(101/302948)

2. априла 2021.  године нас је напустила наша вољена

ЈЕЛИЦА ЛУПИНКА
1943–2021.

Супруг ПЕТАР и син ДРАГАН

(145/303018)

2. априла 2021. престало је да куца срце наше

вољене супруге, мајке и баке

ЗОРИЦЕ РАЈИЋ
1942–2021.

Ожалошћени: супруг РАДУН, син ЗОРАН, ћерка

ДРАГАНА, зет СЛАВОЉУБ, унуци НИКОЛА,

ИВАНА, МИЛИЦА, АЛЕКСАНДАР и МИЛЕНА

(126/302992)

Последњи поздрав

ОБРАД ВИЛИМАНОВИЋ
1940–2021.

Заувек нас је напустио наш драги отац, таст и де-

да.

Ожалошћени: кћерка ЈЕЛЕНА, зет МИЛУТИН,

унук УРОШ и унука ИВАНА

(15/302799)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ОБРАДУ

ВИЛИМАНОВИЋУ

МИЛКА, СТАНА, 

ФАДИЛ, ВУКМАН

и АНДРЕЈА

(73/302897)

Последњи поздрав драгом комшији

ОБРАДУ ВИЛИМАНОВИЋУ

Комшије у Цвијићевој 13

(110/302963)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ

СТАМЕНКОВСКОМ
1937–2021.

Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја МИРЈАНА,

унук МИЛОШ и унука АНДРЕА

(16/302800)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Последњи поздрав
драгом

МИЛИСАВУ

МИЈАТОВИЋУ

МИЋИЦИ
АЛЕКСАНДАР

ЛУЖАЈИЋ
са породицом

(134/302998)

Последњи поздрав

драгом

МИЛИСАВУ

МИЈАТОВИЋУ

МИЋИЦИ

ЦВЕТА МАРАВИЋ

са породицом

(138/302998)
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Последњи поздрав

мами наше

колегинице

ВЕРИ

ЈАЋИМОВСКИ

Колектив Пекаре

„Партизан”. 

(2/302759)

Драгом пријатељу

ДАРКУ

Успомену на наше

пријатељство никада

нећемо заборавити.

Твоје школске:

ЈУЛКИЦА

и ВУКИЦА

(77/302905)

Последњи поздрав

БОЈАНУ

ИЛИЈЕВСКОМ

од маминих колега: 

ЗОКИ, БОБА, БЕБА,

БИЉА и БАНЕ

(116/302973)

3
Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша најдража

СМИЉА МИЛЕНКОВИЋ
1939–2021.

преминула 4. априла 2021. у 82. години.

Сахрана је обављена 7. априла 2021. године на Католичком

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син ДРАГАН, снаја ЉУБИЦА

и унуци МЛАДЕН и ФИЛИП са породицом

(120/302980)

Последњи поздрав нашој драгој

СМИЉИ МИЛЕНКОВИЋ

Незаборавна ће остати Ваша племени-

тост и доброта.

САВО, МИРА, НИНА и ЈЕЛЕНА

(94/302931)

Последњи поздрав нашој прији

СМИЉИ

од пријатеља: ДАНИЦЕ

и ВАСЕ МАРКОВИЋ

(98/302939)

Твоја љубав и посвећеност породици и родбини коју си дао, пре-

вазилази време које нас чека без тебе

ТОМИСЛАВ М. СОРАЈИЋ
1949–2021.

Супруга СНЕЖАНА, син МИТАР, ћерка ЈОВАНА, 

зет ЖЕЉКО, унук МАКСИМ, унука ЕМА, 

ћерка КСЕНИЈА, зет ВЛАДА и унуке ЛЕНА и САРА

(152/303027)

Мом једином Ма,

Заувек ћеш бити незаменљива емоција у

мом животу.

„Твој Дуле”

ВЛАДАНА и НИКОЛА

(150/303027)

Преминуо је

ТОМИСЛАВ М. СОРАЈИЋ
1949–2021.

Веома тужни: ЈЕЛЕНА

и ВЛАДИМИР ТАЛИЋ

(151/303027)

ТОМИСЛАВ СОРАЈИЋ
1949–2021.

Последњи поздрав драгом, незаборавном прија-

тељу од породице МИШКОВИЋ
(95/302932)

ТОМИСЛАВ СОРАЈИЋ

Трагови твог живота. Мисли,  мудрости и зајед-

ничких тренутака ће увек бити ту.

Почивај у миру.

Кумови ВЕСНА и САВА

(141/3030059

БЛАГАЈНА

013/300-830

Последњи поздрав

драгом

МИЛИСАВУ

МИЈАТОВИЋУ

МИЋИЦИ

ДРАГАН ЛУЖАЈИЋ

са породицом

(132/302998)

Последњи поздрав
драгом

МИЛИСАВУ

МИЈАТОВИЋУ

МИЋИЦИ

Ујак БОЖИДАР, БАТА

ЛУЖАЈИЋ са супругом

(131/302998)

Последњи поздрав

нашем драгом

МИЛИСАВУ

МИЈАТОВИЋУ

МИЋИЦИ

АЛЕКСАНДАР

МАРАВИЋ и ЈАДРАНКА

ЛУЖАЈИЋ
(133/302998)

Последњи поздрав

драгом

МИЛИСАВУ

МИЈАТОВИЋУ

МИЋИЦИ

НЕДЕЉКА НИКОЛИЋ

са породицом
(137/302998)

Последњи поздрав

МИЛИСАВУ

МИЈАТОВИЋУ

МИЋИЦИ

МАРИЈА и СУЗАНА

ЛУЖАЈИЋ

са породицама
(136/302998)

Последњи поздрав

МИЛИСАВУ

од ЉИЉАНЕ

(135/302998)

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

31. марта 2021. године преминуо је наш вољени

отац

ИЛИЈА САВИЋ
1939–2021.

Остајеш заувек у срцима твојих најмилијих:

ћерке ЗОРЕ, синова ЗОРАНА и ГОРАНА

са породицама
(67/302881)
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Драга

ВЕСНА

Тешко је опростити се од тебе, тако изузетне и

непоновљиве. Хвала ти за искрено пријатељство

и време проведено са нама.

Остаћеш у нашим срцима и сећањима.

Твоји МЛАДЕНОВИЋИ

(35/302835)

Вољеној

др ВЕСНИ

БЛАЖИЋ

МАНОЈЛОВИЋ

последњи поздрав од

пацијента С.Ц., Ј. Ј.,

С.М., и М.Б.
(48/302853)

Тужна срца због растанка, али с љубављу сећаће-

мо се наше драге куме

ВЕСНЕ БЛАЖИЋ

МАНОЈЛОВИЋ

СЛАВИЦА, БОЈАНА, ЂОРЂЕ и ЧЕДО

(59/302870)

ВЕСНА

Драга тетка, твој одлазак оставио је такву

празнину коју нико никад неће моћи попу-

нити.

НАТАША, ЗОРАН и ВУКАШИН

(64/302876)

Последњи поздрав нашем колеги

прим. др. спец. БОРИВОЈЕ БОРА

СТАНКОВИЋ

Докторе, живот Вас је као рукометаша и каснијег државног ре-

презентативца довео у Панчево, а Ваш неуморан и одговоран

професионализам и Ваша доследност и оригиналност ће бити

светионик свима нама који смо имали прилику да са Вама ра-

димо у Стоматолошкој служби, у којој сте поред посвећног оба-

вљања дужности специјалисте стоматолошке протетике били и

на њеном челу дуже од две деценије.

Хвала вам.

Дом здравља Панчево

Служба стоматолшке здравствене заштите

(69/302886)

ЈУЛКА ТИШМА

Мила моја, молим се Творцу свега ви-

дљивог и невидљивог, сину Господњем и

светим анђелима да прихвате твоју пле-

мениту душу под своје окриље.

Твој син ЗОРАН

(76/302904)

МИЛУНКА ПЕТРОВИЋ
1946–2021.

дефектолог

Наша вољена преминула је 5. априла 2021., али ће заувек жи-

вети у нашим срцима. Отишла си тихо и неприметно, ал ника-

да нећеш из наших живота.

Сахрана је обављена 8. априла 2021, у 14 сати, на Новом гробљу

у Панчеву.

Ожалошћени: сестрић ЖИВИЦА, братанци ЖЕЉКО, ЗОРАН и

ГОРАН, сестричина ДРАГАНА, братанице СЛАЂАНА и ГОРДАНА,

унуке, унуци, кумови, пријатељи и многобројна родбина

(78/302906)

Последњи поздрав

БОРИВОЈУ СТАНКОВИЋУ
Био је добар, поштен и племенит доктор. Нека му је
лака земља и почива у миру.

(105/302955)                                         НАДА ЦВЕЈИН са породицом

Последњи поздрав

драгој

ВЕСНИ

МАНОЈЛОВИЋ

од породица

КРСТИЋ и БРКИЋ

(118/302976)

Последњи поздрав племенитој и драгој куми

др ВЕСНИ БЛАЖИЋ

МАНОЈЛОВИЋ

Породице ЋУИЋ и ЈОЖИЋ

(140/303004)

Последњи поздрав поштованом колеги

др БОРИВОЈУ СТАНКОВИЋУ
спец. стоматолошке протетике – пензионер

(160/ф)
                                             ДЛВ СЛД Подружница Панчево

С најдубљом жалошћу објављујемо да је наш

МИЛИСАВ МИЈАТОВИЋ
1949–2021.

преминуо 5. априла 2021. године.

Сахрана ће се обавити 13. априла 2021. године, у

13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Био си добар и племенит супруг, отац и деда и

оставио си велику празнину у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, син САША, ћерка

СОЊА, унуци САРА, МИНА и СТЕФАН, МИЛОШ,

АНА, МАРКО, АНДРИЈАНА и остала родбина и

пријатељи.

(129/302998)

Последњи поздрав нашем драгом

МИЛИСАВУ МИЈАТОВИЋУ
1949–2021.

Мислимо на тебе кад нам живот доноси и

радост и тугу. 

С поносом чувамо сећање на тебе.

Твоји: СОЊА, САША, МИЛОШ, АНА, 

САРА, СТЕФАН и МИНА

(130/302998)

Последњи поздрав нашој драгој супрузи,

мајци и баки

НАДИ НИНИЋ
1947–2021.

С тугом у срцу и с пуно љубави чуваћемо

сећање на време проведено са тобом.

Недостајаћеш за све дане који долазе.

Ожалошћени муж ПЕТАР, 

ћерка АЛЕКСАНДРА и син ДАРКО

са породицама
(128/302996)

Вратиће се роде у

средиште банатске

равнице... чекамо...

НАДА

НИНИЋ

Последњи поздрав:

ГОЦА, ЈЕЛИЦА, 

ЂУРИЦА и ДУШАН
(139/303000)

Последњи поздрав

НАДИ
од ЛЕПЕ

са породицом
(143/303009)
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Драгој, јединственој, непоновљивој

докторки ВЕСНИ

Лечила си знањем, осмехом и лепом речју.

Недостајеш нам.

Недостајаћеш многима.

Твоји КОЛАРСКИ

(17/302801)

Последњи поздрав нашој драгој

ВЕСНИ

од породице МАРЧЕТА – ЗЛАТКА, 

ЦАНЕ, БИЉАНЕ и ИВАНЕ

(53/302859)

ВЕСНА

Делили смо радости и туге, срећу и бриге, љубав и страх. Била си

нам посебна, вољена, брижна – наш понос.

У нашим срцима оставила си дубоко траг и ту ћеш бити док нас

буде!

Брат ДРАГАН, снаја СНЕЖАНА и братанац СЛОБОДАН

(63/302876)

31. марта 2021. преминула је наша драга и вољена

ВЕСНА БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ
1959–2021.

Волимо те. Хвала.

Твоји: ВЛАДИМИР, АНДРЕЈ, АНИКА и ЈОВАНА

(29/302817)

др ВЕСНА БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ
1959–2021.

Оде ми најбоља од свих и најбоље од мене.

Ослушкујем лепет анђела знаћу ваљда да те нађем ја.

Твој РАЧА

(74/302898)

др ВЕСНА БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ
1959–2021.

„Само бол је у животу сигуран, срећу носи неки поштар јако

спор...”

Једина, јединствена, најбоља у свему!

Заувек вољена, непреболна, незаборављена

Рањена у души твоја ћерка СОФИЈА са унуком МАШОМ

(75/302899)

Овако си размишља-

ла, добра наша

ВЕСНА

„Хеј, буди јака ти,

најлакше је плакати,

то нам само Господ

свира јесењу сона-

ту.”

Збогом, НЕНА

и МИОНА

(87/302921)

ВЕСНА
МАНОЈЛОВИЋ

БЛАЖИЋ

Последњи поздрав од
ЉИЉЕ и БОЛЕТА

(100/302947)

Мила моја пријатељице

ВЕСНА

Чуваћу са поносом

успомене на Тебе, тако

дивну, несебичну, са ср-

цем пуним љубави...

Воли Те Твоја СОЊА

ПУПИЋ са децом

(112/302966)

Мојој куми

ВЕСНИ

Била си моја најбоља пријатељица.

Волела сам те и изнад свега поштовала.

Нека те анђели чувају.
НЕНА

(117/302974)

ВЕСНА

МАНОЈЛОВИЋ

Никада те неће

прежалити

породица МРКИЋ

(146/303021)

Последњи поздрав нашој драгој докторки

др ВЕСНИ БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ
1959–2021.

Колектив Онкологије

(147/303022)

Последњи поздрав поштованој колегиници

др ВЕСНИ БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ
лекар специјалиста на онкологији – пензионер

(158/ф)
                                             ДЛВ СЛД Подружница Панчево

Последњи поздрав поштованој колегиници

др ВЕСНИ БЛАЖИЋ МАНОЈЛОВИЋ
лекар спец. на онкологији – пензионер

(157/ф)                                      Колектив Опште болнице Панчево

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 вољеном сину јединцу

СЛАВОЉУБУ

од мајке ЦВЕТЕ ЈОВИЋ

(27/302812)

Последњи поздрав најбољем другу

СЛАВОЉУБУ ЈОВИЋУ
1969–2021.

Било је довољно да кажем: „требаш ми”. И био си ту.

ГОРДАНА РИСТИЋ и њена сестра ТАЊА

(26/302812)

Последњи поздрав на-
шем колеги и пријатељу

СЛАВОЉУБУ

ЈОВИЋУ
професору на ФВМ

у Београду

Колеге из ВС

ЗОО центар
(58/302867)

Последњи поздрав

проф. др СЛАВОЉУБУ ЈОВИЋУ

од супруге СУЗАНЕ, сина СТРАХИЊЕ, мајке ЦВЕТЕ

и остале родбине

(106/302956)

Тужна срца и с болом јављамо да је наш супруг, отац и деда,

5. априла 2021. трагично изгубио живот

ВЛАДА ЈАЋИМОВИЋ
1952–2021.

Остаћеш заувек у нашим сећањима.

Твоји најмилији: супруга ЈОВАНКА, синови ЗОРАН, ЈОВАН,

БРАНКО и РАНКО, снаје ГОРДАНА, СНЕЖАНА и МИЛИЦА,

унуке ЈОВАНА, ЗОРАНА, ЈЕЛЕНА и НАТАЛИЈА

(149/303028)

Последњи поздрав

ВЛАДИ

од кума ВЕСЕЛИНА

са породицом

(153/303028)

Последњи поздрав

брату

ВЛАДИ

од сестре ЈЕЛИЦЕ

са породицом

(154/303028)

Последњи поздрав

брату

ВЛАДИ

од брата МИЛОВАНА

и синовца МИЛАНА

(155/303028)

Последњи поздрав

брату

ВЛАДИ

од сестре МИЛЕ

(156/303028)

БИСЕРКА РАНКОВИЋ ПУТНИК
1950–2021.

Ожалошћени: ћерка ЈОВАНА, мајка ВЕРИЦА, зет

ГОРДАН и остала родбина и пријатељи
(148/303024)

ЈОВАН ХРАНУЕЛИ

Последњи поздрав супругу од супруге МИРЈАНЕ

(84/302913)

ЈОВАН ХРАНУЕЛИ

Последњи поздрав вољеном оцу и деди од сина ЖЕЉКА, 

снаје АНДРИЈАНЕ и унука ТЕОДОРЕ и МАТЕЈЕ

(82/302913)

ЈОВАН ХРАНУЕЛИ

Последњи поздрав вољеном оцу и деди од сина АЛЕКСАНДРА,

снаје МАРИНЕ, и унука ЈОВАНЕ, НЕМАЊЕ, ФИЛИПА и АЛЕКСЕ

(83/302913)

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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ЕЛИЗАБЕТА АНТАЛ
1933–2021.

Бака Лизо, 

почивај у миру.

Волимо те.

Ћерка ЕРЖИКА и унука МАРИНА

(14/302798)

2. априла после краће болести, у 93. го-

дини, преминула је наша драга

БОРКА РАДОСАВЉЕВИЋ

Ожалошћени: син БЕЛИ, снаја ЗОРИЦА,

унука МИЛИЦА и унук МИЛОШ

са породицом

(18/302803)

5. априла 2021. преминула је наша драга

ЂУВЕЗА ДОЈЧИНОВСКИ
1943–2021.

Никада те нећемо заборавити.

Ћерка ДРАГАНА, син ДУШАН и зет МИКО са породицама

(61/302872)

Последњи поздрав

ЂУВЕЗИ ДОЈЧИНОВСКИ

од породица САВЕСКИ, 

АТАНАСОВСКИ и КАРИЋ

(57/302866)

Последњи поздрав најдивнијој особи на свету

ДРАГАНУ ГРУЈИЋУ

Све ово превише боли.

Воле те ДРАГАНА, ДАНИЈЕЛА и НАТА

(108/302961)

Последњи поздрав

БОРКУ ЈОВАНОВИЋУ
1944–2021.

Наш вољени преминуо је 6. априла 2021, али ће заувек живети

у нашим срцима.

Од синова СТАНИМИРА са породицом

и БРАНИСЛАВА са породицом

(121/302982)

БОРКО ЈОВАНОВИЋ

Ожалошћени: породице ЈОВАНОВИЋ

и КОЦИЋ

(122/3029892)

Веровали смо, моли-

ли се, надали... али...

напустио нас је, дра-

ги пријатељ

ПЕТАР

КАЛЧОВ

С љубављу и пошто-

вањем опраштамо

се...

Његови: ЗЕЛЕ, 

НАЦА, НИНА, 

ДЕЈАНА и ИРИНА

са породицама

(119/302978)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

МИЛОМИРКИ

БОГДАНОВИЋ
рођ. Драгутиновић

преминулој 31. марта 2021.

Ћерка ЈАСМИНА, зет МИРОСЛАВ, 

унуке АЊА и ОЉА са породицама

Хвала за све

(114/302971)

31. марта напустила нас је наша драгa

мајка и баба

МИЛОМИРКА

БОГДАНОВИЋ

Последњи поздрав од ћерке МИРЈАНЕ,

унуке БОЈАНЕ и унука НЕМАЊЕ.

Хвала за све

(113/302971)

Последњи поздрав

тетка

МИЦИ

од ВЛАДЕ

ТОМАНИЦКОГ

са породицом

(115/302971)

Тужна срца обавештавамо све да је, у 84.

години, преминуо

СЛОБОДАН ЈАНКОВИЋ
1937–2021.

Сахрана је обављена у кругу породице и

пријатеља, 6. арила 2021. 

Неутешни: супруга ОЛГА, 

ћерке СЛОБОДАНКА и КСЕНИЈА, 

унук МАРЈАН и зет ЧЕДОМИР

(144/303015)

Почивај у миру драги

МАРИО БУГАРСКИ

а ми ћемо те чувати од заборава.

Породица СМИЉАНИЋ
(142/303007)

Последњи поздрав

ЈОВАНУ ХРАНУЕЛИ

од породица ТАУБЕРТ и ЈАКОВЉЕВИЋ

(123/302983)
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31. марта 2021. преминуо је после дуге и тешке болести наш

САВА МАЋЕЈ
2. XI 1960 – 31. III 2021.

Вечерас слажемо речи, једна реч недостаје од оне која лечи

шта после остаје.

Не желимо да се сећамо, јер буде најтеже, и не можемо да обе-

ћамо да можемо без тебе.

Нека те анђели чувају једино наше.

Почивај у миру и понекад баци поглед на нас.

Твоје девојке: супруга ВЕРОНИКА и ћерка БОЈАНА

(37/302837)

САВА МАЋЕЈ
1960–2021.

Некада речи заћуте, знају и оне да нису довољно моћне да пренесу говор

душе. Хвала ти за једно дивно дружење и за сваки осмех.

Нека те анђели чувају. Почивај у миру.

Свастика РОЗА и пашеног ЈОШКА
(38/302838)

Последњи поздрав ујаку

САВИ

Почивај у миру.

Од ДЕЈАНА и ДРАГАНЕ са децом

(39/302840)

Последњи поздрав брату

САВИ

Никад те нећемо заборвити.

Сестра СЛАВИЦА и зет ПЕРА

(41/302840)

Последњи поздрав ујаку

САВИ

Сестрић БОЈАН са породицом
(40/302840)

3
Тужна срца јављамо свим рођацима, пријате-

љима и познаницима да је 4. априла 2021. го-

дине, у 67. години, преминула наша драга

ВЕРА МЛАДЕНОВИЋ
1954–2021.

Сахрана је обављена 7. априла 2021. године, у

15 сати, на Котеж гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: брат МИОДРАГ, 

браћа ДРАГАН и ЗОРАН са супругама

и остала родбина и пријатељи

(13/302797)

ВЕРА МЛАДЕНОВИЋ
1954–2021.

Последњи поздрав нашој Вери од станара

зграде у М. Блазнавца 1
(71/(302890)

1. априла 2021. године напустио нас је наш вољени
отац и деда

ХАСАН КОСТА
9. I 1944 – 1. IV 2021.

Заувек ћеш остати у срцима твојих најмилијих: ћерке

КСЕНИЈЕ, унука МИРОСЛАВА, ВЛАДИМИРА

и КОСТЕ, зета ЈАНКА, снаје ЈЕЛЕНЕ и АНДРЕЕ.

Нека те анђели чувају.

(32/302827)

Последњи поздрав нашој

НАДИ ГАВРИЛОВИЋ

од породице МЛАДЕНОВИЋ

(54/302860)

Наш драги супруг, отац и деда

ДРАГАН ДАВИДОВИЋ
1963–2021.

преминуо је 1. априла и сахрањен 3. апри-

ла на Новом гробљу.

Са љубављу и поштовањем успомену

на њега чуваће супруга БРАНКА, ћерка

БОЈАНА са породицом и син МИЛАН

(20/302805)

Последњи поздрав брату

ДРАГАНУ ДАВИДОВИЋУ

од сестре МИРЕ са породицом

(21/302805)

Последњи поздрав сестрићу и брату

ДРАГАНУ ДАВИДОВИЋУ

од ујака ДРАГАНА и сестре ЉИЉЕ

(22/302805)

Последњи поздрав мајци

КИТА НИКОЛИЋ
1940–2021.

Успомену чувају ћерка БИЉАНА, зет ЗОРАН,

унук САША и унука САЊА са породицом

(88/302923)

КИТА НИКОЛИЋ

Мама, чуваћемо успомену на тебе у нашим ср-

цима.
Ћерка ЈЕЛКА са породицом

(89/302923)

КИТА

НИКОЛИЋ
1940–2021.

Увек ћемо те се радо

сећати.

Ћерка МИРОСЛАВА

са породицом
(90/302923)

КИТА

НИКОЛИЋ

Мама, остаћеш зау-

век у нашим срцима.

Ћерка СТОЈАНКА

са породицом

(159/ф)

Последњи поздрав вољеној мајци

СТАНИ КРСТИЋ
1941–2021.

Ожалошћени: ћерка АНКА, синови МИЛАДИН

(103/302950)
и ГОРАН са породицама

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га 

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

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

У суботу, 10. априла 2021, у
11.30, на Јабучком гробљу,
дајемо годишњи помен на-
шој драгој баки, мајци и су-
прузи

ЈЕЛИЦИ

МАКСИМОВИЋ
1. II 1953 – 19. IV 2020.

Ожалошћена породица

(96/302933)

ВАСА

ФЛОРА

Живећеш заувек у на-

шим срцима.

Супруга ВЕРИЦА, 

деца АНЕТА и ЈОВАН,

унуци МИРОСЛАВ,

КРИСТИЈАН, МАТЕЈА

и ДАРИЈА
(3/302767)

Годину дана без Тебе

ЈЕЦО
Увек ћемо те се сећати.

МИРА, ГОЦА и ЗВЕЗДАНА са породицама
(8/302789)

СЕЋАЊЕ
13. априла је тридесет година откако није са нама

САВА ПЕТКОВ
Увек у мислима.

Породица ПЕТКОВ
(30/302818)

СЕЋАЊЕ

на вољену

ЈЕЛИЦУ

МАКСИМОВИЋ

од сестре МИЛКЕ

и зета ВЕНЧЕТА

са породицом

(60/302871)

ПОМЕН
Већ две године није са нама

ВЛАДИСЛАВ ДАМЊАНОВИЋ
Нек је вечни мир у његовој души.

Супруга СМИЉА са породицом
(66/302878)

СЕЋАЊЕ

10. априла навршава

се пет година од смр-

ти наше драге

ГОРИЦЕ

МАРЈАНОВ

Њени најмилији

(93/302927)

Дани пролазе, бол, туга и празнина су све већи...

10. априла 2021. је четрдесетодневни помен

нашем најдражем

МИРОСЛАВУ ЖЕКИЋУ

Његови најмилији

(107/107/302958)

9. априла навршавају

се три године од смр-

ти наше драге

СЛОБОДАНКЕ

ЛАЗАРЕВИЋ

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоји најмилији
(33/302830)

У суботу, 10. априла, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи по-

мен нашем вољеном

ДУШАНУ РАШИЋУ ХАНУ
1965–2020.

Тешко је живети без тебе и радовати се оним што живот носи...

Ти си у сваком нашем дану, речима, мислима, сузама...

Тешко је живети са болном истином да смо те заувек изгубили...

Хвала ти што нам понекад свратиш у снове, где можемо да те загрлимо и

пољубимо...

Твоја супруга ДРАГАНА, ћерка ВАЊА, унуке НИКА и ХАНА и зет МАРКО

(104/302953)

7. априла 2021. навршило се годину дана од пре-

ране смрти нашег драгог

ЈОВАНА СТЕФАНОВИЋА
из Долова

Заувек ће остати у срцима сина СТЕФАНА, 

супруге ЗОРАНЕ, сестара СМИЉКЕ и ГОРИЦЕ и

брата БУДЕ са породицама

(109/302962)

11. априла навршава се четрдесет дана откако

није са нама наша драга

НАДЕЖДА ЈЕВТИЋ
1946–2021.

Недостајеш нам.

Супруг ДУШАН, ћерка ЈАСМИНА, 

унука ДУШИЦА и зет ЗОРАН

(111/302965)

10. априла навршава се година од смрти

нашег сина и брата

ДУШАНА РАШИЋА

Тешко је живети без тебе. 

Воле те мајка ЉУБИНКА, отац САВА, 

сестра БЕБА, зет БУЗА, МАКИЦА, 

СТЕФАН и БАРБАРА

(24/302808)

У петак, 9. априла навршавају се две године откако нас је

напустила наша драга и никада непрежаљена мајка, 

сестра, тетка и пријатељица

АНГЕЛИНА МИШИЋ

Помолимо се за њу. 

Датум помена биће накнадно објављен.

Породица

(125/302991)

С љубављу и поштова-
њем тужно сећање на

ЉИЉАНУ

ДЕЈАНОВСКИ
1954–2011.

рођ. Маринковић

Ожалошћени: брат
ЖЕЉКО са породицом

(124/302987)

Годишњи помен нашем
вољеном

НЕБОЈШИ

ПЕШИЋУ
1972–2020.

Недостајеш нам анђеле
наш.

Мајка МИЛИЦА, брат
ЗОРАН, сестре МИРА

и МАЈА са породицама
(91/302926)

Годишњи помен воље-
ном брату

НЕБОЈШИ

ПЕШИЋУ
1972–2020.

Вољени никад не уми-
ру, бићеш нам заувек у
срцу.

Сестра МАЈА
са породицом

(92/302926)

1. априла, након неизлечи-
ве болести, преминуо је
наш Зоки

ЗОРАН

ИВАНОВИЋ
1954–2021.

Сахрана је обављена 2. апри-
ла на гробљу у Ковачици.
Тугују за њим и воле га зау-
век: супруга МИРЈАНА,
ћерка АЛЕКСАНДРА и оста-
ла родбина и пријатељи

(161/и)

Са тугом се опрашта-

мо од наше драге

братанице и сестре

СЛАВИЦЕ

КРИЖАН

Почивај у миру.

Твој стриц СРБИНКО,

брат МИРОСЛАВ

и сестра МИРЈАНА

са породицом

(65/302877)

Последњи поздрав

сестри

ЉИЉАНИ

АРСЕНИЈЕВИЋ

од брата САВЕ

и снајке РАДЕ

са породицом
(31/302825)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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16. априла 2021. навршавају се четири године

откако нас је напустио наш драги

ДАНЕ ГЛУМАЦ
1931–2017.

Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА

и унуке МИЛИЦА и МАРИЈА

(4/302773)

Прошло је тужних шест година откада ниси

са нама

БИЉАНА РАДЕКА
1953–2015.

БАТО, СЕКА и МАЈА

(9/302790)

8. априла навршавају се три године откако није

са нама наша вољена мајка и баба

ДУШАНКА ЈОВИЋ МАЦА
2018–2021.

Још једно пролеће без тебе, буди тугу, али и нај-

лепше успомене на твој лик.

Заувек живиш у нашим срцима! 

Воле те БИЉА, ЉИЉА, ДАДА и ЈАЊА
(10/302791)

СЕЋАЊЕ

ДЕНИС СКУМПИА

Још једно пролеће без тебе. 

Пет година је прошло. Увек си у нашим срцима

и нашим молитвама.

Воле те: син ПРЕДРАГ, супруга ЈЕЛЕНА

и ташта МЛАДЕНКА
(11/302794)

ПОМЕН

МИЛАН ПАЛОЦ
2011–2021.

Овог 9. априла је десетогодишњица твога

одласка. Време пролази, али бол и сећање

остају и остаће до краја наших живота.

Твоји најмилији

(23/302806)

13. априла 2021. навршава се година откако ни-

је са нама

ОЛГА ЈОВЧЕВИЋ

Породица ЈОВЧЕВИЋ
(25/302809)

СЕЋАЊЕ

5. IV 2019 – 5. IV 2021.

СНЕЖАНА ЦВЕТКОВИЋ
1962–2019.

Сестра ТАЊА
(28/302816)

СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕВИЋ

СЛОБОДАН ВОЈИСЛАВ МАРА
28. V 1997. 11. IV 2000. 22. I 2003.

ДРАГИША, НАДА и НЕНАД

()34/302832)

Навршила се тужна година откада није са нама

драга

МАРИЈА ДИВИЋ

Често те помињемо и као да ниси заувек отишла.

Годишњи помен даваћемо 10. априла 2021, у

10.30, на Православном гробљу у Панчеву.

Твоји најмилији
(36/302836)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР

ФИЛИПОВИЋ
12. IV 1996 – 12. IV 2021.

Заувек си у нашим

срцима.

Никада те нећемо

препустити забораву.

Супруга РУЖИЦА,

син МИОМИР

и ћерка МИЛИЦА

(47/302850)

БИЉАНА Глоговац РАДЕКА
1953–2015.

Шест година велике туге и бола за нашом Биљаном.

Тугују за њом: ГИЛА, ВАСО, ЈЕЛЕНА и МАРИНА
(45/302846)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈЕЛКА ТУДИЋ

ЈЕЛИЦА
9. IV 1997 – 9. IV 2021.

Од заборава те чувају
ћерка КАЈА, зет

СТАНКО и једини унук
ДУШАН ПАНАЈОТОВИЋ

(55/302864)

Прошло је шест година откад није са нама наша вољена

БИЉАНА РАДЕКА
1953–2015.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима. 

Воле те и тугују твоја деца: МАРИНА и ДАНЕ

и супруг МИЛОРАД

(56/302865)

ШЕСТ МЕСЕЦИ

МИЛЕНА

ПЕТРОВИЋ
1927.

Како си нечујно оти-
шла, своме Мишку и на-
шем оцу, свекру, деди и
прадеди, вољена наша
Мено.

Син ИЛИЈА
(70/302888)

Сећање на нашу децу

Браћа ЕМБЕЛИ

МИХАЉ СТЕВАН ИМРЕ
19. година две године осам година

Синови, увек сте у нашим мислима и никад вас

нећемо заборавити.

Ваши: тата МАРЦИ и мама МИЦА
(72/302894)

11. априла 2021. навршава се пет тужних година

од смрти нашег вољеног

ПРЕДРАГА ВАСИЋА
1986–2016.

Нема те и ништа више није исто.

Никада те неће заборавити: 

тата, мама и братанац

(79/302909)

Нашем вољеном

ЉУБОМИРУ

ГАВИНУ
Неизмерну тугу за то-
бом не може време да
избрише, јер увек си
био део наших живота и
вечно ћеш остати.

Твоји најмилији
(86/302917)

СЕЋАЊЕ

на нашу драгу мајку,

супругу и баку, 8.

априла 2021, пуних

шест година

ДЕСАНКА

ПЕТРОВИЋ

Време пролази, сећа-

ње и чежња никад.

С љубављу, 

твоји најмилији

(97/302935)

Прошла је година откада је отишао наш

драги колега

МИЛИВОЈЕВИЋ

МИЛУТИН МИКИ
10. IV 2020 – 10. IV 2021.

Колеге из обезбеђења „Азотаре”

(102/302949)
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МИЛИЦА ТРАИЛОВ
27. VII 1940 – 26. IV 2020.

Навршава се тужна година од смрти наше драге и во-

љене супруге и мајке.

Годишњи помен и парастос даваћемо 11. априла 2021.

године, у 11.30, на гробљу у Долову, на гробном месту.

Позивамо све пријатеље.

Ожалошћени: супруг ПЕТАР и син ДРАГАН

(1/302582)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИЛКИ МАРЕЉ

Ћерка ЉИЉАНА и породица

(5/302774)

Већ тринаест година
није са нама моја драга
сестра

ДУШИЦА

СТЕВАНОВИЋ

Волимо је и мислимо на
њу.

Сестра БИЉАНА
са породицом

(6/302781)

10. априла навршава се двадесет година од смрти на-
шег вољеног

ЂОРЂА БАЛЧИНА
Био нам је понос и велики ослонац, предиван супруг,
отац, свекар и деда. Тешка је и помисао да га више не-
ма међу нама.
С љубављу и поштовањем чуваћемо га вечно у нашим
срцима.

Његови најмилији: ЈЕЛЕНА, МИЛАН, 
БОЈАНА, УРОШ и ТАМАРА

(7/302788)

IN ME MO RI AM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА ДРАГАН ЂОРЂЕ
1935–1987. 1961–1997. 1933–2017.

Заувек сте у нашим срцима и мислима.

ЗОРАН са породицом
(12/302735)

Годишњи помен нашем драгом

СРЂАНУ МИЛЕТИЋУ

Помен ће се одржати 10. априла, у 11 са-

ти, на Новом гробљу.

Породица

(19/302804)

СЕЋАЊЕ

МИШИЋ

РАДОМИР РАДМИЛА
1926–2001. 1930–2009.

Драгим родитељима – породице МИШИЋ и МИШИЋ
КОСТИЋ (46/302848)

У четвртак, 15. априла, у 11 сати, 2021. године, на Новом гробљу,

даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној мајци

СЛОБОДАНКИ САВОВИЋ
Постоји љубав коју смрт не прекида. 

Не постоје речи утехе.

Увек си у нашим мислима и срцима.

И много нам недостајеш. Тешко и болно је живети без тебе.

С љубављу: ћерке СНЕЖАНА и БИЉАНА, унука ИВАНА, 

унуци УРОШ и НИКОЛА и зетови МИЛАН и НЕБОЈША
(49/302854()

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ЂУРИЋ

БРАНКО ДУШАН БОЈАН
1970–1989. 1939–2001. 1968–2014.

Ваша претужна мајка и супруга МИЛА

(50/302856)

БОЈАН

ЂУРИЋ
1968–2014.

Бојане, много нам недо-

стајеш и остаћеш зау-

век у нашим мислима.

Тетка ЈЕЛИЦА
с породицом

(51/302857)

СЕЋАЊЕ

ИЛИНКА ЈОВИЦА

РАДОИЧИЋ РАДОИЧИЋ
5. III 1944 – 11. III 2017. 2. II 1944 – 8. IV 2020.

Хвала вам не безусловној љубави.

Ваши најмилији

(52/302858)

14. априла 2021. године откада нема мог супруга

СЛОБОДАНА ПАЈЕВИЋА
1951–2014–2021.

Боли ме живот без наше кћерке Сање и тебе. Гу-

ши ме живот, гуши ме ваздух, гуши ме свет. 

Дођи и одведи ме код вас да се смирим.

Волим вас заувек.

Твоја ЉИЉА

(62/302874)

12. априла 2021. се навршава десет тужних годи-

на како смо остали без нашег

СИНИШЕ СРДАНОВА
1959–2011–2021.

Заувек у срцима ћерке АЛЕКСАНДРЕ

и супруге ИРЕНЕ

(68/302882)

Сећање на драге родитеље

ТЕОФИЛОВИЋ

СТАНИСЛАВ МИЛЕНИЈА
1934–2015. 1931–2014.

С љубављу и поносом чувамо успомену на вас.

Синови НИКОЛА и ДРАГАН са породицама

(85/302916)

СЕЋАЊЕ на

АЛЕКСАНДРА ВОЈНАКА

САШУ
6. IV 2006 – 6. IV 2021.

Брате мој, прође петнаест година откада си ме напу-
стио и отишао у бољи и лепши свет али за тебе, мене и
чикину децу си оставио овде да се без тебе пробијамо
кроз овај земаљски живот.
Ретко који дан прође да не помислим на тебе. Има до-
ста ствари које нас подсећају на тебе и твој лик. Док
ми живимо живићеш и ти, увек и заувек у нашим срци-
ма и мислима.
„Само један дан живота, још једну чашу ми дајте сад”

Твој брат МИХА са чикином децом
(80/302912)

СИМА СТОЈАНОВ
13. IV 1919 – 1921.

Две године су прошле а нама се чини да си још

увек са нама. Недостаје нам велики ослонац, си-

гурност, твоја љубав, пажња и осмех. Чувамо те

од заборава.

Твоја НАДА, СИНИША, АЛЕКСА, 

УРОШ и САНДРА
(127/302995)

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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Јеле на Боснић је рође на у Цре -
па ји. Дипло ми ра ла је на Факул -
те ту драм ских умет но сти у Бео -
гра ду. Од 1982. годи не се као
сло бод ни умет ник про фе си о -
нал но бави књи жев но шћу. Члан
је Дру штва књи жев ни ка Срби -
је и Вој во ди не.

Од 1996. годи не па до 2000.
била је члан Управ ног одбо ра
Зајед ни це књи жев ни ка Пан че -
во. Члан је Удру же ња књи жев -
ни ка и књи жев них пре во ди ла -
ца Пан че ва. Добит ни ца је Књи -
жев не награ де Град ске библи -
о те ке Пан че во за нај бо љу књи -
гу у 2000. годи ни. Била је допи -
сник „Днев ни ка”, „Мађар соа”,
листа „Хлас људу”, „Пан чев ца”,
„Књи жев не речи”, „Ула зни це”,
„Луми не”, часо пи са „Мост” и
др. Пре во ђе на је на маке дон -
ски, сло вач ки, мађар ски, русин -
ски, румун ски, албан ски, тур -
ски, швед ски, фран цу ски језик.

Засту пље на је у више анто -
ло ги ја и пре гле да савре ме не
срп ске и југо сло вен ске књи -
жев но сти.

Живи и ради у Пан че ву.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Недав но је из
штам пе иза шла ваша нова књи -
га „И ништа дру го”. Када сте
поче ли да се бави те писа њем и
да ли се сећа те прве песме коју
сте напи са ли?

ЈЕЛЕ НА БОСНИЋ: Писа њем
сам поче ла да се бавим негде у
дру гом раз ре ду Учи тељ ске шко -
ле у Бео гра ду, при лите рар ној
сек ци ји. И сећам се те 1956.
годи не, када сам доби ла прву
награ ду Радио Бео гра да за
песму „Зидо ви”. То би могао
бити и неки мој први пра ви
поче так писа ња.

Да, моја нова књи га „И ништа
дру го” иза шла је из штам пе
кра јем 2020. годи не, у изда њу
„Про ме те ја” из Новог Сада. То
је књи га љубав них сти хо ва.
Љубав око нас, која нас окру -
жу је и про жи ма, дару је сна гу
и пуно ћу живо ту, а оном који
воли сми сао посто ја ња и конач -
ни иден ти тет. Нека ко, у низу
годи на, љубав, ето, доче ка свој
тре ну так да се изра зи јав но, у
сво јим нај ра зли чи ти јим нијан -
са ма. Пусти ла сам је да у мени
зау зме све уну тар ње про сто ре,
све мисли испу ни, цело ми биће
захва ти. Као кад дође онај
библиј ски час који при мо ра ва
да се отво ре вра та срца, да се
каже исти на без остат ка. Не
било која исти на о све ту, него
она при мор ди јал на – о све ту, о
себи и њему, о себи и дру го ме.
Сву сво ју љубав изра зи ла сам
без скро ви тих мисли и тај ни.
Та лир ска опчи ње ност ствар но
нествар ним бићем доспе ла је
до врхун ца и јесте, у ства ри,
пое тич на моно ло шка дра ма,
којом тума чим свет себи и себе
све ту. Наме ра ми је била,

између оста лог, да се дотак нем
и љуба ви у ширем сми слу –
пре ма сво јој деци Алек сан дри
и Деја ну, али и сет них мисли,
тако ђе, љуба ви пуних пре ма
чове ку и домо ви ни.

l Коли ко сте књи га до сада
обја ви ли и да ли може те 
да нам их опи ше те у пар
реченица?

– До сада сам обја ви ла осам -
на ест књи га. Прве моје књи ге
доку мен ту ју зави чај ни мотив
доми нан тан до 1981. годи не, а
потом основ на одли ка моје
лири ке поста је тежња за ван -
вре ме ним, вани сто риј ским
одно сно мета фи зич ким. Ако
бих и нај кра ће пред ста ви ла сва -
ку, тра ја ло би, а про сто ра нема.
Зато бих се освр ну ла на прву и
прет по след њу, које на неки
начин уокви ру ју цело куп но моје
књи жев но ства ра ла штво до ове
послед ње.

За срце ми је при ра сла прва
књи га „Ја, Јеле на Панон ска”,
изда та 1972. годи не, о којој је
тада у „Днев ни ку” ново сад ском
Мика Антић запи сао: „Добро
јутро, Јеле на Боснић Панон ска!
У овој јур ња ви, у овом грчу
живље ња у ком сам и уми рао и
вас кр са вао, ваша књи га дође ми
као ново го ди шња честит ка, као
сапун да се уми јем, као отво -
рен про зор да могу боље да
дишем…” Те годи не поста јем и
члан Удру же ња књи жев ни ка
Срби је одно сно Југо сла ви је.

Прет по след ња књи га „Загр -
ље ни мрак”, из 2014. годи не,
гово ри о нена док на ди вим губи -
ци ма у живо ту, о про ла зно сти,
али и суми сва ког живо та –
оних којих више нема крај нас,
као и нас који, тако ђе, неста је -
мо. Напо ме ну ла бих да су две
књи ге из мог опу са про зне –
„Шта је то тата?” и роман
„Тешко име”, о ком је др Дра -
шко Ређеп сво је вре ме но запи -
сао и: „Како тешка , непро зир -
на банат ска ноћ, пуна неиз ве -
сно сти, нале же на теле сно, а
исто тако и на духов но пои ма -
ње нашег тра ја ња и суд би не
чове ка.”

l Ви сте јед на од наших
сугра ђан ки које су биле вео ма
актив не у Ате љеу мла дих када
је он био у свом пуном сја ју.
Како пам ти те тај пери од?

– Те годи не пам тим као нај -
леп ши пери од у мом живо ту.
Да, исти на, то је било „злат но
доба” Ате љеа, а ми мла ди пуни
енту зи ја зма, воље, ела на, дисци -
пли не и љуба ви пре ма чаро ли -
ји игре и глу ме. Могла бих
нескром но твр ди ти да сам била
прва међу први ма. Моје коле -
ге, а пре свих Душан Боснић,
Вели бор Мило ра до вић Тото,
Миро слав Жужић, Зоран Ротар
и Сто јан Ристић Нерон били
су есен ци ја и сјај Ате љеа мла -
дих тих годи на. Зајед но смо

похо ди ли нај ва жни је позо ри -
шне фести ва ле диљем бив ше
Југо сла ви је и по пра ви лу осва -
ја ли прва места, укљу чу ју ћи и
спе ци јал но госто ва ње у Мона -
ку, као кру ну наших глу мач -
ких под ви га, када нам је посеб -
но при зна ње доде ли ла лич но
Грејс Кели.

l У Ате љеу сте глу ми ли и
кажу да сте заи ста били добри
у томе. Коли ко вас је то испу -
ња ва ло и зашто нисте наста -
ви ли да се бави те глу мом
касни је?

– Заи ста ме је испу ња ва ла
лепо та позо ри шне маги је. При -
зна јем, било је озбиљ них пону -
да и дра го це них при ли ка да се
при дру жи мо неким врсним бео -
град ским позо ри шним ансам -
бли ма. Душан и ја смо били
први брач ни пар Ате љеа, рано
смо доби ли дво је деце и то је
пре суд но ути ца ло да се опре -
де ли мо за мир ни ји поро дич ни

живот, који под ра зу ме ва изра -
же ни ју при вр же ност дому. Но
наста ви ли смо с глу мом, па чак
и у полу про фе си о нал ном позо -
ри шту Кул тур ног цен тра Пан -
че ва, чија је пред ста ва „Пепе -
љу га” осво ји ла прву награ ду на
фести ва лу у Шибе ни ку…

l Коли ко је Ате ље био зна -
ча јан у вашем даљем лич ном
и про фе си о нал ном раз во ју?

– Глу ма ми је омо гу ћи ла
дубље уви де. Изла зак из себе и
пре ци зни ја сагле да ва ња себе и
све та из дру гог угла, из „туђе”
гла ве. Катар за дра ме вам при -
ба вља пси хо ло шке фине се које
су зна чај на пред ност у писа њу,
у живо ту и кому ни ка ци ји…

l Коли ко је атмос фе ра која
је тада вла да ла и сама могућ -
ност да се мла ди баве сво јим
тален ти ма зна чај на и како
види те недо ста так тога у дана -
шње вре ме?

– Било је то дру го вре ме.
Неу по ре ди во, неза ми сли во по
дана шњим кри те ри ју ми ма. 
Без обзи ра на иде о ло шка

ограничења, спон та ност и сло -
бо да су биле глав не одли ке
наше мла до сти. Но то је под -
ра зу ме ва ло и свест о одго вор -
ност за оно што чини мо. Има -
ли смо број ну и вер ну публи -
ку, која је одра ста ла и сазре -
ва ла уз то што смо ми има ли
да им пону ди мо. Дана шњи ца
је изгу би ла сво је духов не кон -
ту ре, нема енту зи ја зма, а мла -
ди су пре пу ште ни сами ма себи.
Посто је још увек изу зет ни даро -
ви ти поје дин ци, али систем и
атмос фе ра нису под сти цај ни,
не пру жа ју подршку.

l Како је текао ваш даљи
про фе си о нал ни пут?

– Пре суд но, у сми слу избо ра
факул те та. И Душан и ја смо
дипло ми ра ли на Факул те ту
драм ских умет но сти у Бео гра -
ду, а то је нада ље ути ца ло и да
оста так свог рад ног века про -
ве де мо у сфе ри про дук ци је кул -
тур них про гра ма. Мени је још
и при знат ста тус сло бод ног
умет ни ка, што ми је дало вре -
ме на да се у пот пу но сти посве -
тим књи жев но сти.

l Шта нај ви ше воли те у
Панче ву?

– Места и људе. Али не волим
пре ви ше да се сећам, јер поста -
јем ностал гич на. Вре ме неу -
мит но тече, а град оста је исти,
непро ме њен. Тужно је зато што
мно гих мојих при ја те ља више
нема, а ту су ули це, згра де и
фаса де, Кул тур ни цен тар, био -
ско пи, Град ски парк с Кор зо -
ом, шко ле и мно га дру га места
која одзва ња ју ста рим и позна -
тим гла со ви ма. Сва она буде
успо ме не, које су лепе док не
покре ну сету и бол на сећа ња
на све оно чега више нема.

l Коли ко је град у ком сте
сазре ва ли ути цао на ваше ства -
ра ла штво?

– Нисам родом из Пан че ва,
рође на сам у Цре па ји, шко ло -
ва ла се у Бео гра ду, а уда ла вео -
ма мла да у Пан че ву. Моје одра -
ста ње је плод уза јам ног дело -
ва ња свих поме ну тих места, али
је овај град сво јим мен та ли те -
том конач но зао кру жио моју
лич ност, тежње и ства ра лач ке
импул се и тиме кључ но допри -
нео да будем то што јесам данас.

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

– Поно сна сам, у првом реду,
на сво ју долич ну децу и уну ка,
чије ме при су ство чини сми -
ре ном и радо сном. Поно сна
сам на роди те ље и на супру га,
дакле, на сво је нај дра же, који
су увек били у сва ком тре нут -
ку уз мене и подр жа ва ли ме,
па иако нису више физич ки
при сут ни, они су са мном, у
мом срцу и души. И поно сна
сам, нарав но, на сво је напи са -
не књи ге и оне које ћу, ако бог
да, тек напи са ти.

Мир ја на Марић

У бом бар до ва њу Бео гра да 6.
апри ла 1941. годи не поги ну -
ле су 2.274 осо бе, а пору ше но
је 627 и оште ће но пре ко 8.500
згра да. Једи ни ца ма које су
разо ри ле југо сло вен ску пре -
сто ни цу коман до вао је Алек -
сан дар Лер.

До почет ка рата држа вља -
нин Аустри је, Лер је рођен
1885, у дунав ском гра ду гра -
ду Тур ну Севе рин, у румун -
ском делу Бана та. Отац му је
био Немац, мај ка пра во слав -
на Руски ња, а сред њу шко лу
је – пише у њего вој зва нич ној
био гра фи ји – учио и завр шио
у Пан че ву.

У нашим архи ва ма, међу -
тим, нема њего вог име на на
спи ско ви ма ђака из оног доба,
па не зна мо коју је шко лу
буду ћи Хитле ров фелд мар -
шал поха ђао.

Нема ни њего ве пан че вач -
ке адре се, али је веро ват но
живео у „немач кој” Доњој
варо ши.

Леро ви био гра фи наво де да
је 1910. годи не, као млад офи -
цир, био у шпи јун ској миси -
ји у нашој земљи – пре пе ша -
чио је Банат и саста вио топо -
граф ске кар те овог под руч ја.
Од кори сти на овом задат ку
било му је сва ка ко и то што
је, поред немач ког, одлич но
знао руски, мађар ски, румун -
ски и срп ски језик.

Било како било, већ са 24
годи не, Лера опет сусре ће мо
на овим про сто ри ма како ухо -
ди срп ске поло жа је које би у
слу ча ју рата тре ба ло бом бар -
до ва ти из вазду ха. Он је тада
пре пе ша чио Банат, добро упо -
знао терен, па тако и сачи -
нио прве топо граф ске кар те
које су аустро у гар ски пило ти
кори сти ли током Првог свет -
ског рата. Оту да и обја шње -
ње како то да је Саша, уз
руски, румун ски и мађар ски
језик, одлич но вла дао и срп -
ско хр ват ским.

У Првом свет ском рату
неко ли ко годи на касни је у
напа ду на Срби ју коман до вао
је бата љо ном аустро у гар ске
вој ске – и био поту чен до ногу.

При ли ка за осве ту пру жи -
ла му се у апри лу 1941.

Њего ва запо вест да се извр -
ши опе ра ци ја „Одма зда” и
бом бар ду је Бео град садр жи
упут ство да се избег не уни -
шта ва ње само инду стриј ских
постро је ња и сао бра ћај ни ца.

Сле де ће годи не је поста -
вљен за коман дан та Југо и сто -
ка. Тво рац је пла но ва опе ра -
ци ја „Вајс” и „Шварц”, у нашој

исто ри ји позна тих као бит ке
на Нере тви и на Сутје сци.
Коман до вао је гру пом арми -
ја Е при повла че њу од Грч ке
кроз Југо сла ви ју.

Слом Немач ке зате као га
је у Југо сла ви ји, па се 9. маја
1945. у Сло ве ни ји пре дао пар -
ти за ни ма и пот пи сао капи ту -
ла ци ју једи ни ца који ма је
коман до вао. Али три дана
касни је успео је да побег не у
Аустри ју. Пре ко ради ја је опо -
звао капи ту ла ци ју сво јих вој -
ни ка у Југо сла ви ји, а он сам
пре дао се Бри тан ци ма. Они
су га, међу тим, вра ти ли пар -
ти за ни ма.

У вој ном затво ру у Бео гра -
ду био је од јуна 1945. до
фебру а ра 1947. Као рат ни зло -
чи нац осу ђен је на смрт и
стре љан 1947.

У пре го во ри ма о пре да ји
Нема ца, на Ђур ђев дан, 6. маја
1945. годи не, с пар ти зан ске
стра не уче ство ва ли су пуков -
ник Воја Попо вић и Милан
Шке ро као слу жбе ни пре во -
ди лац. Шке ро је после рата о
томе оста вио запис:

– Леров штаб се нала зио
изме ђу Зида ног Моста и
Кршког у месту Сев ни ца. С
немач ке стра не, поред гене -
ра ла Лера, уче ство ва ли су и
гене рал Шмит и поруч ник
Курт Валд хајм, тада коор ди -
на тор у Леро вом шта бу

(доцни је је сакрио сво ју вој -
нич ку про шлост и постао гене -
рал ни секре тар ОУН и пред -
сед ник Аустри је – прим. ред.).
Воја Попо вић је питао Лера
због чега је она ко веро лом но
пору шио Бео град 6. апри ла
1941. годи не. Гене рал Лер је
одго во рио: „Сада, када се
нала зим у овој ситу а ци ји и
када смо рат изгу би ли, могу
сло бод но да кажем да је то
била запо вест мога фире ра.
Наре дио ми је да пору ши мо
Бео град, да раз би је мо Југо -
сла ви ју. У првом нале ту тре -
ба ло је да сру ши мо Народ ну
библи о те ку у Бео гра ду, па тек
онда оно што је за нас вој -
нич ки било инте ре сант но.
Библи о те ка је била важна због
тога што је у тој уста но ви
сачу ва но оно што је веко ви -
ма чини ло кул тур ни иден ти -
тет тог наро да.”

Леро ва уну ка Сиби ла, рође -
на 1955. годи не, при ми ла је
пра во слав ну веру и срп ско
држа вљан ство и замо на ши ла
се. Пре ма послед њим доступ -
ним пода ци ма из 2017. годи -
не, живе ла је у мана сти ру
Соко код Љубо ви је...

Разорени Београд

ЗАНИ МЉИ ВА СУД БИ НА РУШИ О ЦА БЕО ГРА ДА

Фелд мар шал из 
нашег сока ка

НАШ ГОСТ: ЈЕЛЕ НА БОСНИЋ, СПИ СА ТЕ ЉИ ЦА

ЈА, ЈЕЛЕ НА ПАНОН СКА

Јелена Боснић

Александар Лер на суду



орган ском, па није било прскања,
изу зев „сла во ла” и „амиксола”,

а то су пре па ра ти на при род -
ној бази који слу же да биљ ка
лак ше под не се стре со ве. Они
нису штет ни и гото во да су
орган ски, без карен це, а зато и
ми сами наше пло до ве кон зу -
ми ра мо директ но из баште –
каже овај повр тар.

На кра ју, када су убра ли
довољ но мла дог лука, опра ли
га и спа ко ва ли у вре ћи це,
Ђури ћи, Драк ша ни и Кузма -
но ви ћи су се мало окре пи ли
хра ном и пићем, а сме ха је
било напре тек.

И тако је увек када су бре -
сто вач ке мобе...
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Нека да се на овим про сто ри -
ма, кад год се нешто иоле
озбиљ ни је ради ло у дома ћин -
ству, под ра зу ме ва ло да у помоћ
при ско че ком ши је, при ја те љи
и рођа ци како би посао био
што пре завр шен.

Међу тим, није само то био
мотив. Можда и мно го јачи
раз лог за таква оку пља ња била
је атмос фе ра при сно сти и зајед -
ни штва. Реч је о данас гото во
ишче злим моба ма...

Ипак, још увек има све тлих
при ме ра, попут оних у Бре -
стов цу, где се неко ли ко поро -
ди ца ових дана пот по ма же и
лепо дру жи, зајед нич ки раде -
ћи повр тар ске посло ве...

Бре сто вац је одав но познат по
про из вод њи повр ћа, пре све га
папри ке, као и дру гих врста
које се гаје у пла сте ни ци ма.
Сезо на је већ уве ли ко у јеку,
па радо ви одми чу у лага ном
рит му...

И све то не би било нео бич -
но да неко ли ко поро ди ца није
удру жи ло сна ге како би посао
био ефи ка сни је завр шен.

Иако у дана шње вре ме мно -
ги за такву испо моћ пла ћа ју
над ни ча ри ма, Ђури ћи, Драк -
ша ни и Кузма но ви ћи нај ви ше
воле да се што чешће нађу јед -
ни дру ги ма. Како кажу, у дру -
штву добрих људи све је неу -
по ре ди во лак ше, а ова ква оку -
пља ња су упра во оно што живот
чини нај леп шим...

И Драк ша но ве три ћер ке
увек у акци ји

Тако су се про те клих дана поме -
ну те бре сто вач ке поро ди це

гото во сва ко днев но испо ма га -
ле и дру жи ле.

Нај пре су се ови добри и
вред ни људи оку пи ли на
газдин ству Алек сан дра Драк -
ша на, који је одне дав но и пред -
сед ник локал ног удру же ња
повр та ра. Он је сво је при ја те -
ље и коле ге дома ћин ски доче -
као зајед но са супру гом Еви -
цом, мај ком Ђур ђев ком и ћер -
ка ма Дра га ном (19), Мари јом
(18) и Алек сан дром (15), које
се, без обзи ра на то што су у
„нај о се тљи ви јим” тинеј џер ским
годи на ма, нима ло не либе да
на њиви раде све што затре ба
– од копа ња па до бер бе.

– Оку пи ли смо се око 8 сати,
а дошли су нам Биља на и Саша
Ђурић, као и Вла да Кузма но -
вић. Попи ли смо кафу, а поне -
ко и  раки ји цу, добру кај си је -
ва чу. Све је поче ло у ведр ој
атмос фе ри, сти гли смо да се и
мало наша ли мо, али убр зо смо
се нашли на њиви код пла сте -
ни ка. И док је Вла да затр па вао
кон теј не ре са семен ка ма папри -
ке, Саша их је пунио, а ја сам
зали вао. За то вре ме жене су

сеја ле, пушта ју ћи у рупе семе
по семе. Све се то потом затр -
па ва ло у пла сте ни ци ма. Поса -
ди ли смо укуп но 60.000 семен -
ки или 570 кон теј не ра са по
104 рупе. Цео посао био је
завр шен за бли зу шест сати, а
у међу вре ме ну смо пра ви ли и
пау зу за карак те ри сти чан њив -
ски дору чак уз оба ве зно суво

месо и баре на јаја. Рас та ли
смо се у нашем скром ном
дому, уз поне ку кафи цу, сок,
пив це, раки ји цу или шта је
коме било воља – при ча
Алексан дар.

Он исти че да је овом при ли -
ком сађе на папри ка ајва ру ша
или „кур тов ка”, поре клом од
Пара ћи на ца, које, уз узга ји ва -
че из Руског Крсту ра, сма тра
нај ја чим када је реч о овој врсти
про из вод ње.

– Мислим да је то маке дон -
ска сор та, а ја сам је потом
мешао с неким овда шњим ста -
рим семе ном. Сама сетва је
касни ла десе так дана, а
вероват но ће и ница ње, јер у

пери о ду ових пре ни ских тем -
пе ра ту ра нема мо усло ва за гре -
ја ње. Када биљ ке ста са ју,  раса -
ди ће мо их по систе му зум ба -
ња. На тај начин је све мно го
лак ше и нема кон стант ног
саги ња ња, а самим тим ни
љутих боло ва у леђи ма. Нарав -
но, при дру жи ће нам се иста
еки па при ја те ља, а у међу вре -
ме ну тре ба и код Вла де да везу -
је мо бора ни ју, код Ђури ћа да
чупа мо мла ди лук, па код нас
да раса ђу је мо тикви це. Све у
све му, у таквој атмос фе ри,
међу пра вим људи ма, човек и
не осе ти умор. Јед но став но,
осе ћај је супер, слич но као
нека да кад су се људи испо -
ма га ли око сви њо ко ља – исти -
че овај Бре стов ча нин.

Код Кузма но ви ћа сађе не
ајва ру ша и бела

Након тога је усле ди ла моба
код Кузма но ви ћа, где је, поред
црве не, сађе на и бре сто вач ка
бела папри ка. Дома ћин Вла да
је спре мио 20.000 семен ки.

– Било нас је мно го, укуп но
деве то ро, а када смо одре ди ли
кон теј не ре, посао је кре нуо.
Ина че, ми смо и при ја те љи и
сарад ни ци, па већ неко вре ме
дру гар ски изла зи мо јед ни
други ма у сусрет кад год су

опи пљи ви посло ви у пита њу.
Овог пута сеја ли смо белу „бре -
стов чан ку”, као и црве ну ајва -
ру шу, уни вер зал ну сор ту, коју
неки зову „кур тов ка”. Њу одли -
ку је круп но ћа, а има и, по мени,
фан та сти чан укус. За наше
усло ве лепо је и про да је мо, пре
све га зато што је ква ли тет на, а
има и тежи ну. Док се црве на
кори сти за ајвар, бела због
месна то сти може да послу жи
и за „пегла ну”, што је за мно ге
вели ки спе ци ја ли тет. Ина че,
често се дру жи мо, па смо пре
два де се так дана сади ли и келе -
ра бе у пла сте ни ци ма, као и
кром пир и  бора ни ју, коју уско -
ро тре ба да везу је мо – каже
Вла да.

А рад ни дан у кући Кузма -
но ви ћа завр шен је уз роштиљ,
који је с мно го љуба ви спре -
мио Вла дин отац Дра го...

Ђури ћи чупа ли мла ди лук

Послед ње оку пља ње у овом низу
зби ло се на газдин ству Ђури -
ћа, где су пре о ста ле акте ре ове
при че доче ка ли Алек сан дар, то
јест Саша, и њего ва супру га
Љиља на, која је недав но иза -
бра на за нову пред сед ни цу
Удру же ња жена „Сосе”, па се
ово може сма тра ти као бли ска
сарад ња две ју поме ну тих орга -
ни за ци ја.

– Поред тог нашег несум њи -
во лепог дру же ња, мобе доно -
се и уште ду јер, када се у ова -
квој ситу а ци ји пла ћа ју днев -
ни це, то знат но уве ћа ва тро -
шак, буду ћи да су наши конач -

ни про из во ди баш јеф ти ни, што
је неми нов ност ако зна мо коли -
ко је мала пла те жна моћ наших
људи. Ми се, упр кос све му томе,
тру ди мо да про из ве де мо што
здра ви ји про из вод, с мини мал -
ном упо тре бом хеми је, јер нам
је изу зет но важно шта наши
куп ци уно се у орга ни зам. Поку -
ша ва мо и да нађе мо баланс
изме ђу цене и ква ли те та, па се
у том сми слу све сно лиша ва -
мо веће зара де – гово ри Саша.

Поред папри ка, у Бре стов цу
има и боста на, мали на, мла дог
лука, који је овом при ли ком
поме ну та еки па бра ла и вези -
ва ла код Ђури ћа...

– Ску пи ли смо се мало касни -
је, око подне ва, и нај пре се
мало ишча вр ља ли уз кафи цу и
шљив ку пре пе че ни цу, као и уз
вру ће меки ке, које могу да се
једу с кре мом, пек ме зом,
сиром... А онда је кре ну ла акци -
ја: јед на гру па је чупа ла лук из
пла сте ни ка, а дру га га је вези -
ва ла у везе од по чети ри кома -
да и пако ва ла у вре ћи це, како
би био спре ман за про да ју на
пан че вач кој Зеле ној пија ци.
Узгред, и ми даје мо све од себе
да про из вод буде што бли жи

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.

Пулин
Муж јак расе мађар ски пулин, стар
око две годи не, тра жи удо ми те ље.
Пре тога ће бити кастри ран, вак ци -
ни сан и микро чи по ван, тако да ће
бити пот пу но спре ман за нови дом и
нове вла сни ке.

Мир не је нара ви и вео ма дру же љу -
бив, а тре нут но се нала зи у град ском
при хва ти ли шту (теле фон 352-148),
где га заин те ре со ва ни могу виде ти и
упо зна ти.

Штен ци с Коте жа
Неко је поред рупе у насе љу Котеж
оста вио чети ри ште не та, ста ра око
два месе ца, и они сада хит но тра -
же дом. Јед на од ових куца је упа -
ла, али сре ћом ватро га сци су иза -
шли на терен и изву кли је из рупе
од три-чети ри метра.

Куца је спа се на и сада је са сво -
јом бра ћом и сестра ма, али они се
нала зе на ули ци и за њих би било
спа со но сно да их неко удо ми.

Све инфор ма ци је се могу доби ти на теле фон 062/204-573.

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!

Одлазак на њиву...

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ТЕСНА САРАД ЊА УДРУ ЖЕ ЊА 

ПОВР ТА РА И „СОСА”

Дру же ње ових бре сто вач ких

поро ди ца на моба ма прак -

тич но пред ста вља и сарад -

њу две ју тамо шњих орга ни -

за ци ја: удру же ња жена и

повр та ра.

Тако је Алек сан дар

Драк шан пред сед ник „Бре -

сто вач ког рода”, док је

Љиља на Ђурић на челу

„Соса”.

Њихо ва наме ра је да,

поред редов них актив но сти

и разних пре да ва ња, поно -

во подиг ну и чуве ну „Па -

при ки ја ду”, како би зарад

општег добра про мо ви са ли

здра ве про из во де.

КАКО БРЕ СТО ВАЧ КИ ПОВР ТА РИ ЗАЈЕД НО РАДЕ

НЕМА ЛЕП ШЕГ И ЗДРА ВИ ЈЕГ ДРУ ЖЕ ЊА ОД ОНОГ НА МОБА МА

А после кафице и доручка кренуле су припреме...

Радило се и у пластенику...

... као и на отвореном

Напослетку, роштиљ дело краси!

Контејнери са семеном паприке спремни за садњу



Вре дан бод осво јен 
у Доба нов ци ма

Два меча на свом
тере ну

Захук та ла се трка за бодо ве у
Првој лиги Срби је. Про лећ ни
део шам пи о на та је на сво јој
поло ви ни, а кона чан рас плет
се и не нази ре. Врло јако и
изјед на че но так ми че ње, у коме
сва ко сва ко га може да побе ди,
не дозво ља ва ника кво опу шта -
ње. Напро тив, сле де утак ми це
од вели ког зна ча ја, како за еки -
пе које се боре за опста нак,
тако и за оне које „кро је” врх
табе ле.

Фуд ба ле ри Желе зни ча ра су у
25. колу Прве лиге Срби је били
на вели ком иску ше њу. После
два уза стоп на пора за жреб их је
водио у Доба нов це, на мег дан
са ста рим прво ли га шем, еки -
пом дома ће Будућ но сти. Није
било лако на овом госто ва њу,
али „ста ра дама” с Тами ша још
јед ном је пока за ла да је не тре -
ба отпи си ва ти уна пред. „Жеља”
је над и грао свог рива ла у свим

еле мен ти ма игре, али поно во
није иско ри стио вели ки број
при ли ка. Лоп та као да није хте -
ла у гол дома ћи на, чак ни онда
када је мре жа била пра зна...
После деве де сет мину та вели ке
бор бе по вео ма кли за вом тере -
ну није било побед ни ка: Будућ -
ност –Же ле зни чар 1:1 (0:0).

Мом ци тре не ра Дра га на Ани -
чи ћа доми ни ра ли су од првог

мину та и пра во је чудо како
већ у првом полу вре ме ну нису
били у пред но сти. Наста вак
меча је донео нешто офан зив -

ни ју игру дома ћег тима, који
је повео у 65. мину ту из
слобод ног уда р ца. „Жеља” је
потом кре нуо у сило ви те напа -
де ка голу Будућ но сти, десе -
так мину та касни је Сте фан
Радо ји чић је сна жно шути рао
ка голу, а да би спре чио пого -
дак, један играч Будућ но сти
морао је да игра руком у свом
шесна е стер цу.

Сигу ран изво ђач нај стро же
казне био је Пре драг Сики мић.
Само неко ли ко секун ди касни -
је тим из Пан че ва је остао са
игра чем мање на тере ну, пошто
је Алек сан дар Мир ков добио
дру ги жути кар тон, али ни тада
није био у под ре ђе ној уло зи.
Напро тив. „Дизел ка” је наста -
ви ла да јури ша, има ла је при -
ли ке, а нај и зглед ни ју, у послед -
њем мину ту, про ма шио је
Дими три је Томо вић.

У поне де љак, 5. апри ла, у
про сто ри ја ма клу ба одр жа на је
кон фе рен ци ја за нови на ре, на
којој су с пред став ни ци ма меди -
ја раз го ва ра ли шеф струч ног
шта ба Дра ган Ани чић и иску -
сни напа дач, стре лац изјед на -
чу ју ћег гола у Доба нов ци ма,
Пре драг Сики мић.

– Доми ни ра ли смо већим
делом утак ми це у Доба нов ци -
ма, има ли смо добре при ли ке
и, да смо реа ли зо ва ли бар део
тих шан си, сигур но бисмо се
вра ти ли као побед ни ци. Чак
смо и са игра чем мање били
доми нант ни ји ривал, па када
се суми ра ју ути сци, могу да
кажем да нисмо осво ји ли један
бод, већ смо изгу би ли два.
Ипак, раду је ме да мом ци
игра ју добро, агре сив но. Сада
нам пред сто је два меча на
нашем тере ну, али за мене је
увек нај ва жни ја она утак ми -
ца која сле ди. Јаго ди на тешко
доби ја, али тешко и губи утак -
ми це. Наш циљ је јасан.
Улазимо у сва ки дуел са жељом
да три јум фу је мо и да се вра -
ти мо у без бед ну зону. Иако
има мо сит них про бле ма с
повре да ма, као и са чиње ни -
цом да неће игра ти Мир ков,

који је добио црве ни кар тон,
исто тако има мо сјај не игра -
че који у сва ком тре нут ку могу
да одго во ре зада ци ма и
сигуран сам да ће бити пра ви
када је то нај по треб ни је – с
мно го опти ми зма у гла су гово -
рио је први човек „Жељи ног”
струч ног шта ба Дра ган
Аничић.

Бод осво јен у Доба нов ци ма
тек ће доби ти на зна ча ју. Тако
мисли и иску сни Пре драг
Сики мић.

– Ште та што нисмо побе ди -
ли, али са игра чем мање на
тере ну нисмо ни пора же ни. Од
наред не чети ри утак ми це, три
игра мо на нашем тере ну и, ако
успе мо да доби је мо те мече ве,
овај бод из Доба но ва ца тек тада
ће доби ти на зна ча ју. Ипак,
иде мо редом. У сусре ту с Јаго -
ди ном побе да нам се наме ће
као импе ра тив. Одлич на је
атмос фе ра у еки пи, јако сам
задо во љан у Желе зни ча ру,
радим са сјај ним људи ма, ужи -
вам у тре нин зи ма... Биће све
још боље, чим се опет нађе мо
у без бед ној зони – иста као је
Пре драг Сики мић.

У сре ду, 7. апри ла, Желе зни -
чар је на свом тере ну укр стио
копља с Јаго ди ном, а већ у
поне де љак, 12. апри ла, поно во
игра на СЦ-у „Мла дост”. Тада
ће уго сти ти Дина мо из Вра ња,
још јед ног кон ку рен та за опста -
нак у дру штву прво ли га ша.
После тога „дизел ка” госту је
Дубо чи ци, а онда опет на
„спорт ском” чека кра ље вач ку
Сло гу. Чети ри утак ми це – чети -
ри директ на рива ла. Желе зни -
чар сво ју суд би ну држи у сво -
јим рука ма...
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Утак ми ца ма 18. кола про шлог
викен да је наста вље на првен -
стве на трка за бодо ве у Дру гој
лиги гру па „Север” за одбој ка -
ши це. Тим који пред во ди тре -
нер Вла ди мир Јован чић госто -
вао је у Зре ња ни ну, где није
имао тежак посао у мечу про -
тив дома ћег „фење ра ша”:
Багљаш 023 – Одбој ка 013 0:3,
по сето ви ма 17:25, 18:25 и
18:25.

Еки па из нашег гра да дале -
ко је ква ли тет ни ја од зре ња -
нин ске, па су шан су у овом
дуе лу доби ле и мла ђе игра чи -
це Одбој ке 013. Кона чан исход
пока зу је да су је иско ри сти ле
на нај бо љи начин и да за
будућ ност игре пре ко мре же
у нашем гра ду не тре ба
бринути.

– Утак ми цу смо запо че ли с
нашом првом поста вом, али
већ сре ди ном првог сета у
терен су ушле кадет ки ње,
девој чи це који ма је и ова утак -
ми ца добро послу жи ла за оно

што их оче ку је. Сле де ћег
викен да игра мо прву четврт -
фи нал ну утак ми цу кадет ског
Првен ства Вој во ди не про тив
ново сад ског Штранд воле ја.
Уко ли ко успе мо да пре ско чи -
мо ову пре пре ку, пла си ра ће -
мо се на фај нал фор, међу
чети ри нај бо ље еки пе у покра -
ји ни. Све девој ке које су игра -
ле у Зре ња ни ну заслу жу ју
похва ле, а посеб но су одско -
чи ле, када гово ри мо о кадет -
ки ња ма, Нина Јова но вић и
Маша Рика но вић – рекао је у
теле фон ском раз го во ру први
тре нер Одбој ке 013 Вла ди мир
Јован чић.

У Дру гој лиги гру па „Север”
у субо ту, 10. апри ла, на про -
гра му ће бити нови дер би.
Одбој ка 013 доче ку је Срем 2, а
биће то дуел дру го пла си ра не и
тре ће пла си ра не еки пе на табе -
ли. Утак ми ца ће бити оди гра -
на од 17 сати у сали ОШ „Јован
Јова но вић Змај”, али без при -
су ства гле да ла ца.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ШАН СА ЗА КАДЕТ КИ ЊЕ...

Нова так ми чар ска сезо на у
весла њу поче ла је у субо ту, 3.
апри ла, на Ади Циган ли ји, где
је одр жа но над ме та ње у окви -
ру Купа Срби је.

Весла чи Тами ша, пред во ђе -
ни капи те ном Мило шем Ста -
но је ви ћем, насту пи ли су у свим
кате го ри ја ма, од пио ни ра до
сени о ра и вете ра на, с циљем
да упо ре де сво ју фор му с глав -
ним кон ку рен ти ма на веслач -
кој ста зи.

Осво је не меда ље пока зу ју да
се пре ко зиме добро ради ло,
иако су усло ви рада и тре нин -
га били оте жа ни због акту ел не
епи де ми о ло шке ситу а ци је.

Прву меда љу у овој сезо ни
осво ји ла је мла да весла чи ца
Тами ша, пио нир ка Анђе ла Зенг,
која се оки ти ла сре бром у ски -
фу. Милош Ста но је вић је, после
осва ја ња зла та у четвер цу без

кор ми ла ра у ком би на ци ји с
весла чи ма Гра фи ча ра, насту -
пио у ски фу за тешке весла че,
желе ћи да се испр о ба на почет -
ку сезо не у што јачој кон ку -
рен ци ји. После ква ли фи ка ци -
ја, у који ма је доми ни рао, у
фина лу је водио жесто ку бор -
бу за прво место с репре зен та -
тив цем Пар ти за на Алек сан -
дром Беџи ком. Сре бр на меда -
ља у тако тешкој трци и вре ме
од седам мину та и 15 секун ди
пока за ли су да је Милош у
репре зен та тив ној фор ми.

Сјај на је била и еки па четвер -
ца без кор ми ла ра у кадет ској
кон ку рен ци ји. Ово је Андри ји
Ран ко ви ћу, Огње ну Виде но ву,
Михај лу Мар ко ви ћу и Петру
Пери ћу била прва трка у ста -
ри јој кате го ри ји и већ на ста р -
ту су пока за ли свој ква ли тет
осва ја њем брон за не меда ље.

С ВЕСЛАЧ КИХ НАД МЕ ТА ЊА

МЕДА ЉЕ ВЕЋ НА СТА Р ТУ СЕЗО НЕ
ПРВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПАНО РА МА

„ЖЕЉА” ПРЕД НАЈ ВА ЖНИ ЈИМ ИСПИ ТИ МА

УБЕ ДЉИВ ТРИ ЈУМФ НАД ЈАГО ДИ НОМ

Два де сет шесто коло Прве

лиге Срби је доне ло је мно -

го радо сти покло ни ци ма

нај ва жни је спо ред не ства -

ри на све ту у Пан че ву и

око ли ни.

У овој „рун ди” шам пи о -

на та попу лар на „дизел ка”

је оства ри ла нај у бе дљи ви ји

три јумф ове сезо не: Желе -

зни чар –Ја го ди на 5:2 (1:1).

Три гола за тим из нашег

гра да пости гао је Пре драг

Сики мић, а мре жу рива ла

пого ди ли су и Мар ко Кона -

тар и Петар Ста нић.

С нова три бода „Жеља”

је пре ско чио „црту опстан -

ка”, али да би остао у без -

бед ној зони, и у наред ним

утак ми ца ма мора да пру жа

добре пар ти је и побе ђу је.

ИГРА С ЈАЈА СТОМ ЛОП ТОМ

„ДИВЉИ ВЕПРИ ЋИ” 
У СИЛ НОМ НАЛЕ ТУ

Мла ди раг би сти Дина ма 1954
одлич но су запо че ли нову так -
ми чар ску сезо ну.

У првом колу Купа Срби је за
каде те пан че вач ки „дивљи вепр -
о ви” савла да ли су Црве ну зве -
зду у Бео гра ду са 78:10.

Одлич ни су били и каде ти.
Про шлог викен да је одр жан
први тур нир у окви ру Купа
Срби је у овој кон ку рен ци ји, а
Дина мо 1954 је зау зео прво
место. Наши мла ди сугра ђа ни

су нај пре савла да ли Лозни цу
са 20:0, потом су побе ди ли Рад
с 15:0, а онда и Вршац са 20:0.
Оруж је је мора ла да поло жи и
еки па Жар ко ва, над којом су
„вепри ћи” три јум фо ва ли с 10:0,
а потом је пала и Црве на зве -
зда (35:10).

Ако је суди ти по оној
народној да се по јутру дан
позна је, биће ово успе шна
сезо на за мла де раг би сте Дина -
ма 1954.



Међу на род ни тур нир у стре -
ља штву „Вој во ди на куп” одр -
жан је про шлог викен да у
Новом Саду. У врло јакој кон -
ку рен ци ји над ме та ло се и пето -
ро чла но ва СД-а „Пан че во
1813”.

Алек са Рако њац је у гру пи
јуни о ра у гађа њу из вазду шне
пушке, са 616 кру го ва, осво јио
четвр то место, а са истим резул -
та том зау зео је осмо место у
над ме та њу сени о ра. У дисци -
пли ни мешо ви тих паро ва Алек -
са је насту пио с репре зен та -
тив ком из СК-а Пар ти зан Јова -
ном Љубо јом, с којом је зау зео
сед мо место.

На так ми че њу мешо ви тих
паро ва у гађа њу из вазду шног
пишто ља јуни о ри Мари на
Мија то вић и Вели мир Нин ко -
вић зау зе ли су четвр то место у
сени ор ској кон ку рен ци ји. Мар -
ко Нин ко вић и Ново са ђан ка
Ката ри на Галан тић били су
шести, а Сте фан Кешиш јан и
Дра га на Вра не ше вић сед ми.

У исто вре ме у Уљми је одр -
жа но послед ње, осмо коло Лиге
пио ни ра Вој во ди не, у коме су
насту пи ле све чети ри еки пе
СД-а „Пан че во 1813”.

Тим пио нир ки у гађа њу из
вазду шне пушке осво јио је тре -
ће место, са 469 кру го ва. Ива
Рако њац је зара ди ла сре бро
(177 кру го ва) у поје ди нач ном

над ме та њу, а насту пи ле су и
Катја Бог да но вић (153) и Ива -
на Неран џић (139 кру го ва).
Еки па пио ни ра из нашег гра да
оки ти ла се сре бр ним одлич -
јем, пого див ши 507 кру го ва.
Пуца ли су: Огњен Лукић, Нема -
ња Ђор ђе вић, Огњен Бун чић,
Нема ња Ста ни шић и Бог дан
Сто кић.

Тим пио ни ра СД-а „Пан че -
во 1813” осво јио је нај вред ни -
ји тро феј у гађа њу из вазду -
шног пишто ља. Пуца ли су Мар -
ко Нин ко вић (дру ги поје ди нач -
но, са 176 кру го ва), Огњен Бун -
чић и Нема ња Ђор ђе вић. Еки -
па пио нир ки у истој дисци пли -
ни зау зе ла је тре ће место, а
гађа ле су Ива на Неран џић и
Катја Бог да но вић.

Про гла ше ни су и нај бо љи
поје дин ци у Лиги пио ни ра ове
сезо не.

Ива Рако њац је побед ни ца у
гађа њу из вазду шне пушке, а
Мар ко Нин ко вић у гру пи деча -
ка који су пуца ли из вазду шног
пишто ља. Екип но, у дисци пли -
ни пиштољ, деча ци из нашег
гра да зау зе ли су прво, а девој -
чи це тре ће место. Тим пио ни -
ра који је гађао из пушке зау -
зео је дру го место, док су пио -
нир ке сезо ну завр ши ле на
четвр том месту.

Наред ног викен да пан че вач -
ки стрел ци насту пи ће на Првен -
ству Вој во ди не у гађа њу из
сериј ске вазду шне пушке, које
ће бити одр жа но у стре ља ни у
Пан че ву.

НОВО СТИ С ВАТРЕ НЕ ЛИНИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” САКУ ПЉА ПРИ ЗНА ЊА
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ТОПОЛА

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЖИТОРАЂА
субота, 17.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Сивац: КРУЛЕ–ЈАБУКА
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО (В)
понедељак, 16 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВРШАЦ
субота, 16 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–ЖАК

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Идвор: ПОЛЕТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА – СПАРТАК 1911
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БАНАТ
Иваново: СТРЕЛА–РАДНИЧКИ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – МУНДИЈАЛ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – СРЕМ 2
субота, 17 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ЖЕЛЕЗНИЧАР 1949 29:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН – ЖРК ПАНЧЕВО 20:32

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА 26:28
Јабука: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВАЦ 29:37

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ– РАДНИЧКИ 94:87
Чајетина: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ 85:80

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
М. Митровица: ПОДРИЊЕ–ДИНАМО 71:55

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Добановци: БУДУЋНОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЈАГОДИНА 5:2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ 1:0
Омољица: МЛАДОСТ–БАНАТ 4:1
Старчево: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ 3:2
В. Степа: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ 3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–РАДНИЧКИ 5:0
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА 4:2
Дебељача: СПАРТАК 1911 – С. ТАМИШ 2:1
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА 5:1
Уздин: УНИРЕА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 2:1
Панчево: МУНДИЈАЛ – ОМЛАДИНАЦ 1927 2:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–МЛАДОСТ 0:0
Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ 1:0
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА 7:0

Про тив Кра гу јев ча на
изво је ва на
четрнаеста побе да

Заве са се спу шта
после Дина ми ка

До кра ја првен стве не трке за
бодо ве у Кошар ка шкој лиги
Срби је оста ло је још јед но коло.
Како сада ства ри сто је, ове сезо -
не нај ве ро ват ни је неће бити
Супер ли ге, већ ће се у плеј-
офу бори ти срп ски тимо ви из
АБА лиге и три прво пла си ра -
не еки пе КЛС-а...

Било како било, пан че вач ки
Тамиш мир но оче ку је крај сезо -
не. Тим из нашег гра да је свој
основ ни циљ, опста нак у дру -
штву нај бо љих, одав но испу -
нио, па се без вели ких трза ви -
ца оче ку је спу шта ње заве се на
ову, вео ма чуд ну сезо ну.

Про шлог викен да у Хали
спор то ва на Стре ли шту госто -
вао је Рад нич ки из Кра гу јев ца,
а после јед не врло изјед на че не
утак ми це побе ду је оства рио
дома ћи тим: Тамиш –Рад нич -
ки 94:87, по четвр ти на ма 30:31,
24:23, 20:14 и 20:19.

Гости су се хра бро супрот -
ста ви ли дома ћем тиму, а пред -
во дио их је сјај ни Андре ја Сте -
ва но вић. Ипак, то није било
довољно да се савла да врло добар

Тамиш, у коме је цен трал на
фигу ра био Џона тан Џор дан.

Побед ник је одлу чен у тре ћој
четвр ти ни. Саша Радо вић и њего -
ви саи гра чи успе ли су да се мало
резул тат ски „одле пе”, а потом
су раз ли ку у пое ни ма иску сно
сачу ва ли до кра ја сусрета.

– Тамиш је ста би лан, добро
орга ни зо ван колек тив и зна ли
смо да нам неће бити лако на
овом госто ва њу. Сво ју шан су
смо тра жи ли у умо ру дома ћи -

на, који је оди грао неко ли ко
одло же них утак ми ца за крат -
ко вре ме, али нисмо успе ли.
Над ви си ли су нас у ско ко ви -
ма, пости гли су једа на ест „трој -
ки”... Чести там дома ћи ну на
заслу же ној побе ди. Када се све
сабе ре, била је ово још јед на

одлич на сезо на за пан че вач ки
тим – у духу пра вих спор тсме -
на при чао је на кон фе рен ци ји
за нови на ре тре нер Кра гу јев -
ча на Иви ца Вуко тић.

Тамиш је играо у саста ву:
Филип Анђу шић, Петар Ребић
(осам пое на), Иван Сми ља нић
(17), Бре вин Прицл (пет), Џона -
тан Џор дан (18), Зоран Крста -
но вић (17), Нико ла Вујо вић
(чети ри), Саша Радо вић (три),
Лука Петро вић (три) и Мар ко
Пави ће вић (19).

– Жао ми је што, због епи де -
ми о ло шке ситу а ци је, на три би -
на ма није било гле да ла ца.
Мислим да би љуби те љи кошар -
ке има ли шта да виде на овој
утак ми ци. Био је то добар меч,
у дре су Рад нич ког бри љи рао је
Сте ва но вић, али и ми смо има -
ли добре момен те. Раду је ме
што смо пости гли 21 поен из
кон та ра на па да, али нисам задо -
во љан начи ном на који смо при -
ма ли неке пое не. Била је ово
утак ми ца са два раз ли чи та полу -
вре ме на, ако се гле да аспект
одбра не. У првом полу вре ме ну
смо при ми ли пре ви ше пое на, а
у настав ку смо дело ва ли боље.
Бли жи мо се кра ју трке, наша
жеља је да побе ди мо у сва ком
мечу, а да ли ћемо успе ти, виде -
ће мо – иста као је први тре нер
Тами ша Небој ша Видић.

У уто рак, 6. апри ла, мом ци
из нашег гра да госто ва ли су у
Чаје ти ни, где су оди гра ли одло -
же ни сусрет про тив Зла ти бо -
ра, а у послед њем мечу ове
сезо не, иду ћег викен да, у глав -
ном гра ду ће одме ри ти сна ге с
Дина ми ком.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб1

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

ТАМИШ МИР НО ЧЕКА КРАЈ ТРКЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

ЗЛА ТО ЗА
СТЕФА НА

На поља на ма код хале „Пио -
нир” у неде љу, 4. апри ла, одр -
жа но је тра ди ци о нал но про лећ -
но Првен ство Бео гра да у кро су.
Као и увек до сада, било је то
масов но над ме та ње, на коме је
уче ство ва ло пре ко 300 атле ти -
ча ра из два де се так клу бо ва.

У трци сени о ра на ста зи
дужи не 4.000 мета ра од самог
ста р та на чело трке је иза шао
атле ти чар Пано ни је Сте фан
Тови ло вић. Он је, уз подр шку
тре не ра Мир ка Стан ко ви ћа,
доми ни рао у овој трци и лаким
кора ком без замо ра ушао у циљ
као прво пла си ра ни и тако осво -
јио титу лу прва ка Бео гра да у
кро су. Суде ћи по томе што је
ово њего ва прва зва нич на трка
за Пано ни ју након дола ска у
клуб, а после при пре ма на Зла -
ти бо ру, Сте фа ну пред сто ји сјај -
на сезо на, у коју ула зи пот пу но
спре ман за сво је дисци пли не.

Већ наред ног викен да у Аран -
ђе лов цу Тови ло вић ће насту -
пи ти на Првен ству Срби је у
пла нин ском трча њу, а после
тога и на Првен ству Вој во ди не
у кро су.

Атлет ски клуб Пано ни ја ће
се, уз подр шку Општи не Али -
бу нар, поно во пред ста ви ти и у
уло зи орга ни за то ра неког так -
ми че ња – овог пута трејл трке,
која ће бити одр жа на 8. маја
на Дево јач ком буна ру. Сви трка -
чи могу да оче ку ју уче снич ке
меда ље и маји це, као и ручак
после трке. При ја ве и упла те
су искљу чи во пре ко сај та trka.rs.

„АЉЕ ХИ НУ” ПЕТ
ТРО ФЕ ЈА

Од 31. мар та до 4. апри ла у
Новим Банов ци ма је одр жан
Кадет ски фести вал Вој во ди не
у шаху, који је оку пио број не
мла де игра че из наше покра -
ји не.

Међу уче сни ци ма је било и
десет пред став ни ка ШК-а „Аље -
хин”, од којих се пето ро оки -
ти ло меда ља ма.

Аљо ша Канач ки је у гру пи
нај мла ђих, деча ка до осам годи -
на, зара дио сре бро, док је
Андреј Добри чан у над ме та њу
десе то го ди шња ка био тре ћи.
Нина Јоцић је у гру пи девој чи -
ца до 10 годи на осво ји ла нај -
сјај ни је одлич је, а Јана Сто -
шић се оки ти ла брон зом. Мили -
ца Ами џић је у јакој кон ку рен -
ци ји девој чи ца до 14 годи на
заслу жи ла брон за ну меда љу.
Иако су оста ли без тро фе ја,
запа же ни су били и: Вук Цве -
јин, Јован Витас, Петар Ста -
мен ко вић, Алек са Опа чић и
Вук Канач ки.

„Аље хин” је још јед ном пока -
зао да заслу же но носи зва ње
јед ног од нај у спе шни јих кадет -
ских клу бо ва у држа ви.

ПИОНИРСКИ ТУРНИР
У МАЧЕВАЊУ

УСПЕХ ЛАНЕ
И ДАМЈАНА

Други турнир који се бодовао
за ранг-листу Мачевалачког
савеза Србије одржан је про-
шлог викенда у Националном
мачевалачком центру на Бео-
градском сајму.

У конкуренцији двадесетак
пионира из целе Србије, КМК
„Карађорђе” из нашег града
остварио је одличне резултате
у дисциплини мач.

Лана Шкаљак је освојила прво
место, а Дамјан Глуваков се
окитио бронзаним одличјем.

Такмичење је одржано у скла-
ду са свим прописаним епиде-
миолошким мерама Владе
Републике Србије. Наредно над-
метање пионира биће на про-
граму 24. и 25. априла.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Стога – збуњ
Где се улази у ову кућу?

    Збуњено проматрамо и ништа не капирамо.

    Је л’ треба да се развали „панелка”?

    Или да се заборави на плочу и замоли за кључ?

    Где нам је култура дијалога...

    Зашто смо постали толики странци?

    Да не верујемо ништа једни другима.

    Ко је крив за то?

Криви знакови
Седи омладина по клупама.

    Нека. Има неко нешто против тога у ово време?

    Кад је све стало.

    Више се ни дрвеће не покреће када дуне ветар.

    Све цркло, брате. И сестро.

    Нису криви омладинци.

    Криве су очигледне ствари.

    Попут знакова поред пута.

Па... Врх
Не можеш да се попнеш до 11. спрата а да те не ухвати вртоглавица.

    Или се фолираш да те није.

    Људски је скочити с велике висине, јер дуго падаш.

    Имаш осећај да летиш.

    Све остало на ту тему је баронијада.

    Тамо куда смо ми кренули је 111. спрат.

    Врх. Имаш осећај да летиш.

    Али немаш крила, немој да си глупа персона.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Дер би оправ дао оче ки ва ња

Девој ке нижу побе де

Сед мо коло плеј-офа Супер ли ге за руко -
ме та ше, које је оди гра но про те клог
викен да, доне ло је још један пораз пан -
че вач ких „жуто-црних”. Мом ци које
пред во ди тре нер Аким Ком не нић овог
пута су мора ли да поло же оруж је пред
раз и гра ном еки пом из Ниша: Дина мо –
Желе зни чар 1949 29:31 (14:18).

Гости су били бољи так мац у првом
полу вре ме ну. Над и гра ли су сво је дома -
ћи не, успе ли чак осам на ест пута да
пого де циљ, па су већ у првих три де сет
мину та утак ми це одра ди ли зна ча јан део
посла.

Била је ово вео ма добра руко мет на
пред ста ва. Пра ви првен стве ни окр шај,
дер би у коме је, због директ ног теле ви -
зиј ског пре но са, могла да ужи ва и широ -
ка руко мет на публи ка. Исти на, Нишли -
је су кон тро ли са ле утак ми цу целим
током, биле у резул тат ској пред но сти,
али „жуто-црни” су увек били ту, игра -
ли су вео ма добро и општи је ути сак да
је недо ста јао само који детаљ како би
ухва ти ли при кљу чак, па чак и пре о кре -
ну ли ток утак ми це у сво ју корист.

Желе зни чар је на голу имао рас по ло -
же ног Миро сла ва Коци ћа, капи те на еки -
пе и сјај ног гол ма на, који је био тај тас
на ваги. На кра ју сусре та про гла шен је
за нај бо љег акте ра меча и сигур но је нај -
за слу жни ји што су бодо ви оти шли у Ниш.

Дина мо је имао сво је при ли ке, али
повољ не ситу а ци је, чак и са игра чем
више, често није реша вао у сво ју корист
и шан се су одла зи ле уне по врат.

– Сјај на утак ми ца. Игра ло се с мно го
набо ја, било је лепих поте за, мно го ква -
ли те та на јед ном месту. Дра го ми је да
је РТС иза брао баш овај меч за дирек -
тан ТВ пре нос, јер су мом ци гину ли на
тере ну за сва ку лоп ту. Заи ста изван ре -
дан руко мет. Пре по но сан сам што сам

био део ове спорт ске при че – на нај бо -
љи начин опи сао је дуел у Хали спор то -
ва на Стре ли шту тре нер Желе зни ча ра
Ђор ђе Тео до ро вић.

Тим из нашег гра да играо је у саста -
ву: Мар ко Иван че вић, Урош Павло вић
(два гола), Миљан Буњев че вић (пет),
Милан Бошко вић (чети ри), Сте фан Кова -
че вић, Урош Ста нић, Лазар Павло вић,
Огњен Тонић, Иван Дис тол (три), Бори -
слав Урта, Милан Голу бо вић (шест),
Милош Коста ди но вић (пет), Дани ло
Радо вић (два), Ненад Вуч ко вић, Нико -

ла Радо ва но вић и
Урош Митро вић
(два гола).

– Чести там гости -
ма на заслу же ној
побе ди. Раз ли ка коју
је Желе зни чар
напра вио у првом
полу вре ме ну одлу -
чи ла је побед ни ка.
Недо пу сти во је да
на свом тере ну при -
ми мо чак осам на -
ест голо ва у првих
три де сет мину та. У
настав ку меча поку -
ша ли смо да надок -
на ди мо про пу ште -
но, бори ли смо се

до послед ње секун де. Наши гол ма ни
нису били на виси ни задат ка, док је
Желе зни чар имао рас по ло же ног Коци -
ћа. Тешко је после свих веза них пора -
за, али неће мо кло ну ти. Има мо малу
пау зу због финал ног тур ни ра Купа Срби -
је, на коме, нажа лост, неће мо уче ство -
ва ти. Поку ша ће мо да се што боље при -
пре ми мо за дер би с Вој во ди ном –
истакао је први тре нер Дина ма Аким
Ком не нић.

Дакле, првен стве ну трку за бодо ве
„жуто-црни” наста вља ју 17. апри ла, када
ће у нашем гра ду госто ва ти шам пи он
из Новог Сада.

За раз ли ку од мома ка, девој ке нижу
побе де. У Супер Б лиги за руко ме та ши -
це оди гра но је 15. коло, а тим који пред -
во ди тре нер Мар ко Крстић још јед ном
је терен напу стио уздиг ну тих руку: Петро -
ва ра дин – ЖРК Пан че во 20:32 (9:15).

Кона чан исход довољ но гово ри о одно -
су сна га на овој утак ми ци. Алек сан дра
Васић и њене дру га ри це намет ну ле су
свој ритам од самог почет ка и сте кле
резул тат ску пред ност, коју су успе шно
сачу ва ле до кра ја утак ми це. Дома ћи
тим није имао ни грам наде да може
оства ри ти повољ ни ји резул тат.

ЖРК Пан че во је играо у саста ву:
Мили ца Илић, Ана ста си ја Гргов ски
(један гол), Боја на Бала бан, Тија на
Симић (чети ри), Тео до ра Ста но је вић
(један), Мари ја Митрић (два), Хеле на
Инђић (шест), Ана ста зи ја Јам бру шић
(два), Дарин ка Петро ни је вић (један),
Дија на Бала бан, Ана Лон чар, Алек сан -
дра Васић (чети ри) и Вален ти на Божи -
но вић (11 голо ва).

На првен стве ној табе ли води Бео град,
са 26 бодо ва, дру га је Црве на зве зда са
24, а тре ће пла си ра на Кикин да и четвр -
то пла си ра но Пан че во има ју по 20 бодова.

При ли ку да уве ћа ју свој сал до девој -
ке које пред во де Мар ко Крстић и Све -
тла на Ничев ски има ће већ наред ног
викен да. У Халу спор то ва на Стре ли -
шту дола зи послед ње пла си ра на Жито -
ра ђа, тим који у доса да шњем делу шам -
пи о на та није осво јио није дан бод. Ако
је суди ти по ста њу на табе ли, биће то
још један рутин ски посао за сјај ну руко -
мет ну дру жи ну из нашег гра да.

А. Живковић

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

И НИШЛИ ЈЕ ОДНЕ ЛЕ 
БОДО ВЕ ИЗ ПАН ЧЕ ВА

Првен ство Срби је у кара теу за поле тар -
це, пио ни ре и наде одр жа но је про шлог
викен да у Бео гра ду, а одлич не резул та те
оства ри ли су и наши нај мла ђи суграђани.

Чла но ви КК-а Мла дост обо га ти ли су
сво ју ризни цу тро фе ја, а нај у спе шни ја
је била Дуња Јова но вић, која је осво ји -
ла нај сјај ни је одлич је у ката ма. Бронзом
се оки тио тим мушких нада у бор ба ма

(Нико лић, Јаво рац
и бра ћа Милу ти но -
вић), а одлич ја истог
сја ја заслу жи ли су
и Нико ла Јаво рац и
Нема ња Рачу ни ца.
Боје клу ба бра ни ли
су и: Војин Нико -
лић, Мари јан Вуко -
вић, Лука Нико лић,
Ана ста си ја Крстић,
Новак Нико лић,
Неда Недељ ко вић,
Мили ца Вуко вић,
Филип Вуј но вић,
Маша Јова нов и Ана
Вуч ко вић. Иако је
на Првен ству Вој во -
ди не осво јио дру го
место, Нико ла Арсе ни је вић није насту -
пио, због боле сти.

Тре не ри Милош и Тихо мир Макитан
вео ма су задо вољ ни учин ком сво јих
так ми ча ра.

Запа жен наступ су има ли и мла ди
бор ци КК-а Дина мо. Брон зом се оки -
тио Лука Добр о та, док су Мар ти на Пузић
и Вук Вор ка пић оста ли без тро фе ја у
репер са жу.

На овом пре сти жном над ме та њу
учество ва ли су и Јеле на Вуч ко вић и

Наталија Игић, а због повре де на тре -
нин гу није насту пио Лазар Нико лић.

Нај мла ђи так ми ча ри Дина ма пока -
зали су еви ден тан напре дак, део њих
је први пут насту пио у бор ба ма и одлич -
но су се, без стра ха, бори ли с мно го
иску сни јим и физич ки јачим так ми -
ча ри ма. Они озбиљ но тре ни ра ју и има -
ју шта да нау че од сво јих тре не ра Ива -
не Пала лић и Нико ле Нико ла ша, који
су нај за слу жни ји за њихо ве доса да шње
резул та те. А. Ж.

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ ЗА МЛА ДЕ КАРА ТИ СТЕ

СТА СА ВА ЊЕ НОВИХ ШАМ ПИ О НА


