
ПАНДЕМИЈА

Борба против короне траје,
у Панчеву и даље критично

Град
Асфалтирање

сеоских 

улица 

по плану

» странa 4

цена 40 динара

Здравље
Природа има лек 

за реуму

» страна 6

Записи

Владан Ђурковић:

Живот у Панчеву 

је привилегија

» страна 12

Фото-репортажа

„Доловке” прославиле

четврт века

» страна 13

Фудбал

Један циљ – остати

међу најбољима

» страна 34

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  11.  ДЕЦЕМБРА 2020.
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Број 4895, година CLII

ФИНИШФИНИШ

Све велике силе у свету убрзано раде на заустављању 
пандемије, а тестирања су сложена и носе ризик

страна 3

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

ЗДРАВЉЕ УЛАЗИ НА НОС

БОРБА ЗА ЧИСТИЈИ ВАЗДУХ
ИЗМЕЂУ ПОТРЕБЕ И ШТЕДЊЕ

„ПРИМИО САМ РУСКУ ВАКЦИНУ
’СПУТЊИК V’ ПРОТИВ КОРОНЕ!”

страна 7

страна 5

Поштујмо права особа
са инвалидитетом

» страна 2

Град одлаже
уређење кеја

» страна 2

НАШИ СУГРАЂАНИ ПИЈАНИСТИ

Живот у хармонији
страна 11



кон крет ним ак тив но сти ма, мо же мо да
уче ству је мо у ства ра њу мо дер ни јег дру -
штва, у ко јем сви има ју јед на ка пра ва,
али и пра во на различи тост – ре кла је
Да ри ја Ки сић Те пав че вић.

Она је под се ти ла на то да је Ми ни -
стар ство у са рад њи с НО О ИС-ом  у ја -
ну а ру 2020. го ди не по кре ну ло кам -
па њу „Ср би ја без ба ри је ра”, што ни је
са мо сло ган, већ и циљ Ми ни стар -
ства: све по је ди нач не ак тив но сти ко -
је се ре а ли зу ју ра ди уна пре ђе ња по -
ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том, као
што су по ста вља ње рам пи на објек ти -
ма јав не на ме не, ре кон струк ци ја и
опре ма ње обје ка та, обе ле жа ва ње

значај них да ту ма..., од ви ја ју се под
за јед нич ким сло га ном и пре по зна -
тљи вим ви зу ел ним иден ти те том. Ка -
ко је ре кла, Ми ни стар ство ће на ста -
ви ти да омо гу ћа ва оства ри ва ње

грађан ских, со ци јал них и дру гих
пра ва осо ба ма са ин ва ли ди те том, уз
по што ва ње њи хо вог до сто јан ства.

По др шка ће би ти усме ре на ка 33
са ве за удру же ња ко ји оку пља ју 522
ло кал не ор га ни за ци је у Ре пу бли ци
Ср би ји и ка 61 пред у зе ћу за про фе си -
о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва -
ње осо ба са ин ва ли ди те том. Да ри ја
Ки сић Те пав че вић уру чи ла је лап топ
Ме ђу оп штин ској ор га ни за ци ји Са ве -
за сле пих Ср би је – Пан че во.

Овом при ли ком гра до на чел ник Пан -
че ва Алек сан дар Сте ва но вић за хва -
лио је Ми ни стар ству на по др шци у
адап та ци ји про сто ри ја и до дао да ће
се и у на ред ном пе ри о ду ра ди ти на
по др шци осо ба ма са ин ва ли ди те том,
а Ми лан Сто шић и Иван ка Јо ва но вић
из НО О ИС-а ис та кли су да је упр кос
ко ро на ви ру су то ком ове го ди не оства -
ре на од лич на са рад ња с Ми ни стар -
ством: по ве ћа на је при сту пач ност
објек ти ма и укла ња не су ба ри је ре, а
ство рен је и бо љи прав ни оквир у ве -
зи са овом ма те ри јом.

Рав но прав но уче шће

За ме ни ца гра до на чел ни ка Дра га на Ку -
пре ша нин и члан Град ског ве ћа задужен
за под руч је ра да, за по шља ва ња и со -
ци јал не по ли ти ке Ми лен ко Чучковић,
по во дом обе ле жа ва ња ва жног да ту ма,
одр жа ли су са ста нак с пред став ни ци -
ма удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том
с те ри то ри је гра да Пан че ва.

Дра га на Ку пре ша нин је из ја ви ла:
– Пан че во је је дан од гра до ва ко ји

го ди на ма, кон ти ну и ра но, по себ ну па -
жњу по све ћу ју осо ба ма са ин ва ли ди -
те том и тра ди ци о нал но обе ле жа ва ју
3. де цем бар. Осо бе са ин ва ли ди те том
у Пан че ву пред ста вља ју по себ но осе -
тљи ву ка те го ри ју ста нов ни штва и су о -
ча ва ју се с број ним пре пре ка ма. Овај
дан је сте при ли ка да скре не мо па жњу
на њих, од но сно да ви ди мо шта смо
ура ди ли у про те клих го ди ну да на,
али и ка кви нас пла но ви очекују у

будућ но сти. За то смо и по зва ли пред -
став ни ке удру же ња ка ко би смо за јед -
нич ки по сла ли по ру ку да нас на ше
раз ли чи то сти пре све га спа ја ју, али и
да као ин ди ви дуе по ста је мо пле ме ни -
ти ји, а наш град бо га ти ји за до дат не
људ ске вред но сти. Као од го вор на ло -
кал на са мо у пра ва пру жа мо по др шку
про јек ти ма с ци љем по бољ ша ња и
уна пре ђе ња усло ва жи во та осо ба са
ин ва ли ди те том. Ми на то ме ин тен зив -
но ра ди мо, при ла го ђа ва мо услу ге со -
ци јал не за шти те њи ма, а све с ци љем
рав но прав ног уче шћа осо ба са ин ва -
ли ди те том у свим сфе ра ма дру штва.

Ове го ди не Град Пан че во је за 14
про је ка та од но сно про гра ма удру же -
ња осо ба са ин ва ли ди те том у обла сти
со ци јал не за шти те из дво јио
3.880.000 ди на ра. У Ре пу бли ци Ср би -
ји жи ви 571.780, тј. осам од сто, гра -
ђан ки и гра ђа на ко ји се мо гу сма тра -
ти осо ба ма са ин ва ли ди те том. Пре ма
по да ци ма по пи са ста нов ни штва из
2011, од укуп ног бро ја осо ба са ин ва -
ли ди те том, 58,2 од сто су же не.

С. Трај ко вић

Циљ: стварање
модернијег друштва, у
којем сви имају право 
на различитост

Све активности одвијају се
под заједничким слоганом
и визуелним идентитетом

Осо бе сa ин ва ли ди те том да нас чи не
око 15 про це на та свет ске по пу ла ци је и
на и ла зе на број не про бле ме у свом сва -
ко днев ном функ ци о ни са њу. По во дом
3. де цем бра – Ме ђу на род ног да на осо -
ба сa ин ва ли ди те том, ми ни стар ка за
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал -
на пи та ња проф. др Да ри ја Ки сић Те -
пав че вић по се ти ла је Ме ђу оп штин ску
ор га ни за ци ју Са ве за сле пих Ср би је –
Пан че во, чи је су про сто ри је об но вље -
не уз по др шку Ми ни стар ства и Гра да
Пан че ва, где је ис та кла да сва ког да на
сви мо ра ју да се бо ре за јед на ка пра ва
свих гра ђа на и жи вот без ба ри је ра.

У по се ти су би ли и по моћ ни ца ми -
ни стра у Сек то ру за за шти ту осо ба са
ин ва ли ди те том Би ља на Ба ро ше вић,
Ми лан Сто шић и Иван ка Јо ва но вић
из На ци о нал не ор га ни за ци је осо ба са
ин ва ли ди те том Ср би је (НО О ИС), као
и гра до на чел ник Пан че ва Алек сан -
дар Сте ва но вић.

Ср би ја без ба ри је ра

Ми ни стар ка је че сти та ла осо ба ма са
ин ва ли ди те том њи хов дан и на ве ла
да је обе ле жа ва ње 3. де цем бра од изу -
зет ног зна ча ја за дру штво у це ли ни.

– Ово је дан ка да има мо при ли ку да
про мо ви ше мо пра ва и мо гућ но сти осо -
ба са ин ва ли ди те том. То тре ба да ради -
мо сва ког да на у го ди ни, да се бори мо

и ис ти че мо да сви има мо јед на ка пра -
ва и мо гућ но сти. Ми смо пре све га ва -
ши при ја те љи, а он да и ак тив ни са -
рад ни ци и парт не ри. У претходном
пе ри о ду смо по ка за ли ка ко за јед но,

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 11. децембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Би ти прав
Пр ви члан Уни вер зал не де кла -
ра ци је о људ ским пра ви ма из
1948. го ди не ка же: „Сва људ -
ска би ћа ра ђа ју се сло бод на и
јед на ка у до сто јан ству и пра ви -
ма”. Овај пр ви све о бу хват ни
ин стру мент за шти те људ ских
пра ва био је по вод да Ге не рал -
на скуп шти на Ује ди ње них на -
ци ја, две го ди не ка сни је, 10.
де цем бар про гла си за Ме ђу на -
род ни дан људ ских пра ва.

Де кла ра ци ја про кла му је за -
јед нич ке стан дар де људ ских
пра ва ко је тре ба да по стиг ну
сви на ро ди све та и ни је би ла
прав но оба ве зу ју ћа, већ ви ше
део ме ђу на род ног оби чај ног
пра ва. Го ди не 1968. од лу че но
је да Де кла ра ци ја пред ста вља
оба ве зу за све чла ни це ме ђу на -
род не за јед ни це и основ за да -
ље до не те прав но оба ве зу ју ће
спо ра зу ме УН о људ ским пра -
ви ма, пре свих за Пакт о гра -
ђан ским и по ли тич ким пра ви -
ма и Пакт о еко ном ским, со ци -
јал ним и кул тур ним пра ви ма.
За јед но са Уни вер зал ном де -
кла ра ци јом о пра ви ма чо ве ка,
ова два до ку мен та чи не Ме ђу -
на род ну по ве љу пра ва.

Људ ска пра ва су основ на
пра ва ко ја има сва ка осо ба,
сти чу се ро ђе њем, нео ту ђи ва
су и не де љи ва, свој стве на
свим љу ди ма, без об зи ра на
др жа вљан ство, пре би ва ли ште,
пол, на ци о нал но или ет нич ко
по ре кло, бо ју ко же, ве ру, је -
зик, или би ло ко ји дру ги ста -
тус или фи зич ко свој ство. Не -
ка од њих су пра во на људ ско
до сто јан ство, жи вот, сло бо ду,
осни ва ње по ро ди це, пра во на
рад, здрав стве ну за шти ту, со -
ци јал ну си гур ност. Има и за -
бра на: му че ња, роп ства, те ра -
ња де це на рад...

Ово је те о ри ја. Ка ква је
укљу че ност гра ђа на и ци вил -
ног дру штва у све ово? Хај де да
не дро би мо о то ме ка ко се те о -
ри ја у свет ској прак си спро во -
ди, по ђи мо од се бе. За пи тај мо
се...

Да ли имам исти старт ни од -
нос пре ма ви ше де це ниј ском
по зна ни ку и из бе гли ци? Ко ли -
ко по шту јем род ну рав но прав -
ност? Га јим ли пред ра су де
пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те -
том и са смет ња ма у раз во ју?
Да ли је Ром из кра ја ког ви ђам
сва ки дан „онај ган ци” или по -
тен ци јал ни дру гар? Је су ли
осо бе дру га чи јих сек су ал них
скло но сти „они та мо пе де ри и
ле збиј ке” или при пад ни ци
ЛГБТ по пу ла ци је, љу ди ко ји
има ју пра во да во ле ко га во ле?

Ко га ти во лиш? Ма, шта ко га
бри га... Бит но је да не мр зиш.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

За вр ше на је јав -
на рас пра ва
Град ске упра ве
о На цр ту од лу ке
о до ма ћем ли -
ниј ском пре во зу
пут ни ка на те -
ри то ри ји гра да
Пан че ва. Њо ме
се уре ђу ју усло -
ви и на чин ор га -
ни зо ва ња и оба вља ња до -
ма ћег ли ниј ског пре во за
пут ни ка, на чин ре ги стра -
ци је и ове ре ре да во жње за
град ски и при град ски пре -
воз, као и дру га пи та ња од
зна ча ја за јав ни пре воз
пут ни ка.

Град ски и при град ски
пре воз пут ни ка је ко му -

нал на де лат ност од оп штег
ин те ре са, ко ја об у хва та
пре воз пут ни ка ау то бу си -
ма, обез бе ђи ва ње ме ста за
њи хо во укр ца ва ње и ис кр -
ца ва ње на ста ја ли шти ма,
под јед на ким усло ви ма до -
ступ ним свим ко ри сни ци -
ма пре во зних услу га, ко је
се на пла ћу ју. С. Т.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Поштанско сандуче.

Улица Мите Топаловића, ових дана

Снимила: Луна Кожан

УЖИ ВА ЊЕ ЉУД СКИХ
ПРА ВА

Ме ђу на род ни дан осо ба са ин ва -

ли ди те том уста но вљен је 1992,

ка да је Ге не рал на скуп шти на Ује -

ди ње них на ци ја усво ји ла ре зо лу -

ци ју ко јом се све зе мље по зи ва ју

на обе ле жа ва ње овог да на с на -

ме ром да се по диг не свест о по -

ло жа ју осо ба са ин ва ли ди те том у

по ли тич ком, дру штве ном, еко -

ном ском и кул тур ном жи во ту.

Циљ обе ле жа ва ња је да се осо ба -

ма са ин ва ли ди те том омо гу ћи

јед на ко ужи ва ње људ ских пра ва

и рав но прав но уче шће у упра -

вља њу дру штвом у ко ме жи ве.

ОМ БУД СМАН: ПРЕД РА СУ ДЕ ОП ТЕ РЕ ЋУ ЈУ

По кра јин ски за штит ник гра ђа на –

ом буд сман у са оп ште њу је на вео

да се осо бе са ин ва ли ди те том су о -

ча ва ју с не јед на ким мо гућ но сти ма

у по гле ду обра зо ва ња, за по шља -

ва ња, здрав стве не и со ци јал не за -

шти те, а да њи хов сва ко днев ни

жи вот оп те ре ћу ју и мно ге пред ра -

су де и сте ре о ти пи.

За то је сво ју па жњу фо ку си рао

на ре стрик ци је ко је се на ме ћу с ци -

љем ефи ка сне бор бе про тив ко ро -

на ви ру са и тим по во дом је ор га ни -

зо вао ви део-кон фе рен ци ју на ко јој

су пред став ни ци уста но ва со ци јал -

не за шти те, не за ви сних ин сти ту ци -

ја, про свет них уста но ва и не вла ди -

них ор га ни за ци ја го во ри ли о по ло -

жа ју и про бле ми ма осо ба са ин ва -

ли ди те том. Уче сни ци кон фе рен ци -

је су у не ко ли ко на вра та на гла си ли

да бор ба про тив пан де ми је не мо -

же би ти ефи ка сна ако у њу, као

рав но прав ни уче ни ци, ни су укљу -

че не и осо бе са ин ва ли ди те том.

По кра јин ски ом буд сман је пот -

пу но све стан по тре бе да се ра ди

очу ва ња жи во та и здра вља гра ђа -

на у кри зним пе ри о ди ма по сег не

за ме ра ма ко ји ма се огра ни ча ва ју

људ ска пра ва, али на гла ша ва да

та огра ни че ња мо ра ју би ти спро ве -

де на на нај ма ње ре стрик ти ван на -

чин, као и да ин ва лид ност ни ко га

не осу ђу је на ни жи ква ли тет жи во -

та и ре стрик ци је у ужи ва њу Уста -

вом за јем че них пра ва. По кра јин -

ски ом буд сман је под се тио на ре чи

из Уни вер зал не де кла ра ци је о

људ ским пра ви ма: „Сва људ ска

би ћа се ра ђа ју сло бод на и јед на ка

у до сто јан ству и пра ви ма”.

ЗА ВР ШЕ НА ЈАВ НА РАС ПРА ВА

О до ма ћем
линијском пре во зу

ЉУ ДИ СЕ РА ЂА ЈУ СЛО БОД НИ И ЈЕД НА КИ

Пан че во је од у ста ло од по -
ди за ња кре ди та вред ног
200 ми ли о на ди на ра ко ји
је био на ме њен за из ра ду
тех нич ке до ку мен та ци је и
из во ђе ње ра до ва на уре ђе -
њу при о ба ља Та ми ша. Ка -
ко је Ми ни стар ство фи нан -
си ја тра жи ло да због су зби -
ја ња ко ро на ви ру са гра до ви
и оп шти не пре у зи ма ју са мо
оне но ве оба ве зе ко је су нај -
не оп ход ни је да би се одр -
жа ла ли квид ност буџета

тих ло кал них са мо у пра ва,
наш град је од у стао од овог
за ду же ња.

Од лу ку о за ду жи ва њу за
уре ђе ње при о ба ља Град је
до нео 4. мар та, пред ло -
кал не из бо ре ко ји су због
ко ви да 19 по ме ре ни за јун.
У ме ђу вре ме ну, Ми ни -
стар ство фи нан си ја је сво -
ју пре по ру ку до не ло 24.
мар та, у вре ме ван ред ног
стања.

Ин ве сти ци ја на ме ње на
уре ђе њу та ми шког ке ја и
при о ба ља ре ке про це ње на
је на ми ли јар ду ди на ра, а
пла ни ра но је да се од ви ја у
ви ше фа за у на ред ним го -
ди на ма. За за ду жи ва ње у
сле де ћој го ди ни би ће нео п -
ход на са гла сност Ми ни -
стар ства фи нан си ја. С. Т.

НИ ШТА ОД КРЕ ДИ ТА ЗА ПРИ О БА ЉЕ

Од ла же се уре ђе ње ке ја
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И да ље има мо
највише за ра же них
по сле Но вог Са да

Отво ре на још јед на
ко вид ам бу лан та

Про шло не дељ ни ре до ви и ви -
ше ча сов но че ка ње ве ли ког бро -
ја гра ђа на ис пред ко вид ам бу -
лан те у Змај Јо ви ној ули ци ути -
ца ли су на то да Град ски штаб
за ван ред не си ту а ци је, с ко -
ман дан том Алек сан дром Сте -
ва но ви ћем на че лу, до не се од -
лу ку да се на те ри то ри ји на -
шег гра да отво ри још јед на ко -
вид ам бу лан та.

Та ко од су бо те, 5. де цем бра,
и ам бу лан та „До њи град”, ко ја
се на ла зи у Ули ци Жар ка Зре -
ња ни на број 41, при ма ис кљу -
чи во па ци јен те ко ји има ју
симп то ме обо ље ња ко вид 19.
Рад но вре ме ам бу лан те је од 8
до 20 са ти, а бро је ви те ле фо на
су 013/348-866, 062/807-30-48
и 064/893-13-20.

Из ме не у се ли ма

Због но во на ста лих окол но сти
до шло је до ре ду ко ва ња ра да
ам бу лан ти у се ли ма, па та ко
са да ам бу лан те у Бре стов цу и
Гло го њу ра де до 14 са ти, а на -
кон тог вре ме на па ци јен ти из
та два се ла мо гу да оба ве
прегледe у Омо љи ци и Ја бу ци,
у ам бу лан та ма чи је је рад но
вре ме од 7 до 20 са ти. Ам бу -
лан та у Ива но ву не ће ра ди ти
до да љег.

Па ци јен ти ко ји су се ле чи ли
у ам бу лан ти „До њи град” од
са да ће то мо ћи да чи не у ам -
бу лан ти „Цен тар 2”, ко ја се на -
ла зи у Ули ци Ми ло ша Обре -
но ви ћа 4. Кон такт-те ле фо ни те
ам бу лан те су 013/345-077 и
062/807-30-33.

Ам бу лан та у Змај Јо ви ној и
да ље оста је три ја жна ам бу лан -

та за па ци јен те с ко ви дом 19, с
ком плет ном ди јаг но сти ком од -
но сно ренд ге ном и ла бо ра то -
ри јом и ра ди ће 24 са та.

Мо гу ћа ста би ли за ци ја

Ин сти тут за јав но здра вље Вој -
во ди не си ту а ци ју у на шем гра -
ду, ка да је реч о ко ро на ви ру су,
оце њу је као кри тич ну. У из ве -
шта ју Ин сти ту та од сре де, 9.
де цем бра, ис ти че се да је кри -
тич но и у Зре ња ни ну, Kикинди,
Сом бо ру, Су бо ти ци и Срем ској
Ми тро ви ци, док је у остат ку
Вој во ди не епи де ми о ло шка си -
ту а ци ја, ка ко је на ве де но, „ван -
ред на, с мо гу ћом тен ден ци јом
ста би ли за ци је на ви со ким ни -
во и ма у на ред ном пе ри о ду”.

„У овом тре нут ку број ре ги -
стро ва них ак тив них слу ча је ва

у АП Вој во ди ни је 37.765. Ин -
сти тут про це њу је да је тај број
да ле ко ве ћи. Нај ве ћи број

регистро ва них ак тив них слу -
ча је ва је у Но вом Са ду (11.235),
по том сле де Пан че во с ви ше
од 3.900, Зре ња нин и Су бо ти -
ца с ви ше од 2.300, по том
Kикинда и Бач ка Па лан ка с
ви ше од 1.300, Срем ска Ми -
тро ви ца с ви ше од 1.000 и Вр -
бас с ви ше од 900 ре ги стро ва -
них ак тив них слу ча је ва. Здрав -
стве ни си стем је и да ље у из у -
зет но те шкој си ту а ци ји. За по -
сле ни у здрав ству ула жу мак -
си мал не на по ре да одр же функ -
ци о ни са ње си сте ма”, пи ше у
из ве шта ју Ин сти ту та.

Бу ди те од го вор ни

Ин сти тут апе лу је на гра ђа не
Вој во ди не да се по на ша ју од -
го вор но и пре по ру чу је да се

стрикт но при др жа ва ју свих ме -
ра пре до стро жно сти и упут ста -
ва над ле жних епи де ми о ло шких

слу жби ка ко би се ума њи ле по -
сле ди це трен да ра ста бро ја обо -
ле лих и омо гу ћи ло функ ци о -
ни са ње здрав стве ног си сте ма.

У ко вид бол ни ци у Пан че ву
у сре ду, 9. де цем бра, би ло је
сме ште но укуп но 248 па ци је -
на та, од ко јих је 220 с те ри то -
ри је ју жног Ба на та, 27 из Бе о -
гра да и је дан из остат ка Ср би -
је. У бол ни ци на во де да је си -
ту а ци ја из у зет но те шка и да за -
бри ња ва то што је све ви ше за -
ра же них ме ђу ле ка ри ма и ме -
ди цин ским се стра ма. За сад се
осо бље пре ба цу је на ис по моћ
из та ко зва не зе ле не зо не, од -
но сно хи рур шког бло ка, па па -
ци јен ти ко ји се ле че од ко ви да
19 не тр пе.

Д. Ко жан

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У НА ШЕМ ГРА ДУ

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”

има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре -
глед аб до ме на и ма ле кар -
ли це, ко ји оба вља ра ди о -
лог др Жељ ка Ко ва че вић
из Кли нич ког цен тра
Србије.

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

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

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

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

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

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам -
бу лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до -
дат не хи рур шке и кон сул -
та тив не пре гле де оба вља -
ће др Го ран До дев ски, спе -
ција ли ста аб до ми нал не хи -
рур ги је из Оп ште бол ни це
Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по -
себ но он да ка да је нео п -
ход но ура ди ти пре гле де и
ана ли зе на јед ном ме сту и
до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во -
ду, при ме ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских уве ре ња из -
да ју за мак си мал но два

сата.
И овог ме -

се ца су у За -
во ду за кли јен -
те осми шље ни
и но ви па ке ти
услу га по из у -
зет но по вољ -
ним це на ма, а

ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма
на шег ли ста.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ЦР НА ХРО НИ КА

Чо век убо ден но жем
Че тр де се то го ди шњи Са ша
Ј. за те чен је у по не де љак, 7.
де цем бра, у ве чер њим са ти -
ма, ис пред сво је ку ће у Ули -
ци Мак си ма Гор ког, са убод -
ном ра ном на сто ма ку.

Ка ко не зва нич но са зна је -
мо, чо век је из ја вио да га је
у Ули ци Жар ка Зре ња ни на
на пао и но жем по вре дио из -
ве сни М. Ј., стар 35 го ди на.
По ли ци ја је ре а го ва ла по
при ја ви и М. Ј. је од ве ден у
по ли циј ску ста ни цу ка ко би
дао из ја ву.

Ту жи ла штво је на ло жи ло
ис тра гу ка ко би се утвр ди ле
све окол но сти овог до га ђа ја.

Д. К.

МИ НИ СТАР МА ЛИ ОБЕ ЋАО

По моћ пен зи о не ри ма
18. де цем бра

Ми ни стар фи нан си ја Си ни ша
Ма ли из ја вио је да ће 18. де -
цем бра свим пен зи о не ри ма у
Ср би ји би ти упла ће но по 5.000
ди на ра јед но крат не по мо ћи.

Ма ли је пре ци зи рао да ће
по моћ до би ти 1,7 ми ли о на пен -
зи о не ра, до дав ши и то да пред -
лог бу џе та за 2021. го ди ну има
две нај ва жни је ком по нен те:
пред ви ђа ни кад ве ћа ула га ња
у раз вој не про јек те и има из -
ра зи то со ци јал ни ка рак тер
усме рен на по ве ћа ње жи вот -
ног стан дар да гра ђа на.

Ми ни стар је ис та као да ће
од 1. ја ну а ра, упр кос си ту а ци -
ји с ко ро на ви ру сом, би ти по -
ве ћа не пла те у јав ном сек то ру,
и то здрав стве ним рад ни ци ма
за пет од сто, а оста ли ма 3,5
од сто и још 1,5 од сто од 1.
апри ла. Та ко ђе, Ма ли је обе -
ћао да ће од 1. ја ну а ра пен зи је
би ти по ве ћа не за 5,9 од сто, а
ми ни мал на це на ра да за 6,6
од сто. Д. К.

УЗМИ РА ЧУН И ПО БЕ ДИ

Из вла че ње у трећем
кругу у су бо ту

Тре ће из вла че ња до бит ни ка у
окви ру на град не игре „Узми
ра чун и по бе ди 2020” би ће при -
ре ђе но у су бо ту, 12. де цем бра,
у 17.55, уз ди рек тан пре нос на
Пр вом про гра му РТС-а.

У прет ход на два из вла че ња,
28. но вем бра и 5. де цем бра, из -
ву че ни су до бит ни ци два ју ста -
но ва и де сет ау то мо би ла. До
по чет ка дру гог кру га гра ђа ни
су по сла ли ско ро 3,9 ми ли о на
ко вер ти. Још је дан дво со бан
стан у Бе о гра ду и пет ау то мо -
би ла мар ке „фи јат 500 Л” би ће
по де ље ни ове су бо те.

До кра ја пр вог ци клу са так -
ми че ња одр жа ће се још два
из вла че ња: 19. и 26. де цем -
бра. Пла ни ра но је да се по -
чет ком 2021. ор га ни зу је дру -
ги круг на град не игре, са шест
до дат них из вла че ња у ко ји ма
ће пра во уче шћа има ти све
ко вер те ко је су при сти гле у
пр вом кру гу. Д. К.

АПЕЛ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

Дај те крв
Цр ве ни крст Пан че во апе лу -
је на гра ђа не да се ода зо ву
ак ци ја ма до бро вољ ног да ва -
ла штва кр ви, пошто су за лихе
ове дра го це не теч но сти сма -
ње не због ак ту ел не си ту а ције.

У Цр ве ном кр сту ис ти чу
да се при ли ком ак ци ја до -
бро вољ ног да ва ла штва по ја -
ча но при ме њу ју све ме ре за -
шти те од коронавирусa. Ако
сте здра ви и има те из ме ђу
18 и 65 го ди на, крв мо же те
да ти сва ке сре де, од 9 до 12
са ти, у про сто ри ја ма Цр ве -
ног кр ста, у Ули ци Жар ка
Зре ња ни на 15. За при ку пља -
ње кр ви за ду жен је вој во ђан -
ски За вод за тран сфу зи ју.

Д. К.

ЛОН ЧАР: „ВАК ЦИ НЕ У АПРИ ЛУ”

Ми ни стар здра вља Зла ти бор

Лон чар из ја вио је у сре ду, 9.

де цем бра, да здрав стве ни

си стем Ср би је ни је ко ла би -

рао и на гла сио да се ле ка ри

и ме ди цин ске се стре бо ре

„вр хун ском сна гом”.

Лон чар је у Ју тар њем

днев ни ку РТС-а ре као да Ср -

би ја при ма на ле че ње „убе -

дљи во нај ви ше па ци је на та

од свих зе ма ља у ре ги о ну, а

мо жда и у Евро пи” и на вео

да је од отва ра ња но ве

ковид бол ни це у Ба тај ни ци

та мо сме ште но већ 400

паци је на та.

Лон чар је из ја вио да ће

„пра ве вак ци на ци је” нај ра -

ни је би ти од апри ла иду ће

го ди не и до дао да ће до кра -

ја ове или по чет ком на ред не

го ди не у Ср би ју сти ћи ма ња

ко ли чи на вак ци на. Ми ни -

стар је по но вио апел гра ђа -

ни ма да се уз др же од кон та -

ка та и ре као ка ко се

раз ми шља о ме ра ма за љу -

де ко ји же ле да из ино стран -

ства до ђу за пра зни ке.

КО МЕ ДА СЕ ЈА ВИ ТЕ АКО ИМА ТЕ ТЕ ГО БЕ

У До му здра вља на гла ша -

ва ју да па ци јен ти ко ји осе -

ћа ју те го бе у ви ду по ви ше -

не тем пе ра ту ре, ка шља,

гу бит ка чу ла уку са и ми ри -

са, не тре ба од мах да од ла -

зе у ко вид ам бу лан ту, већ

нај пре мо ра ју да се ја ве те -

ле фо ном свом иза бра ном

ле ка ру, ко ји ће од ре ди ти

да љи ток ле че ња.

По треб но је нај пре по зва -

ти фик сни или мо бил ни број

ам бу лан те у ко јој се ле чи те

(бро је ви се мо гу на ћи на сај -

ту До ма здра вља Пан че во),

ка ко би сте до би ли слу жбе ни

број свог иза бра ног ле ка ра.

Иза бра ни ле кар на осно -

ву ва ших симп то ма од ре ђу је

да љи ток ле че ња, фор ми ра

упу те за ла бо ра то ри ју и

ренд ген и по до би ја њу ре -

зул та та на ја вљу је вас ко вид

ам бу лан ти уко ли ко про це ни

да за тим има по тре бе.



При о ри те ти
економска и 
раз вој на по ли ти ка

По кра јин ска вла да је на сед -
ни ци одр жа ној 7. де цем бра
усво ји ла Пред лог по кра јин ске
скуп штин ске од лу ке о бу џе ту
АП Вој во ди не за 2021. го ди -
ну, ко јим се обим по кра јин -
ског бу џе та утвр ђу је у ви си ни
од 75,2 ми ли јар де ди на ра. Фи -
скал ни де фи цит про јек то ван
је у из но су од 2,4 ми ли јар де
ди на ра, од но сно 3,4 од сто укуп -
них при хо да.

У са оп ште њу По кра јин ске
вла де сто ји да про јек то ва ни бу -
џет за 2021. го ди ну по ка зу је да
су ње ни при о ри те ти еко ном -
ска и раз вој на по ли ти ка, за -
шти та жи вот не сре ди не, кул -
ту ра и ин фор ми са ње, по љо при -
вре да и ру рал ни раз вој, као и
здрав ство. Бу џе том за на ред ну
го ди ну за ка пи тал на ула га ња
пред ви ђа се 15,1 ми ли јар да
дина ра.

Ме ђу нај зна чај ни јим но вим
ула га њи ма у 2021. го ди ни је су
об но ва и из град ња обје ка та у
окви ру ком плек са До ма за

душев но обо ле ла ли ца у Чу ру -
гу, из град ња ау то мат ског си сте -
ма од бра не од гра да и објек та
Сту дент ског кул тур ног цен тра
у Но вом Са ду и До ма кул ту ре у
Рав ном Се лу. У но вој бу џет ској
го ди ни пред ви ђе на су из два ја -
ња за за по че те ва жне про јек те,
као што су „Ка ме ни ца 3”, пре -
чи ста чи от пад них во да у Бач -
кој То по ли и Ма лом Иђо шу...

Би ће на ста вље на ула га ња у
ја ча ње ин фра струк ту ре здрав -
ства, на бав ка са ни тет ских,

дијали зних и оста лих во зи ла
за по тре бе здрав стве ног си сте -
ма, ре кон струк ци ја На род ног
по зо ри шта у Су бо ти ци, а ула -
га ће се и у ин фра струк ту ру и
опре ма ње обра зов них уста но -
ва, те у за шти ту кул тур ног на -
сле ђа Срем ских Кар ло ва ца.
Сред ства су обез бе ђе на и за на -
ста вак ме ра де мо граф ске и со -
ци јал не по ли ти ке, аграр ни и
ру рал ни раз вој, ши ре ње ту ри -
стич ког по тен ци ја ла и за под -
сти ца је раз во ју пред у зет ни штва.

У но вом бу џе ту пла ни ра на
су сред ства за ши ри де ло круг
ра да Фон да за из бе гла, прог -
на на и ра се ље на ли ца АП Вој -
во ди не, ко ји пре ра ста у Фонд
за из бе гла, ра се ље на ли ца и за
са рад њу у ре ги о ну.

Је дан од нај ва жни јих
ци ље ва ре ша ва ње
пи та ња имо ви не

Ра до ви на ре ха би ли та ци ји ули -
ца у Омо љи ци од ви ја ју се пла -
ни ра ном ди на ми ком, ре кла је
3. де цем бра град ска ме на џер -
ка Ма ја Вит ман при ли ком по -
се те Омо љи ци, где се из во де
ра до ви на осно ву про јек та јав -
но-при ват ног парт нер ства за
ко је је Град Пан че во опре де -
лио сред ства за ову го ди ну.

Град ска ме на џер ка је ка за -
ла да је ово ду го оче ки ван про -
је кат, да ће на овај на чин гра -
ђа ни по сле ви ше де це ни ја
доби ти ас фалт и нор мал не
усло ве за жи вот ка кве за слу -
жу ју, и до да ла:

– У Омо љи ци се из во де ра -
до ви у Ули ци Жи ки це Јо ва но -
ви ћа Шпан ца, а прет ход но су
за вр ше ни у Про ле тер ској и
Авал ској, као и у ули ца ма Де -
сан ке Мак си мо вић и Јо си фа
Пан чи ћа. Оста ла нам је још
За дру жна ули ца, ко ја је у про -
це су пре но са на чи на ко ри шће -
ња. На по ме ну ла бих да смо се
за по тре бе ра до ва и ства ра ња
бо љих жи вот них мо гућ но сти
за гра ђа не, али и за по тре бе
ин ве сти ци ја, прет ход них го -
ди на ба ви ли и ре ша ва њем пи -
та ња имо ви не, екс про при ја ци -
је, упи сом ули ца, те про ме ном
на ме на и на чи на њи хо вог ко -
ри шће ња у гра ду и на се ље ним

ме сти ма. По ме ну ла сам ре ша -
ва ње пи та ња имо ви не као ва -
жан фак тор за ства ра ње за -
кон ских мо гућ но сти за ра до -
ве, јер је ова област, на жа лост,
при лич но не у ре ђе на и то нам
је био је дан од нај ва жни јих

ци ље ва. До не ли смо пла но ве
де таљ не ре гу ла ци је за сва на -
се ље на ме ста и ство ри ли тех -
нич ки основ и мо гућ ност да
мо же мо да нас и да из во ди мо
ова кве ра до ве.

Про јек том јав но-при ват ног
парт нер ства пред ви ђе но је да
при ва тан парт нер као сво ју

оба ве зу има и ре дов но одр жа -
ва ње пу те ва и ули ца у гра ду,
што је са да про ши ре но
усвојеном од лу ком да упра -
вљач упра вља и свим пу те ви -
ма и ули ца ма у на се ље ним
ме сти ма. То до са да ни је био

случај, а јав на ко му нал на пре -
ду зе ћа и ме сне за јед ни це ни -
су мо гли да уре ђу ју пу те ве због
ограниче них фи нан сиј ских
сред ста ва и тех нич ких
могућно сти.

– Јав но-при ват но парт нер -
ство за уре ђе ње пу те ва кон ци -
пи ра но је на осно ву За ко на о

пу те ви ма. То зна чи да се не
ра ди ре кон струк ци ја, већ ре -
ха би ли та ци ја по сто је ће ко ло -
во зне кон струк ци је на осно ву
про јек та у ко ме се во ди ло ра -
чу на о са о бра ћа ју и са о бра ћај -
ној сиг на ли за ци ји, као и тех -
нич ком опи су и по пи су ра до -
ва. У Омо љи ци ће би ти из ве -
де но не што ви ше од 2,5 ки ло -
ме та ра пу те ва. Про јек том јав -
но-при ват ног парт нер ства изво -
ђа че смо уве ли у по сао за ре -
дов но одр жа ва ње и ре ха би ли -
та ци ју у сеп тем бру. До са да смо
ура ди ли све што је тре ба ло у
Гло го њу, Ба нат ском Бре стов цу
и Стар че ву. Да нас за вр ша ва мо
ра до ве у Омо љи ци – из ја ви ла
је Ма ја Вит ман.

Она је под ву кла да се Град
ба вио и уре ђе њем пут не ин -
фра струк ту ре у Пан че ву и да
се на сто ја ло да се ра де нај фре -
квент ни је ули це, и то пре ма
зах те ви ма ме сних за јед ни ца и
на осно ву до бре са рад ње ко ју
има ју с Гра дом.

– У об зир смо узе ли оне ули -
це на ко је су се гра ђа ни нај ви -
ше жа ли ли. Та ко су ра до ви
изве де ни и у МЗ Гор њи град,
на Ми си, на Те сли и на Ко те -
жу, а тре нут но се из во де у Вој -
ло ви ци и на Стре ли шту – рекла
је град ска ме на џер ка.

На кра ју је на ја ви ла да ће се
над ле жни тру ди ти да на ред не
го ди не ре ха би ли ту ју што ве ћи
број ули ца, чи ме ће оправ да ти
ука за но по ве ре ње гра ђа на.
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Ја ча ње ин фра струк ту ре здрав ства

Да ли ће би ти 
решена струк тур на
неравноте жа?

Из ме не за ко на о бу џет ском си -
сте му пред ви ђа ју да се од сле -
де ће го ди не за за по сле ње у јав -
ном сек то ру не ће че ка ти зе ле -
но све тло Вла де. По пу шта ње за -
бра не за по шља ва ња у јав ном
сек то ру раз ма тра но је на скуп -
штин ском Од бо ру за фи нансије.

До рад не књи жи це и стал -
ног по сла у др жав ним пред у -
зе ћи ма и уста но ва ма од 1. ја -
ну а ра 2021. го ди не ићи ће се
кра ћим пу тем, али не без пре -
пре ка. За по шља ва ње ће по сле
се дам го ди на би ти лак ше, али
с но вим огра ни че њем – број
но во за по сле них не сме да бу де
ве ћи од 70 од сто укуп ног бро ја

оних ко ји су пре ста ли да ра де
у прет ход ној го ди ни. Ми ни стар
фи нан си ја Си ни ша Ма ли из ја -
вио је да је „же ља би ла да се
си стем не ола ба ви, не го да се
на не ки на чин уре ди та ко да не
тре ба сва ки за по сле ни или но -
во за по сле ни да иде на ко ми си -
ју за за по шља ва ње Вла де, већ
да се од го вор ност пре не се на
ин сти ту ци је ко је за по шља ва ју”.

Ка ко то из гле да „на те ре ну”,
до бро осли ка ва си ту а ци ја у
„Елек тро при вре ди Ср би је”, где
је ви ше од 25.500 за по сле них.
Иа ко струч ња ци про це њу ју да
је де се ти део њих ви шак, из тог
пред у зе ћа ка жу да им не до ста -
је ква ли фи ко ва на рад на сна га.

– Ка да се по ја ви гру па ква -
ли тет них мон те ра или ру да ра
ко ји же ле да ра де у ЕПС-у, има -
мо про блем да их за по сли мо и

они, да би обез бе ди ли ег зи -
стен ци ју, оду на дру гу стра ну.
Ми слим да ће ова ме ра да ти
мо гућ ност да из ни ве ли ше мо
број за по сле них и да ре ши мо
про блем – ка же ди рек тор 
ЕПС-а Ми ло рад Гр чић.

Свет ска бан ка од лу ку Вла де
оце њу је као „ко рак ка ре ше њу
про бле ма”. Ипак, Фи скал ни са -
вет упо зо ра ва да се про блем
не ће ре ши ти. Ни ко ла Ал ти пар -
ма ков, члан тог те ла, сма тра
да по сто ји „ри зик да ће мо по -
но во има ти за по шља ва ње у по -
гре шним сек то ри ма, да и да ље
не ће мо ре ши ти те струк тур не
не рав но те же”, и до да је:

– До кле год не ма мо тех нич -
ке ана ли зе, укљу чу ју ћи и тај
цен трал ни ре ги стар да зна мо
ко су тих по ла ми ли о на за по -
сле них у јав ном сек то ру, на

којим по зи ци ја ма, уз ко је ква -
ли фи ка ци је, ми не мо же мо да
спро ве де мо ни су штин ску ре -
фор му плат них раз ре да ни ра -
ци о на ли за ци ју јав не упра ве.

Ср ђан Свир чев из Свет ске
бан ке на гла ша ва да „оно што
тре ба ра ди ти у на ред ном пе ри -
о ду је сте да се ак ту ел на си сте -
ма ти за ци ја ко ју има ју ко ри сни -
ци бу џет ских сред ста ва уна пре -
ди” та ко да да је пра ву сли ку о
ствар ним по тре ба ма о бро ју за -
по сле них у скла ду с ман да том
ин сти ту ци је. Пре ма ње го вим
ре чи ма, оно у че му Свет ска бан -
ка по ма же је сте да но ви си стем
за пла ни ра ње ка дра и за по шља -
ва ње бу де усво јен нај ка сни је до
2023, до ка да би тре ба ло да ва -
же но ва пра ви ла о за по шља ва -
њу у јав ном сек то ру, ко ја сту -
па ју на сна гу 1. ја ну а ра.

НО ВА ПРА ВИ ЛА О ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ У ЈАВ НОМ СЕК ТО РУ

Из ни ве ли са ти број за по сле них

Епи де миј ска кри за је мно го јед но став ни ја од фи нан сиј -
ске, ка ко за раз у ме ва ње, та ко и за упра вља ње. За што се
он да гре ши? Узми мо при мер ко ји је, прет по ста вљам,
сви ма по знат. Чо век ко ји обо ли од гри па не од ле жи, ре -
ци мо, три да на, већ ре ши да бо лест пре ле жи на но га ма,
па бо лу је ви ше не де ља и ри зи ку је ду го роч не здрав стве -
не по сле ди це. Мо гу ће је да не мо же да од ле жи јер не ма
стал но за по сле ње и сто га на кна ду за бо ло ва ње или не
же ли да му из мак не не ка до бит – не мо ра да бу де нов ча -
на. Дру штво је у слич ном по ло жа ју кад из би је епи де ми -
ја. Ка ко је реч о при вре ме ној по ја ви јер ће се про из ве сти
вак ци на, по треб но је сма њи ти ак тив но сти ко је ши ре
епи де ми ју… Шта са из гу бље ном до би ти? Ка ко је об у ста -
вља ње од ре ђе них ак тив но сти нео п ход но да би се во ди ла
бри га о јав ном здра вљу, тре ба ло би да сви ко ји ће има ти
ште ту бу ду оси гу ра ни. Уко ли ко не ки не ра де за то да
дру ги не би обо ле ли, тре ба ло би да је ја сно да је по треб -
но да сви бу ду на док на ђе ни из јав них, да кле на ших
сред ста ва за гу бит ке ко је сно се. То се, на рав но, од но си и
на оне ко ји не ма ју стал на за по сле ња и због то га не мо гу
да ко ри сте бо ло ва ња или на кна де за не за по сле не.

(Но ви нар Вла ди мир Гли го ров, „Но ви ма га зин”, 7.
децем бар)

* * *
У вре ме ра ђа ња иде је о Ала ну Фор ду већ је по сто ја ла
фран ши за о Џеј мсу Бон ду. Два Бон да ни су ни ком би ла
по треб на, јер је филм ја чи ме диј од стри па. Иде ја је би -
ла да се ство ри не што су прот но – сед мо чла на ТНТ гру -
па тај них аге на та у ко јој су: Де бе ли шеф, Број 1, Је ре -
ми ја, Сир Оли вер, Грумф, Боб Рок, Алан Форд. Пр ви
број с пет на ест хи ља да про да тих при ме ра ка био је раз -
о ча ра ње за из да ва че, да би у епи зо ди у ко јој се пр ви пут
по ја вио Су пер хик – ко ји кра де од си ро ма шних, а да је
бо га ти ма – ти раж ско чио на сто хи ља да. Овај стрип и
да нас је јед на ко за ни мљив услед ак ту ел не дру штве но -
по ли тич ке си ту а ци је, па га мно ги до жи вља ва ју го то во
про роч ки. Тромб, глав ни не га ти вац ра них епи зо да, де -
бељ ко је с ма ни ја кал ним на ме ра ма да уни шти свет, а ту
је и Ан ти сеп тик, ко ји же ли да отру је свет, због че га су
се у „Ала ну Фор ду” по ја ви ле и ма ске за ли це.

(Ко лек ци о нар стри по ва Рок Гла ван, „Да нас”, 2.
децембар)

* * *

* * *
На ла зи мо се на бри са ном про сто ру, из ме ђу све та ко ји
је до ми на ци ја ни же људ ске при ро де до ве ла до ру ба
про па сти и не по зна тог све та ко ји ће усле ди ти. Бри сан
про стор му иде у су срет. Ми не сто ји мо на су прот при -
ро ди. Ми смо њен део и као су ди о ни ци би ос фе ре, део
пла не те Зе мље. Сва ка про ме на на њој и на ша је про ме -
на. Не ра ди се да нас ви ше о пи та њи ма на ци је, еко но -
ми је или ци ви ли за ци је. Ра ди се о пи та њи ма ко ја се ти -
чу људ ске вр сте. Има мо при ли ку да се или осве сти мо
као вр ста, сој и за у зме мо сво је мје сто у жи ву ћој це ли -
ни, или да не ста не мо, за јед но с још мно гим дру ги ма
ко је ће мо по ву ћи са со бом.

(Му зи чар Дар ко Рун дек, „Ал Џа зи ра Бал канс”, 6.
децем бар)

* * *
Џе ја сам упо знао пре не ко ли ко го ди на на Дор ћо лу у
јед ном ка фи ћу кад сам хтео да му по ну дим уло гу за
филм. Пи тао сам га да ли је рас по ло жен да уче ству је и
ре као да ћу му по сла ти сце на рио да про чи та. Пи тао ме
је ка ко се зо ве сце на рио, од го во рио сам: „Ви кенд са ћа -
ле том”. Кад је чуо на зив, уз вра тио је: „Ви ди, играм, не
мо рам ни да га чи там по што сам ја од ра стао без ћа ле -
та”. Мно го то га о Џе ју са знао сам то ком са рад ње на
фил му, из ме ђу оста лог и да је јед но вре ме про вео у до -
му, а да га је ода тле из ба ви ла ње го ва учи те љи ца из
основ не шко ле ко јој је би ло жао да та мо оста не. То ме
је за и ста дир ну ло. Он је жи вео код ње у ста ну две го ди -
не и, да се то ни је де си ло, ја сно је да би за вр шио на ули -
ци. По сто ји при род на ве за из ме ђу Џе ја и Ма ра до не.
Кад смо при ча ли, он као да је имао не ке ан те не на се би.
Стал но је хва тао не ке зву ко ве, пре тва рао их у му зи ку,
пе ву шио, играо. И Џеј и Ма ра до на су љу ди с по себ ном
вр стом бо жан ског до ди ра и ха ри зме. Ја не знам ни ког
ко Џе ја мр зи. Успе шни љу ди има ју и при ја те ље и не -
при ја те ље. Џеј не. Он је као не ки Пе тар Пан. Али тај бо -
жан ски дар има сво је на лич је. Та кви љу ди све ле по по -
де ле са сви ма и по кла ња ју дру гим љу ди ма, а у њи ма
оста не са мо ту га, ко ја их уби је на кра ју.

(Ре ди тељ Ми ро слав Мом чи ло вић, „Да нас”, 8. де цем -
бар – In memoriam Џеј Ра ма да нов ски)

КОНЦЕПТ ПРО ЈЕ КАТ ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НОГ ПАРТ НЕР СТВА

РА ДО ВИ НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈИ УЛИ ЦА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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Ве тар је при вре ме но
реше ње

Ин ве сти ци је у енер гет ски
сек тор су из лаз за
еколошке про бле ме

Др жав ни врх Ср би је је од лу чан у на -
ме ри да се по бољ ша жи вот у Ср би ји и
сто га је, по ред еко ном ског пла на разво -
ја, ис тра си ран и пут за шти те жи вот не
сре ди не и здра вља љу ди. Пре ма др -
жав ном еко ло шком пла ну, по ред пре -
чи шћа ва ња от пад них во да и раз во ја
зе ле не еко но ми је и об но вљи вих из во -
ра енер ги је, но ва Вла да Ре пу бли ке Ср -
би је од ре ди ла је као при о ри тет спро -
во ђе ње мерa ка ко би се знат но сма -
њи ло еми то ва ње опа сних и за га ђу ју -
ћих ма те ри ја у ва здух. У скла ду с тим,
ка да је реч о за шти ти жи вот не сре ди -
не, 2021. го ди не би ће ула га но у из -
град њу но вих ре ги о нал них си сте ма за
упра вља ње от па дом у осам је ди ни ца
ло кал не са мо у пра ве, као и 200 ми ли -
о на евра у из град њу но вих по стро је ња
за пре ра ду от пад них во да и ка на ли за -
ци о не мре же у 28 је ди ни ца ло кал не
са мо у пра ве. Та ко ђе, др жа ва ће пла -
ти ти за ме ну по сто је ћих ко тлар ни ца
са чвр стог го ри ва на еко ло шки при -
хва тљи ва у Кра гу јев цу, а би ће из дво -
је но и 30 ми ли о на евра за спро во ђе ње
про јек та „Ре ха би ли та ци ја си сте ма да -
љин ског гре ја ња у Ср би ји, фа за пет” и
20 ми ли о на евра за „Про је кат енер -
гет ске ефи ка сно сти у објек ти ма јав не
на ме не”.

Но вац је обез бе ђен и на ме ра је ја -
сна – све мо ра да се про ме ни из ко ре -
на, јер је угро же но здра вље гра ђа на,
по след њих не де ља на ро чи то.

Ви со ке вред но сти раз ли чи тих опа -
сних и штет них ма те ри ја би ле су при -
сут не у го то во сва ком на се љу. Оба ра -
ни су свет ски ре кор ди ка да је реч о
при су ству отро ва у гра до ви ма. Ка ко
то обич но би ва у ова квим си ту а ци ја -
ма, струч ња ци су са ве то ва ли гра ђа -
ни ма да из бе га ва ју отво рен про стор и
да из ла зе из сво јих до мо ва са мо уко -
ли ко је то нео п ход но. На сву сре ћу, у
по је ди ним де ло ви ма Ср би је усле ди -
ло је ве тро ви то вре ме, па су под ја -
ким на ле ти ма ко ша ве че сти це ча ђи,
пра шка сте ма те ри је, сум пор, азот ни
ок си ди и угљо во до ни ци раз ду ва ни из
гра до ва и се ла. Тре нут но је бо ље, али
про блем је што ће са ве зник гра ђа на
јед ног тре нут ка ста ти, па ће по но во
отро ви би ти део на ше сва ко дне ви це.

Да је ствар озбиљ на, по твр ђу је и
ово го ди шњи из ве штај Аген ци је за за -
шти ту жи вот не сре ди не о ква ли те ту
ам би јен тал ног ва зду ха у Ср би ји. По -
но во су, као де сет го ди на уна зад, ин -
ди ви ду ал на ло жи шта на чвр ста го ри -
ва, тер мо е нер гет ски бло ко ви у Ко -
стол цу и Обре нов цу, као и ин ду стриј -
ски ком плек си у Бо ру, Сме де ре ву и

Пан че ву озна че ни као нај ве ћи за га -
ђи ва чи, а над ле жни су на ја ви ли да ће
у на ред них пет го ди на еко ло шка сли -
ка би ти пот пу но дру га чи ја.

У че му је про блем

По ред на ших струч ња ка, узро ци ма за -
га ђе ња ва зду ха у Ср би ји ба ви ле су се
и европ ске струч не ко ми си је, па је на
адре су Вла де Ср би је сти гло упо зо ре -
ње зва нич ни ка ЕУ, Енер гет ске за јед -
ни це, да на ша др жа ва мо ра да ускла -
ди рад тер мо е лек тра на на угаљ с Ди -
рек ти вом о ве ли ким ло жи шти ма ЕУ,
јер су еми си је сум пор-ди ок си да из
тер мо е лек тра на би ле шест пу та ви ше
не го што је то до зво ље но на шим На -
ци о нал ним пла ном за сма ње ње еми -
си ја ко ји је Ср би ја до ста ви ла Се кре -
та ри ја ту Енер гет ске за јед ни це. Ка да

је реч о по је ди нач ним ре зул та ти ма,
нај ве ћи за га ђи вач у Ср би ји је „Ко сто -
лац Б”, упр кос то ме што је „Елек тро -
при вре да Ср би је” уло жи ла 130 ми ли -
о на у опре му за од сум по ра ва ње дим -
них га со ва, ко ја је зва нич но пу ште на
у рад већ 2017. го ди не. На дру гом ме -
сту је ТЕ „Ни ко ла Те сла” Б1 и Б2, ода -
кле је еми то ва но 78.837 то на СО2.

Да под се ти мо, Ср би ја је чла ни ца
Енер гет ске за јед ни це и сто га смо се
оба ве за ли да ће мо до 2018. сма њи ти
за га ђе ње из тер мо е лек тра на у скла ду
с про пи си ма ЕУ. Ме ђу тим, иа ко смо
са чи ни ли На ци о нал ни план за сма -
ње ње еми си ја, ни смо ис по што ва ли
сво је укуп не гра нич не вред но сти еми -
си ја на ни воу др жа ве ни за 2018. ни
за 2019. го ди ну. И то је за ЕУ проблем.

Ме сец да на на кон пац ке из Бри се -
ла др жа ва пред у зи ма кон крет ну ме -
ру. По чет ком де цем бра, у скла ду с
пре у зе тим оба ве за ма, по че ла је из -
град ња по стро је ња за од сум по ра ва ње
дим них га со ва у Тер мо е лек тра ни „Ни -
ко ла Те сла Б”. При ли ком по ла га ња
ка ме на те мељ ца за но во еко ло шко по -
стро је ње Ире на Ву јо вић, ми ни стар ка
за за шти ту жи вот не сре ди не, ис та кла

је да је Ср би ја у по след њих шест го -
ди на у си сте ме за од сум по ра ва ње дим -
них га со ва уло жи ла ви ше од 400 ми -
ли о на евра и да ула же мо ве ли ке на -
по ре ка ко би смо се при бли жи ли стан -
дар ди ма ЕУ и уса гла си ли сво је ре гу -
ла ти ве с По гла вљем 27. Том при ли -
ком она је ис та кла да ми не мо же мо
без ин ду стри је, али мо же мо да сма -

њи мо ње не не га тив не ути ца је на жи -
вот ну сре ди ну и да ула га њем у ова кве
про јек те, при ме ном нај са вре ме ни је
опре ме и тех но ло ги је, ула же мо у за -
шти ту жи вот не сре ди не и по ди же мо
ква ли тет здра вља и жи во та гра ђа на.

Ка сне енер гет ски про јек ти

Ствар је ја сна, енер ге ти ка је нај ве ћи
узроч ник за га ђе ња у Ср би ји. Раз ло зи
не у спе ха енер гет ске по ли ти ке у Ср -
би ји су број ни. У њих спа да ју ни ска
енер гет ска ефи ка сност у до ма ћин -
стви ма, због че га се тро ши мно го ви -
ше енер ги је не го што је по треб но, као
и не до ста так под сти цај них ме ра за
гра ђа не за пре ла зак на еко ло шки и
еко ном ски при хва тљи ва го ри ва и уна -
пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти ку -
ћа и ста но ва. Стру ка ис ти че да је је -

дан од раз ло га и нео др жи ви и тр жи -
шно не у те ме ље ни си стем под сти ца ја
за про из вод њу елек трич не и то плот -
не енер ги је из об но вљи вих из во ра.

У Ми ни стар ству ру дар ства и енер -
ге ти ке ка жу да је у прет ход ном пе ри -
о ду очи глед но би ло про бле ма с ре а -
ли за ци јом мно гих про је ка та у ЕПС-у,
од но сно ка шње ња, али да ће у на ред -
ном пе ри о ду ин си сти ра ти не са мо да
се сви про јек ти бр же ре а ли зу ју не го
ће де фи ни са ти и при о ри те те у обла -
сти зе ле не де кар бо ни зо ва не енер ги -
је. Ис ти чу да ће ре а ли за ци ја тре нут -
них про је ка та сма њи ти еми си ју сум -
пор-ди ок си да на све га тре ћи ну од
про јек то ва не. Пре ма На ци о нал ном
ак ци о ном пла ну, циљ је био да се до -
стиг не 27 од сто уче шћа об но вљи вих
из во ра енер ги је у фи нал ној по тро -
шњи енер ги је у 2020. го ди ни, а до
2018, до ка да по сто је по след њи зва -
нич ни по да ци, по стиг ну то је 20,32
од сто. Раз лог за од сту па ње од пла ни -
ра них ци ље ва по сле ди ца је за о ста ја -
ња у сек то ру елек трич не енер ги је, пре
све га због ка шње ња ре а ли за ци је про -
је ка та из град ње ве ли ких хи дро е лек -
тра на ко је су би ле пред ви ђе не Стра -
те ги јом раз во ја енер ге ти ке Ср би је за
пе ри од до 2025. го ди не, с про јек ци ја -
ма до 2030. го ди не.

Ср би ји је стру ја по треб на и нео п -
ход но је из гра ди ти но ве енер гет ске
бло ко ве у на ред ном пе ри о ду. Угаљ је
наш ре сурс и тре нут но је за хва љу ју ћи
ње му це на стру је ни жа не го сву да у
Евро пи. На ову кар ту мо же мо да игра -
мо још не ко вре ме и то ће мо ра ти да
се ме ња. За што? У при лог то ме, јед на
вест ко ја от кри ва мно го: ру мун ски ми -
ни стар еко но ми је, енер ги је и по слов -
ног окру же ња Вир ђил По пе ску из ја -
вио је да Ру му ни ја ви ше не ће гра ди ти
но ве тер мо е лек тра не на угаљ. На и ме,
от ка зан је про је кат за из град њу за мен -
ског бло ка од 600 MW у Тер мо е лек -
тра ни „Ро ви на ри”, а раз лог је ве о ма
јед но ста ван – не ис пла ти вост. На кна -
да за еми то ван угљен-ди ок сид ко ја се
мо ра пла ти ти у ЕУ ви ша је од 27 евра
по то ни, па су сто га на ши су се ди из ра -
чу на ли да би из град ња но вог енер гет -
ског си сте ма би ла пот пу ни про ма шај.

Ка ко ства ри сто је, сва је при ли ка
да ће Вла да Републикe Ср би је мо ра -
ти да пре се че и да сво ју про из вод њу
елек трич не енер ги је пре у сме ри на га -
сне елек тра не, а то има сво ју це ну. О
иде ја ма СА НУ да Вла да Ср би је узме
у раз ма тра ње и из град њу ну кле ар не
елек тра не – не ком дру гом при ли ком.

ЕНЕР ГЕТ СКА СТА БИЛ НОСТ И ОЧУ ВА ЊЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

КО ЛИ КА ЈЕ ЦЕ НА ЧИ СТОГ ВА ЗДУ ХА

За здра ви је де тињ ство

Спорт вра ћа на ду у жи вот

Ком па ни ја „Га спром”, ве ћин ски вла -
сник Нафт не ин ду стри је Ср би је, ду -
го го ди шњи је парт нер и ге не рал ни
спон зор УЕ ФА Ли ге шам пи о на. Ова
ком па ни ја по зна та је по сво јим до на -
тор ским ак ци ја ма ши ром све та, а јед -
на од њих об у хва та раз вој и афир ма -
ци ју спор та у ма њим сре ди на ма, па
је та ко из гра ђен те рен за пре ко хи ља -
ду де це у Ба ва ни шту. Ме шта ни тог
се ла до би ли су у трај но вла сни штво
те рен ка кав има ју ма ли ша ни у фуд -
бал ски раз ви је ним зе мља ма. У окви -
ру при мо пре да је, на но вом игра ли -
шту је одр жа на при ја тељ ска утак ми -
ца ме шо ви тих ти мо ва (де ча ци и де -
вој чи це) ко ји уче ству ју у ли ги „Foot-
ball Friends”.

Ло кал на ху ма ни тар на ор га ни за ци -
ја „Football Friends”, парт нер гло бал -
не не про фит не мре же „Streefootbal-
lworld”, по мо гла је у про на ла же њу од -
го ва ра ју ће ло ка ци је, а ини ци ја ти ву је
по др жа ла Фон да ци ја УЕ ФА за де цу,
та ко да је у дво ри шту ба ва ни штан ске
Основ не шко ле „Бо ра Ра дић” на пра -
вљен те рен по прин ци пу „Filed in a
Box”. Ујед но, ор га ни за ци ја „Football
Friends” би ће за ду же на за одр жа ва ње
те ре на и ко ор ди на ци ју тре нин га с ци -
љем обез бе ђи ва ња нај бо љег фуд бал -
ског обра зо ва ња за де цу.

Ду го го ди шње при ја тељ ство

По во дом све ча ног отва ра ња те ре на 
у Ба ва ни шту пред сед ник УЕ ФА и

предсе да ва ју ћи од бо ра фон да ци је
Алек сан дер Че фе рин упу тио је пи смо
за хвал но сти у ко ме је по здра вио од -
лу ку ком па ни је „Га спром” да се при -
дру жи по кре ту „Football for Good”.

„За јед но ће мо ра ди ти на по бољ -
ша њу усло ва жи во та де це и пру жа ти
им по др шку по сред ством фуд ба ла.
Да нас, ви ше не го ика да, то ком ове

здрав стве не кри зе, ва жно је да се де -
ци омо гу ћи да се ре дов но ба ве фи -
зич ким ак тив но сти ма и да им се вра -
ти на да и по зи ти ван дух”, сто ји у пи -
сму пред сед ни ка УЕ ФА.

Алек сеј Ми лер, пред сед ник Управ -
ног од бо ра ком па ни је „Га спром”, тим
по во дом је из ја вио да ком па ни ја „Га -
спром” по др жа ва спорт за мла де и

здрав жи вот и да ве ру је у зна чај фуд -
бал ског раз во ја ме ђу де цом.

– На да мо се да ће по др шка пу тем
про јек та „Filed in a Box” мла ди ма пру -
жи ти при ли ку да по ста ну део фуд бал -
ске за јед ни це – ре као је Алек сеј Милер.

Играј фуд бал!

Да под се ти мо, иста та ква трав на та
бо ри ли шта на ла зе се у Ма дри ду, Мра -
го ву на се ве ро и сто ку Пољ ске, у Афри -
ци у Кејп та у ну итд. Фон да ци ја УЕ ФА
за де цу од 2015. гра ди ова кве те ре не
ши ром све та са иде јом да де ча ци ма
и де вој чи ца ма омо гу ћу да тре ни ра ју
и да се дру же на пот пу но функ ци о -
нал ном ве штач ком фуд бал ском те ре -
ну. Си стем је еко ло шки одр жив и бр -
зо се по ста вља.

Про мо ви шу ћи овај про је кат, Фон -
да ци ја УЕ ФА за де цу же ли да по бољ -
ша жи вот мла дих и удах не но ви жи -
вот у угро же не за јед ни це. Пру жа ју ћи
мо гућ но сти за игра ње фуд ба ла, фон -
да ци ја на сто ји да про мо ви ше здра -
вље де це и по др жи њи хов лич ни развој,
док им уса ђу је вред но сти фуд ба ла,
као што су по што ва ње и тим ски дух.
Фон да ци ја УЕ ФА за де цу ко ри сти фуд -
бал као од скоч ну да ску за осна жи ва -
ње ма ли ша на ши ром све та. То се по -
сти же ре а ли за ци јом спорт ских и обра -
зов них про је ка та ко ји де ци пру жа ју
без бед ну сре ди ну за уче ње и игру, чи -
ји је крај њи циљ уна пре ђе ње њи хо -
вих жи вот них мо гућ но сти.

Од 2015. го ди не ор га ни за ци ја је по -
др жа ла 275 про је ка та у 109 зе ма ља
на шест кон ти не на та. То је до при не -
ло раз во ју ско ро 1,2 ми ли о на де це, с
об зи ром на то да су им пре сив на 32

фуд бал ска игра ли шта са гра ђе на по
чи та вом све ту.

СА РАД ЊА УЕ ФА И КОМ ПА НИ ЈЕ „ГА СПРОМ”

Из гра ђен фуд бал ски те рен за де цу у Ба ва ни шту

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ФУД БАЛ ЗА ПРИ ЈА ТЕЉ СТВО

„Га спром” је дру штве но од го вор на

ком па ни ја ко ја спро во ди ве ли ки

број про гра ма с ци љем да се уна -

пре ди жи вот ши ром пла не те. Је дан

од њих је и „Фуд бал за при ја тељ -

ство”, ко ји „Га спром” спро во ди од

2013. Про грам укљу чу је низ спорт -

ских и еду ка тив них до га ђа ја ко ји

се одр жа ва ју у раз ли чи тим зе мља -

ма ши ром све та ра ди про мо ци је

здра вог и ак тив ног на чи на жи во та,

као и не го ва ња од но са по што ва ња

пре ма дру гим кул ту ра ма. То ком

про те клих се дам се зо на оку пио је

ви ше од 6.000 уче сни ка, сте кав ши

пре ко пет ми ли о на при ста ли ца.

ФОН ДА ЦИ ЈА УЕ ФА

Већ го ди на ма упра вљач ко те ло

европ ског фуд ба ла по др жа ва

ини ци ја ти ве и про гра ме ко ји по -

ма жу де ци у те шким окол но сти -

ма, ра де ћи с број ним раз ли чи -

тим парт не ри ма на раз во ју про је -

ка та у Евро пи и ши ре. Же ле ћи да

по ја ча сво је ак тив но сти и усме ри

их на од го ва ра ју ћи на чин, УЕ ФА

је од лу чи ла да осну је не за ви сну

фон да ци ју ко ја ко ри сти спорт за

по др шку ху ма ни тар ним про јек ти -

ма по ве за ним с деч јим пра ви ма

у обла сти ма као што су здрав -

ство, обра зо ва ње и ин те гра ци ја.

Циљ фон да ци ја је да по мог не де -

ци и за шти ти њи хо ва пра ва. Они

сма тра ју да спорт, а по себ но фуд -

бал, мо же пру жи ти по др шку у

обла сти ма здрав ства и обра зо ва -

ња де це и омо гу ћи ти про мо ци ју

при сту па спорт ским ак тив но сти -

ма, олак ша ва ње лич ног раз во ја

де це и под сти ца ње ин те гра ци је

ма њи на.
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6 ЗДРАВЉЕ

Ре кло би се да са чу ва ти мен -
тал но здра вље и по зи ти ван
став у ат мос фе ри стра ха, за -
бри ну то сти и стре са ко ју до -
но си ак ту ел на епи де ми ја по -
ста је исто вре ме но и ве о ма те -
жак и нео п хо дан услов у бор -
би про тив ове по ша сти. Ра -
них осам де се тих го ди на про -
шлог ве ка ве о ма ва жна истра -
жи ва ња на
живо ти ња ма
скре ну ла су па -
жњу на по ве за -
ност стре са и
ин фек ци је и
ти ме су по ста -
вље ни те ме љи
на уч не ди сци -
пли не пси хо -
не у ро и му но ло -
ги је. Убр зо су
и сту ден ти ме -
ди ци не по ста -
ли пред мет
про у ча ва ња и ни је ви ше би -
ло ве ли ко из не на ђе ње ка да
се по ка за ло да овој по пу ла -
ци ји опа да иму ни тет у вре ме
тро днев ног ин тен зив ног стре -
са про у зро ко ва ног по ла га њем
ис пи та. Стрес и
пад иму ни те та
има ли су ве о ма
кон крет не по ка -
за те ље у кр ви.
Ве ћи на сту -
де на та из -
л о  ж е  н а
с т р е  с у
има ла је ма -
њак та ко зва -
них при род -
них ће ли ја
уби ца нео п -
ход них за бор -
бу про тив ви -
ру са и ту мо ра.
Про из вод ња га ма ин тер фе ро -
на је го то во ста ла, а ре ак ци ја

по моћ них Т-ће ли ја по ста ла
је ве о ма сла ба на сти му лу се
ко ји тре ба да их по бу де.

Сле де по том сто ти не истра -
жи ва ња ко ја от кри ва ју ра зор -
не по сле ди це из ло же но сти
крат ко трај ном или хро нич -
ном стре су ко ји оште ћу је све
еле мен те иму ни те та. Ка ко то
обич но би ва, го ди не и хро -
нич не бо ле сти по ста ју још ве -
ћи те рет за од брам бе не сна ге
ор га ни зма. Ста ри ја по пу ла -
ци ја је ве о ма ра њи ва и на бла -
гу де пре си ју уко ли ко она ду -
го тра је. При ме ри ово га су
си ту а ци је бри ге о дру гој осо -
би с де мен ци јом, из че га се
по пра ви лу раз ви ја де пре си ја
и на ру шен иму ни тет. По сле -
ди це по иму ни тет по ста ју ви -
дљи ве и две го ди не по сле пре -
стан ка стре са, па ни је те шко
из ве сти за кључ ке шта то зна -
чи за је дан ор га ни зам ко ји је
већ на чет не ком хро нич ном
бо ле шћу. И овај пут глав на
жр тва по ста ју Т-ће ли је иму -

ног од го во ра,
то ли ко нео п -
ход не у кре и -
ра њу од го во ра
те ла на ви ру се
и бак те ри је.

Мо гли би -
смо да на бра -
ја мо мно го -
број не при ме -
ре на ру ше ног
здра вља и иму -
ни те та ка да
до ђе до мен -
тал не не рав но -

те же. Сви ти при ме ри до ве ли
би нас до го то во исто вет ног
за кључ ка. Да нас је по треб но
мо жда ви ше не го ика да са чу -
ва ти здрав ра зум и став да
нам страх и осе ћа ње жи вот -

не угро же но сти не мо гу
ни ка ко би ти са ве зни ци

у бор би про тив ко -
ви да. И за то опрез

– ДА, пре вен -
ци ја – ДА,

п р и  ј а  -
тељ ска
и емо -

ци о нал на
по др шка –
ДА, па ни ка –
НЕ, страх –
НЕ! Људ ско
би ће је ство -
ре но да по бе -

ди сва ки ви -
рус на ово ме све ту и пре да ја
не по сто ји као оп ци ја!

Мен тал на не рав но те жа
ру ши иму ни тет

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Опрез – ДА,
пре вен ци ја – ДА,
при ја тељ ска и 
емо ци о нал на
подршка – ДА,
па ни ка – НЕ,
страх – НЕ!

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако сте при ме ти ли да вам

бал зам ку пљен у апо те ци

или пар фи ме ри ји не по ма -

же, већ су вам од ње га усне

у још го рем ста њу, не ка вас

то не чу ди. Нај ве ћи број про -

из во да ове вр сте са мо ства -

ра филм на по вр ши ни уса на

да ју ћи вам осе ћај ме ко ће и

хи дра та ци је, али са стој ке ко ји не гу ју ко жа за пра во не упи ја. Осим

то га, не ки од син те тич ких са сто ја ка бал за ма за усне мо гу на осе -

тљи вој ко жи да иза зо ву бла ге алер гиј ске ре ак ци је, узро ку ју ћи су -

во ћу, свраб и ири та ци је.

Ако има те про бле ма с ко жом уса на, бо ље је да за не гу би ра те

пот пу но при род ни про из вод ко ји ће те на пра ви ти са ми, ка ко би -

сте би ли пот пу но си гур ни да у ње му не ма штет них са сто ја ка. Ево

ре цеп та.

Са стој ци: две ка ши ке ко ко со вог уља, јед на ка ши ка ши бу те -

ра, по ла ка ши ке при род ног ме да, ка ши ка ба де мо вог уља, две

ка ши ке пче ли њег во ска, 15 ка пи ла ван ди ног уља и пет ка пи уља

та мја на.

Ста ви те по су ду с во дом на ја чу ва тру и на њу по ста ви те дру гу

по су ду од ва тро стал ног ста кла. Kад се ма ло за гре ју, до дај те ко -

ко со во уље, ши бу тер, мед и во сак. Ла га но ме ша ју ћи, са че кај те да

се све ото пи и сје ди ни. За тим скло ни те с ва тре, па ука пај те ла -

ван ду и та мјан, и до дај те уље ба де ма. Мо ра те би ти при лич но бр -

зи, јер ће ма са по че ти да се сте же. Си пај те сме су у по су де ко је

сте на ме ни ли за бал зам.

На пра ви те са ми
бал зам за усне

Хлад но и вла жно вре ме и ле -
де ни ве тар сте жу и до но се бол,
не у год ност и мно го пат ње ре у -
ма ти ча ри ма. Иа ко пот пу но из -
ле че ње ни је мо гу ће, от кри ва -
мо тај не тра ва ра ко је вам мо гу
про ме ни ти жи вот на бо ље...

Јед на од нај ве ћих чо ве ко вих
по тре ба, од ко је за ви си ква ли -
тет ње го вог жи во та, сва ка ко је
по тре ба за не сме та ним кре та -
њем. Kолико нам оно зна чи,
не рет ко схва ти мо тек ка да нас
бо ло ви у ко сти ма, згло бо ви ма,
ми ши ћи ма или те ти ва ма спре -
че да се поп не мо уз сте пе ни це,
пре ђе мо ули цу или на чи ни мо
не ки дру ги по крет. Осо ба ма
ко је па те од не ке од ско ро две
сто ти не раз ли чи тих вр ста ре у -
мат ских обо ље ња и те ка ко су
по зна ти ови про бле ми.

Ис тра жи ва ње Ин сти ту та за
јав но здра вље Ср би је „Др Ми -
лан Јо ва но вић Ба тут” по твр ђу -
је да је ре у ма нај че шћа бо лест
у на шој зе мљи, а ово обо ље ње
не би ра у ко јем ће вас жи вот -
ном до бу по го ди ти: с њим се
су сре ћу сви – и мла ди и ста ри,
па чак и де ца. Ипак, ста ри јим
љу ди ма ства ра на ро чи то ве ли -
ке про бле ме. На сре ћу, ре у ма
је рет ко смр то но сна, али је то,
на жа лост, бо лест ко ја чо ве ка
пра ти до кра ја жи во та, бу ду ћи
да се она не мо же у пот пу но -
сти из ле чи ти, већ се са мо мо гу
убла жи ти ње ни симп то ми.

Kако пре по зна ти ре у му

Ре у ма ти зам уда ра на све бит -
не де ло ве си сте ма за кре та ње,
а по је ди на обо ље ња мо гу по го -
ди ти чак и мно ге дру ге ор га не,
та ко да за пра во ни је дан део ор -
га ни зма ни је по ште ђен.

Ипак, чак и ка да згло бо ви
бо ле не ко ли ко не де ља, то не
зна чи да је за си гур но у пи та њу
ре у ма. Бол у згло бо ви ма је ујед -
но симп том и сва ке ви ру сне
ин фек ци је, не ких бо ле сти шти -
та сте жле зде и ра зних дру гих
по ре ме ћа ја. Ипак, ка да при ме -
ти мо да је зглоб ко ји нас бо ли
ујед но и оте чен, а уз то још и
то пао, а ко жа осе тљи ва на до -
дир и по крет и мо дра или се
по ја ви ло цр ве ни ло, то је си гу -
ран сиг нал да мо ра мо што пре
да по тра жи мо ре у ма то ло га.

Због сво је број но сти, ре у -
мат ска обо ље ња се гру пи шу на
раз ли чи те на чи не. Нај гру бља
би би ла по де ла на: за па љен -
ске, де ге не ра тви не, ван зглоб -
не и ме та бо лич ке ре у мат ске
бо ле сти.

Узроч ник не по знат

Иа ко по гор ша њу симп то ма ре -
у ме на ро чи то до при но се хлад -
ни и вла жни да ни или на гле
про ме не вре ме на, па ре у ма -
ти ча ри због то га ни ка ко не во -
ле је сен и зи му, вре мен ске
при ли ке не ути чу на на ста нак
ре у ме. Узроч ник за пра во ни је
по знат, а струч ња ци сма тра ју
да на на ста нак ре у мат ских обо -
ље ња ути че ви ше удру же них
фак то ра: на сле ђе, жи вот не
нави ке, жи вот но до ба, за ни -
ма ње, пол...

Да би се ди јаг но сти ко ва ло
ре у мат ско обо ље ње, увек се кре -
ће од стан дард не крв не сли ке.
Про ве ра ва ју се пре све га се ди -
мен та ци ја и ЦРП и ра ди се
био хе миј ски пре глед мо кра ће.

Ако је то све у ре ду, вр ло је ма -
ла ве ро ват но ћа да па ци јент има
не ку за па љен ску од но сно ау то -
и му ну бо лест, већ су ве ће шан -
се да је реч о де ге не ра тив ној
бо ле сти, од но сно о бо ле сти ме -
ха нич ке при ро де.

Ле че ње ре у мат ских бо ле -
сти је ком плек сан про блем
и са сто ји се од не ко ли ко
еле ме на та. То су: апа ра -
тур на фи зи кал на те ра пи ја
и ки не зи те ра пи ја, хи ги јен -
ско-ди је тет ски ре жим ко -
ји под ра зу ме ва
про ме ну ло -
ших жи вот них
на ви ка, за тим
при ме на ра -
зних ор то тич -
ких сред ста ва, те
ме ди ка мен то зна те -
ра пи ја.

У ве жба њу је спас

Ве ли ка је за блу да да
осо бе ко је има ју не ко
ре у мат ско обо ље ње не
тре ба да ве жба ју. На -
про тив: ве жбе ду го трај -
но осло ба ђа ју од бо ла
и пред ста вља ју је дан од
нај у спе шни јих на чи на
да са чу ва те и за шти ти те
згло бо ве.

Ле ка ри твр де да код ве ли -
ког бро ја па ци је на та с де ге -

не ратив ним бо ле сти ма ве жба -
ње мо же у пот пу но сти да за -
ме ни ле ко ве. Ако ни сте си -
гур ни ко ја би вр ста фи зич ке
ак тив но сти би ла нај ко ри сни -
ја за вас, кон сул туј те се о то -
ме са својим ле ка ром. Он ће
вас нај ве ро ват ни је упу ти ти
физи кал ном тера пе у ту.

Ри ба три пут не дељ но

На уч ни ци су још одав но при -
ме ти ли да обо ле ли од ар три -
ти са ко ји је ду мно го ри бе ма -
ње па те од упа ла и бо ло ва од
оних ко ји је не је ду мно го. Са -
да има ју об ја шње ње за то: чи -
ни се да, по пут аспи ри на, оме -
га 3 ма сне ки се ли не из ма сне
ри бе по спе шу ју ства ра ње не -
дав но от кри ве не кла се ан ти за -
па љен ских ма сти ко је се на зи -
ва ју ре зол ви ни.

Да би сте спре чи ли или убла -
жи ли ре у му, је ди те три пор ци -
је ма сне ри бе не дељ но. Ако не
во ли те ри бу, сва ког да на узи -
мај те јед ну до две ка ши ке мле -
ве ног се ме на ла на.

Ли сна то зе ле но по вр ће

По зна то је да сло бод ни
ра ди ка ли – не ста бил -
ни мо ле ку ли ко ји на -
па да ју здра ве ће ли је
– по ја ча ва ју упа ле и
убр за ва ју про цес ста -

ре ња, укљу чу ју ћи
про па да ње згло -
бо ва и хр ска -
ви це, што је
по себ но из ра -
же но код љу ди
ко ји бо лу ју од

ар три ти са. То је
до бар раз лог да
обо га ти те ис хра -
ну во ћем и по вр -
ћем, јер ове на -
мир ни це оби лу ју
ан ти ок си дан си ма
ко ји не у тра ли шу
сло бод не ра ди ка -
ле. У то ме су на -
ро чи то успе шни
ли сна то зе ле но
по вр ће (спа наћ

по го то во), па при -
ке и бро ко ли.

Ви та мин Ц из ци тру сног во -
ћа, по пут по мо ран џе и ки ви -
ја, и зе ак сан тин, ан ти ок си данс 

из ли сна тог зе ле ног по вр ћа,
та ко ђе сма њу ју ри зик од
артрити са.

Опре зно с ле ко ви ма

За јед нич ки име ни тељ свих ре -
у мат ских бо ле сти је при ме на
орал них не сте ро ид них ан ти ин -
фла ма тор них ле ко ва (НСА ИЛ).
Они су да нас ме ђу нај ко ри шће -
ни јим ле ко ви ма на гло бал ном
ни воу.

Ме ђу тим, ти ле ко ви ни су ни -
ма ло бе за зле ни и тре ба их вр -
ло опре зно ко ри сти ти, по го то -
во ако узи ма те и ле ко ве за не -
ка дру га обо ље ња, по пут кар -
ди о ва ску лар них бо ле сти и ди -
ја бе те са. Орал ни не сте ро ид ни

ан ти ре у ма ти ци мо гу, на и ме,
иза зва ти низ про бле ма са ор -
га ни ма за ва ре ње – од бла гих
те го ба у же лу цу по пут го ру ши -
це, па до озбиљ них кр ва ре ња
због ко јих жи вот мо же би ти
до ве ден у пи та ње.

Дру га озбиљ на по сле ди ца ду -
го трај ног узи ма ња ових ле ко -
ва су про ме не у крв ној сли ци,
ко је та ко ђе мо гу би ти бла ге,
али и из ра зи то те шке с фа тал -
ним по сле ди ца ма. Сто га ове
ле ко ве узи мај те стро го под кон -
тро лом ле ка ра. Струч ња ци ра -
ди је па ци јен ти ма пре по ру чу ју
ан ти ре у ма ти ке ко ји се при ме -
њу ју ло кал но (ге ло ви, ма сти) и
ко ји не мо гу убла жа ва њем јед -
них иза зва ти дру ге здрав стве -
не про бле ме.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ГА ВЕ ЗО ВА МАСТ

На ше ба ке и де ке су за ле -

че ње ре у мат ских обо ље ња

упо тре бља ва ли га ве зо ву

маст. То је јед на од нај ле ко -

ви ти јих ма сти ко је по сто је.

Нај бо ље је

пра ви ти маст

од све жег

ко ре на, али

мо же по слу -

жи ти и су ви

ко рен. Увек

се пра ви у

раз ме ри три де ла ма сти и

је дан део ко ре на га ве за. На

при мер, у 100 г свињ ске

ма сти до дај те 30 г ко ре на

га ве за. До бро про ме шај те и

ку вај те на ла га ној ва три 10

ми ну та уз стал но ме ша ње.

Ски ни те с ва тре и оста ви те

по кло пље но да пре но ћи нај -

ма ње 10 са ти. По том угреј -

те, про це ди те, до дај те по ла

ка ши ке пче ли њег во ска, си -

пај те у пла -

стич не по су де

и оста ви те да

се стег не. Ту

маст мо же те

ко ри сти ти и

до го ди ну да -

на. На ма жи те

бол но ме сто, об мо тај те про -

зир ном фо ли јом и оста ви те

да сто ји це ле но ћи. Ују тру

ски ни те фо ли ју и са мо пре -

бри ши те пе шки ром. Већ

после пр ве но ћи осе ти ће те

по бољ ша ње.

КА КО ДА ЖИ ВОТ С РЕ У МОМ БУ ДЕ ЛАК ШИ

КАД СЕ ЗИ МА УВУ ЧЕ У КО СТИ, 
ПРИ РО ДА ИМА ЛЕК

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА МА СА ЖУ

Си пај те у фла шу две-три ка -

ши ке пло до ва кле ке и по ла

ли тра до бре ко мо ве ра ки је,

па за тво ри те и оста ви те на

то плом ме сту че ти ри да на.

По сле то га про це ди те и ко -

ри сти те за ма са жу бол них

ме ста.

Из гње чи те 30 г нео љу -

ште ног бе лог лу ка, па га

ста ви те у фла шу и пре лиј те

са два де ци ли тра шљи во -

ви це пре пе че ни це и до бро

из ме шај те. Овом сме сом

ма си рај те обо ле ло ме сто, а

за тим га за виј те су вим

крпа ма. По на вљај те ви ше

пу та.

ЧУ ДО ТВОР НИ ЦЕ ЛЕР

Це лер је од дав ни на по -

знат као до бар лек про тив

ре у ме. По треб но је да бу -

де што све жи ји. Огу ли те

два осред ња це ле ра и на -

ре жи те их на ко ма де ду -

жи не два-три цен ти ме тра

и де бљи не јед ног цен ти -

ме тра. Kувајте их док не

омек ша ју, за тим про це ди -

те и це лер по је ди те, а на -

кон то га по пиј те во ду у

ко јој се ку вао. Не мој те до -

да ва ти со. Ра ди по бољ ша -

ња уку са мо же те до да ти

ма ло со ка од ли му на и

ме да.

Ово тре ба чи ни ти сва ко -

днев но то ком два ме се ца.

Ср ча ни и бу бре жни бо ле -

сни ци и труд ни це не би

сме ли да узи ма ју ова ко ве -

ли ке ко ли чи не це ле ра.

ОБЛО ГЕ ОД КУ ПУ СА

Чак и ле ка ри при зна ју да

су на ше ба ке у пра ву:

обло ге и ме ле ми од ку пу са

мо гу убла жи ти ре у мат ске

те го бе.

Иза бе ри те ле пе, ве ли ке,

здра ве ли сто ве ку пу са, од -

се ци те за де бља ње у ко ре -

ну и са свим крат ко их по -

то пи те у вре лу во ду да

омек ша ју. Та да су спрем ни

за обло гу, ко ја се ко ри сти

са мо је дан пут. Већ ко ри -

шће не ли сто ве ба ци те и

увек спре мај те но ве, то пле

обло ге.



Сре ди ном де цем бра у Ру си ји
би тре ба ло да поч не ма сов на
иму ни за ци ја вак ци ном „Спут -
њик V”, ко ју је раз вио мо сков -
ски Ин сти тут „Га ма ле ја”. До -
пи сник не мач ке аген ци је „Дој -
че ве ле” (DW) Сер геј Са та нов -
ски већ је при мио вак ци ну и
за пи сао сво ја ис ку ства.

„Бу ди те до бро во љац у ис пи ти -
ва њу вак ци не про тив ко ви да
19” – та ко су на ин тер не ту тра -
жи ли уче сни ке те сти ра ња. У
сеп тем бру се о вак ци ни зна ло
ма ло, а број за ра же них у Ру си -
ји ни је био алар ман тан. У но -
вем бру се то про ме ни ло, број
за ра же них је на гло ра стао.

Од лу чио сам да ри зи ку јем и
при мим вак ци ну. Убе ди ла ме
је пат ња при ја те ља ко ји су те -
шко обо ле ли и би ли ста вље ни
у ка ран тин у ста но ве.

Мо рао сам да ис пу ним фор -
му лар на стра ни ци мо сков ске
град ске упра ве. Из ме ђу оста -
лог, у упит ни ку су по ста вља на
пи та ња да ли сам већ био за ра -
жен ко ро на ви ру сом, имам ли
не ке хро нич не бо ле сти. Пре ма
за во ду за здрав ство, љу ди ко ји
су већ би ли за ра же ни не би
тре ба ло да се вак ци ни шу ове
го ди не. По сле јед не не де ље за -
зво нио је те ле фон и по ну ди ли
су ми да иза бе рем кли ни ку у
ко јој ћу би ти те сти ран.

Де таљ не при пре ме

Од ве зао сам се у мо сков ску
бол ни цу „Шад ке вич”. Та мо сам
са знао да је ди рек тор бол ни це
по зна ти ле кар и мо де ра тор
Алек сан дар Мја сни ков. Он је
при ја тељ во ди те ља на др жав -
ној те ле ви зи ји Вла ди ми ра
Соловје ва, ко јег сма тра ју де -
лом ру ске про па ганд не ма ши -
не ри је. На по чет ку пан де ми је
ре као је да је мо гућ ност да се
Ру си за ра зе ко ро на ви ру сом
„рав на ну ли”.

Од јед ном ми ни је би ло до
вак ци не, али би ло је ка сно да

од у ста нем. Уо чи пре гле да док -
тор ка ме је пи та ла да ли сам
узи мао не ке ле ко ве, имам ли
алер ги је или да ли сам имао
опе ра ци је. Мо рао сам да по зо -
вем ро ди те ље и да их пи там
ко је хи рур шке ин тер вен ци је су
ми ура ђе не ка да ми је би ло пет
го ди на.

За вре ме раз го во ра до био
сам 16 стра ни ца ма те ри ја ла
ко ји ми је и усме но об ја шњен.
Ту пи ше да је циљ сту ди је да
ис пи та де ло твор ност, иму -
ногеност и без бед ност вак ци -
не „Gam-COVID-Vac”, по зна -
ти је као „Спут њик V”. У прет -
ход ној фа зи вак ци на је ис пи -
та на на жи во ти ња ма, код ко -
јих су уста но вље не де ло твор -
ност и без бед ност, а на до са -
да шњим до бро вољ ци ма са мо
без бед ност.

У ис пи ти ва њу уче ству је
40.000 љу ди, од ко јих ће 30.000
до би ти вак ци ну, а 10.000 пла -
це бо. Три сед ми це по сле вак -
ци ни са ња уче сни ци мо ра ју да
до ђу у бол ни цу да при ме 
другу ком по нен ту вак ци не. У

апли ка ци ји „Check Covid-19”
мо ра ју да во де днев ник о свом
ста њу. То су би ле мо је
дужности.

Док тор ка ми је, ме ђу тим,
пред ло жи ла да уче ству јем у до -
дат ном ис тра жи ва њу. Пр во ис -
тра жи ва ње ни је об у хва та ло ана -
ли зу кр ви на ан ти те ла. Др жа ва
за до дат но ис тра жи ва ње пла ћа
уче сни ци ма 8.500 ру ба ља, што
је око 93 евра. Узи ма се 95 ми -
ли ли та ра кр ви. При стао сам.

Жи вот но оси гу ран

Док тор ка ми је об ја сни ла да
ми је за вре ме уче шћа у те сти -
ра њу вак ци не жи вот оси гу ран,
иа ко је уче шће пот пу но без бед -
но. У по ли си оси гу ра ња пи ше
да би у слу ча ју мо је смр ти прав -
ни на след ни ци – то су у мом
слу ча ју ро ди те љи – до би ли два
ми ли о на ру ба ља (око 22.000
евра). У слу ча ју те шког оште -
ће ња здра вља или ин ва лид но -
сти би ло би ис пла ће но из ме ђу
500.000 и ми ли он и по ру ба ља.

Пот пи сао сам и оти шао на
пре глед. Те сти ра ли су ме на

си ду, си фи лис, хе па ти тис Ц и
Б, на ко ро на ви рус, и то на оба
на чи на. Ис тра жи ли су остат -
ке ле ко ва у ури ну. Ни шта ни -
су на шли и та ко сам по стао
уче сник.

Све пре тра ге су ва жи ле се -
дам да на, па сам тач но сед мог
да на до шао на вак ци на ци ју. На
вра ти ма кли ни ке је би ла на -
леп ни ца са оба ве ште њем „Уђи -
те на вак ци на ци ју про тив ко -
ро на ви ру са”. У и бол ни ци је

по ста вљен низ пу то ка за до над -
ле жног оде ље ња. На ње му су
при јем ни шал тер и че ти ри про -
сто ри је – вак ци на ци ја, ле кар,
пре глед, од мор.

У де сет ују тро ту смо би ли
са мо јед на же на од три де се -
так го ди на и ја. При ја вио сам
се и оти шао да дам крв за тест
на ан ти те ла. По том сам оти -
шао у ма њу про сто ри ју, у ко -
јој су би ли са мо сто, две сто -
ли це и два фри жи де ра ру ске
мар ке „по зис”. Сва ки од њих
ко шта око 150.000 ру ба ља, да -
кле 1.600 евра. Ту се скла ди -
шти вак ци на на ми нус 28 сте -
пе ни Цел зи јуса.

Ле кар ми је дао без бол ну ин -
јек ци ју у ле во ра ме. По сле то -
га сам про вео по ла са та у про -
сто ри ји за ми ро ва ње. Ре кли су
ми да код не ких па ци је на та
по сле вак ци ни са ња пад не крв -
ни при ти сак, али код ме не је
све би ло нор мал но.

До био сам по твр ду о уче шћу
и мо гао сам да идем ку ћи. Пре
то га су ми ре кли да се мо же
до го ди ти да до би јем по ви ше -
ну те ле сну тем пе ра ту ру и да у
том слу ча ју узмем „па ра це та -
мол”. Осим то га, за мо ли ли су
ме да у на ред на три ме се ца не
пла ни рам де цу, по што де ло ва -
ње вак ци не на спер му ни је ис -
тра же но.

Тем пе ра ту ра и гро зни ца

Тек по сле вак ци на ци је про -
чи тао сам ка ко су дру ги
учесни ци ре а го ва ли на вак ци -
ну. Ме ђу њи ма су но ви на ри и
чла но ви гру пе „Ре зул та ти вак -
ци не” на дру штве ној мре жи
„Те ле грам”, ко јих је 1.800. Не -
ки уче сни ци су се жа ли ли на
по ви ше ну тем пе ра ту ру и
грозни цу ко ју су до би ли исто
ве че по сле вак ци ни са ња или
су тра дан.

Ка да сам у се дам на ве че иза -
шао с по сла, већ сам имао гла -
во бо љу, ла ку гро зни цу и вр то -
гла ви цу. Ни сам ис кљу чио

могућ ност да се ра ди о ау то су -
ге сти ји, јер сам про чи тао да су
симп то ме има ли и љу ди ко ји
су уме сто вак ци не до би ли
плаце бо.

Али у то ку ве че ри ви ше ни је
би ло сум ње да се ра ди о те ле -
сној ре ак ци ји на вак ци ну, јер
ми је тем пе ра ту ра из но си ла
38,6 сте пе ни. Бо ло ви у ми ши -
ћи ма су се по ја ча ли на кон по -
след ње ве жбе јо ге.

Све је то би ло не у год но, али
сам се об ра до вао што сам ве -
ро ват но при мио пра ву вак ци -
ну, а не пла це бо. Узео сам „па -
ра це та мол”, за пи сао симп то ме
у ди ги тал ни днев ник и оти шао
на спа ва ње. Су тра дан је тем -
пе ра ту ра па ла на 37 сте пе ни, а
дан ка сни је су сва не же ље на
деј ства иш че зла.

За три не де ље до би ћу још
јед ну ин јек ци ју с до дат ном ком -
по нен том вак ци не и от при ли -
ке 42 да на по сле пр ве вак ци не
тре ба ло би да мој ор га ни зам
про из ве де ан ти те ла.

Да ли ће она би ти успе шна у
од бра ни од ви ру са – оста је да
се ви ди.

(„Дој че ве ле”)

ТЕМА БРОЈА
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Фар ма це ут ске фир ме об ја -

вљу ју обе ћа ва ју ће ре зул та те

ис пи ти ва ња сво јих кан ди да -

та за вак ци ну про тив ко ви да

19. Оста је пи та ње: да ли

иму но си стем људ ског те ла

под стак нут це пи вом мо же

да пру жи трај ну за шти ту?

Ве сти бу де на ду: кан ди -

дат фир ме „Мо дер на” и у

Бри та ни ји већ одо бре на вак -

ци на „Ба јон тек –Фај зер” на -

вод но ну де ви ше од 90 од -

сто за шти те од ко ви да 19.

Вак ци на бри тан ско-швед -

ског фар ма це ут ског кон цер -

на „Астра –Зе не ка” шти ти

нај ма ње 70 од сто. Све на де

су усме ре не у то да ће це пи -

ва у до глед но вре ме спре чи -

ти ши ре ње ко ро на ви ру са и

об у зда ти пан де ми ју. Пи та ње

је, ме ђу тим, ко ли ко ду го

људ ско те ло за др жа ва за -

шти ту од ви ру са.

Још не ма ду го роч них сту -

ди ја, па не ма ни од го во ра на

то пи та ње. До са да шње сту -

ди је, на и ме, тра ја ле су са мо

по не ко ли ко ме се ци. Пре ма

не дав но об ја вље ном ис тра -

жи ва њу ка ли фор ниј ског Ин -

сти ту та за иму но ло ги ју „Ла

Хо ла”, нај ма ње пет ме се ци

на кон по ја ве симп то ма мо -

гло се до ка за ти по сто ја ње

ан ти те ла и та ко зва них Т-ће -

ли ја, а то су два глав на

оруж ја од брам бе ног си сте ма

људ ског те ла.

Ан ти те ла и Т-ће ли је

То мас Ја кобс с хам бур шког

ин сти ту та за троп ску ме ди -

ци ну „Бер нхард Нохт” сма тра

да су то охра бру ју ћи по да ци.

Он по себ но из два ја две ства -

ри: у сту ди ји по сто ји та ко зва -

ни сте рил ни иму ни тет, ко ји

за ви си од ве ли ког бро ја не у -

тра ли зу ју ћих ан ти те ла. Ако

по сто ји мно го та квих ан ти те -

ла, она уни шта ва ју ви рус пре

не го што он про дре у ће ли је.

При том би ефи ка сна вак ци -

на чак мо гла да иза зо ве бо -

љи од го вор ан ти те ла не го

при род на ре ак ци ја.

Уз то, по ка зу је се да ви ше

ме се ци по сто је и Т-ће ли је,

лим фо ци ти од го вор ни за

иму ни тет ће ли ја. На осно ву

то га мо же се оче ки ва ти сла -

бље ње симп то ма обо ље ња

од ко ви да19, об ја шња ва Ја -

кобс. Та кав кли нич ки иму -

ни тет омо гу ћа ва да обо ле ли

има ју са мо бла ге симп то ме,

као код пре хла де. И, иа ко се

за сад не мо же го во ри ти о

трај ном сте рил ном иму ни те -

ту иза зва ном вак ци ном, ре -

зул та ти ове сту ди је ка ли -

фор ниј ског ин сти ту та су

охра бру ју ћи, сма тра Ја кобс.

На да у ду го трај ни
имунитет

Кар стен Вацл, иму но лог на

Лајб ни цо вом ин сти ту ту за

ис тра жи ва ње ра да при Тех -

нич ком уни вер зи те ту у Дорт -

мун ду, под се ћа на то да је

код дру гих ко ро на ви ру са,

ко ји иза зи ва ју обич не пре -

хла де, чо век од но вог обо -

ље ња за шти ћен про сеч но до

го ди ну и по да на. Али при -

род на ин фек ци ја не мо же се

по ре ди ти с вак ци ни са њем,

јер од го вор иму но си сте ма

на кон вак ци ни са ња бу де

мно го де ло твор ни ји, ка же

Вацл, и до да је: 

– На да мо се да иму ни тет

иза зван це пи вом тра је знат -

но ду же (...).

Мо жда ће би ти нео п ход но
ре дов но вак ци ни са ње

Осим то га, тре нут но још увек

ни је ја сно да ли ће вак ци на

да шти ти и од пре но ше ња

ви ру са на дру ге осо бе.

– Ка да по сто ји јак од го вор

ан ти те ла, ве ро ват но ћа пре -

но ше ња ви ру са ве о ма је ма -

ла – ка же Ја кобс. Али код

кли нич ког иму ни те та мо гао

би и да ље да по сто ји ри зик

од пре но ше ња ви ру са на

дру ге осо бе. О то ме би тек

тре ба ло да бу ду спро ве де не

да ље сту ди је.

Све у све му, за кљу чу је

иму но лог Вацл, вак ци на би

се нај пре по ста ра ла за сми -

ри ва ње си ту а ци је.

– Чак и ако за шти та тра је

са мо две го ди не, љу ди мо гу

по но во да се вак ци ни шу –

ка же не мач ки иму но лог.

То би љу ди ма ишло на

жив це, али би би ло спро во -

дљи во. Ви рус Sars-CoV-2

био би још је дан од узроч ни -

ка бо ле сти про тив ко јег мо -

ра мо ре дов но да се вак ци -

ни ше мо.

– Али не би смо ви ше има -

ли пан де ми ју – на гла ша ва

не мач ки иму но лог. (DW)

Ко ли ко ду го ће тра ја ти ефек ти вак ци не?
Члан Кри зног шта ба Вла де

иму но лог др Ср ђа Јан ко вић

ре као је да је вак ци на „Ба -

јон тек –Фај зер” нај бли жа ре -

ги стра ци ји у Ср би ји и апе -

ло вао на гра ђа не да се не

во де зе мља ма по ре кла

вакци на, већ на уч ним

испи ти ва њи ма.

– Гра ђа ни ће мо ћи да би -

ра ју, а сва ку за ко ју по сто је

до ка зи да је без бед на на ша

Аген ци ја за ле ко ве ће ре ги -

стро ва ти. Ко ја ће би ти пр ва,

то за ви си од то га ко ја ће нај -

пре до би ти до ка зе. Ов де се

мно го при ча о зе мља ма по -

ре кла вак ци на. Ово ни је

„Пе сма Евро ви зи је”, па да

да мо 12 по е на пе сми из зе -

мље ко ја нам се сви ђа, а да

че сто пе сму и не слу ша мо.

За ме не је ме ро дав на на уч -

на ме то до ло ги ја. Зе ле но

све тло се да је на осно ву сту -

ди ја ко је има ју исте кри те ри -

ју ме сву да у све ту. „Фај зер”

је нај бли жа ре ги стра ци ји и у

дру гим зе мља ма – ре као је

Јан ко вић го сту ју ћи у ју тар -

њем про гра му ТВ Пр ва.

Он је до дао да оче ку је от -

пор вак ци на ци ји.

– На жа лост, за не ке љу де

вак ци на је не што про тив че -

га су апри о ри. Је дан број

љу ди из не ких раз ло га,

иде о ло шких прет по ста -

вљам, ви де у вак ци ни зло,

а за ра зне бо ле сти не ви де

као зло. И то је ве ли ки про -

блем. Че сто се ди ску си ја

пре ба цу је на те рен оба ве -

зно сти вак ци не, а ни је оба -

ве зна, сем за оне ко ји су на

по слу из ло же ни опа сно сти.

Вак ци на нас спа са ва од за -

ра зне бо ле сти.

Др Срђа Јан ко вић је об ја -

снио да је нео п ход но 70 про -

це на та за шти ће них, у ко је

спа да ју и они ко ји су пре ле -

жа ли бо лест и сте кли иму ни -

тет, да би смо ство ри ли та кав

ко лек тив ни иму ни тет да мо -

же мо да го во ри мо о ели ми -

на ци ји ви ру са с на ших про -

сто ра. Да ли ће се то де си ти

и ка да, за ви си од ни за чи -

ни ла ца. Под ву као је да се

на да да ће вак ци на про тив

ко ро на ви ру са би ти ефи ка -

сни ја од оне про тив гри па.

– У на че лу мо же да се де -

си да не ко ко је вак ци ни сан

бу де за ра жен, то је по да так

ко ји је пре ли ми на ран, ако је

исто као про тив гри па, то би

би ло око 60 од сто. Вак ци на

про тив гри па ни је иде ал на,

али шти ти у од ре ђе ној ме ри.

(Аг.)

Ни је ва жно по ре кло, ве ћ да вак ци на де лу је!

У по ли си оси гу ра ња
пи ше да би у слу ча ју
мо је смр ти прав ни
на след ни ци – то су 
у мом слу ча ју
родитељи – до би ли
два ми ли о на ру ба ља
(око 22.000 евра).

У току вечери више
није било сумње да 
се ради о телесној
реакцији на вакцину,
јер ми је температура
износила 38,6
степени. Болови у
мишићима су се
појачали након
последње вежбе јоге.
Све је то било
неугодно.

ЧЕ КА ЈУ ЋИ ВАК ЦИ НУ

КА КО СУ МЕ ВАК ЦИ НИ СА ЛИ „СПУТ ЊИ КОМ V”

Ф
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Кроз чи та ву не де љу за на ма жи вот
нам је за гор ча вао ју го за пад ни ве тар,
од ми ло ште зва ни ко ша ва, чи ји су
уда ри у ју жном Ба на ту до сти за ли олуј -
ну, па и ор кан ску ја чи ну. Ови епи те -
ти ни су про из вод су бјек тив ног но ви -
нар ског осе ћа ја, већ их је упра во као
та кве на свом сај ту ока рак те ри сао Ре -
пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за вод.

Ве тар је био нај ја чи у по не де љак,
7. де цем бра, ка да је кроз наш округ
ши бао бр зи ном од 100 до чак 126 ки -
ло ме та ра на сат (од 28 до 35 м/с).
То ком оста лих да на, до че тврт ка, 
10. де цем бра, бр зи на ни је пре ла зи ла
100 км/х.

Ко ша ва је у на шем гра ду и те ка ко
оста ви ла тра га, по себ но у дво ри шту
Елек тро тех нич ке шко ле, чи ји је је -
дан део за тр пан ци гла ма што су се

об ру ши ле са згра де не ка да шње штам -
па ри је „6. ок то бар”. У оста лим де ло -
ви ма гра да па да ле су углав ном улич -
не ре кла ме, сак си је с те ра са и та ње
гра не с др ве ћа, а по тро то а ри ма, ко -
ло во зу и зе ле ним по вр ши на ма би ло
је енорм но мно го сме ћа и су вог ли -
шћа ко је је ко ша ва по ди за ла из кан ти
и кон теј не ра и ко ви тла ла куд је сти -
гла. Би ло је про бле ма и у са о бра ћа ју,
што због то га што су уда ри ве тру шти -
не њи ха ли во зи ла на отво ре ном пу ту,
што због то га што су пред во за че ни -
от ку да из ле та ле ку ти је и ке се, па и
џак чи ћи са ђу бре том. Ка ко је би ло
они ма у ста но ви ма и ку ћа ма с ло шом
сто ла ри јом ори јен ти са ним пре ма ју -
гу и ју го и сто ку, те шко је и за ми сли -
ти. Ве тар се, на рав но, по ста рао и за
то да има мо аде кват не фри зу ре, али

и да ње го ву сна гу осе ти мо, што би се
ре кло – до ко ске. Бу квал но.

Зи ма је тек на по чет ку, ва ља се пси -
хич ки, фи зич ки и ло ги стич ки при -
пре ми ти за но ве ве тро ви те епи зо де.
Ко ша ва ће нам сти ћи по но во, чим се
опет хла дан ва здух бу де пре ба цио пре -
ко Укра ји не и Мол да ви је, те на и шао
на Kарпате, про ву као се кроз усе ке
кли су ре и до ли ном Ду на ва до пло вио
до Ср би је. А ва ља сва ка ко би ти у при -
прав но сти, јер уме ко ша ва и сна жни -
је да за гу ди по свом ви о лон че лу не го
што је то у не де љи за на ма био слу -
чај. До ка за ла је то 1972. го ди не, ка да
је нај ја чи ве тар те вр сте код нас ре ги -
стро ван у Вр шцу. Уда ри су та да до -
сти за ли и 173 км/х, а то је ја чи на ко -
ја чу па др ве ће из ко ре на, ки да са о -
бра ћај не зна ко ве и но си кро во ве.

У де цем бру рет ко мо же мо на ћи пра -
знич ни ен те ри јер, а не ка да и дво ри -
ште, без но во го ди шње јел ке. Бо жић -
ни укра си и нај ра зли чи ти је дран гу -
ли је по зи тив но ути чу на рас по ло жење.

На ши за по сле ни су гра ђа ни за ки -
ће ње до ма не ка да не ма ју вре ме на, па
уме сто њих то чи не њи хо ва де ца.

ЗА ГА СТЕ ФА НОВ СКИ, 
еко ном ски тех ни чар:

– Да, ки ти мо јел ку, и то оба ве зно
при род ну. Ку по ва ли смо је у „Зе ле -
ни лу” ра ни је. Са да че ка мо да ма ло
пад не це на, па ће мо је узе ти и укра -
си ти по сле 15. де цем бра. По зна јем
до ста љу ди ко ји ко ри сте пла стич ну
јел ку го ди на ма, али ја сам од ра сла уз
при род но др ве ће и биљ ке. Та ко су и
мо ја де ца на то на ви кла. Без те пра ве,
при род не јел ке ни је ми про сто иде -
ал на Но ва го ди на.

ЈАН КО НИ КО ЛИЋ, по љо при вред ник:
– Де ца су већ све де ко ри са ла, при -

пре ми ла се за пра зни ке. По чет ком

де цем бра они то већ за вр ше. Ку пи ли
смо јед ну фи ну јел ку у ки не ској рад -
њи. Во ли мо да све бу де укра ше но. Та -
ко тре ба. Ово је увек ле по до ба го ди -
не.
АНА НО ВА КО ВИЋ, аку шер ска се стра:

– Има још вре ме на. Ки тим јел ку
24. де цем бра, да бу де на ки ће но од ка -
то лич ког Бо жи ћа па на да ље. Та ко сам
јед но став но за ми сли ла и мо ји су уну -
ци то при хва ти ли. Во лим пра ве јел ке,
али ни је увек ла ко чи сти ти све што
от пад не с њих. Мо ја снај ка је ку пи ла
пре ле по ви со ко пла стич но др во, ко је
из гле да као да је при род но. Ја ко сам
за до вољ на ње ним из бо ром. По ви со -
ка, ле па, бо га та и укра ше на јел ка, као
са сли ке. Во лим да ми це ла ку ћа бу де
де ко ри са на. Тај осе ћај за пра зни ке чо -
век не тре ба ни кад да из гу би.

СЛО БО ДАН КА МИ ЋИЋ, 
по сла сти чар:

– Ни смо још оки ти ли јел ку. На ша
је ве штач ка, сред ње ве ли чи не. Во -
лимо пра зни ке, као и сви. Ни је нам

тешко да де ко ри ше мо, аран жи ра мо.
Обич но то де ца ра де, они се ра ду ју.
Ве ли ки су са да, али ни су из гу би ли
ин те ре со ва ње. Око Све тог Ни ко ле се
ла ти мо тог по сла.

СЛО БО ДАН ЋИ РИЋ, тр го вац:
– Оба ве зно, то је тра ди ци ја. Де ца

су нам по ра сла, али не пре ки да мо
оби ча је. Фи но обо га ти мо јел ку укра -
си ма и рас ки ти мо је по сле срп ске Но -
ве го ди не. Ко ри сти мо ве штач ку, не
во ли мо да ску пља мо игли це за оном
пра вом. Ни смо још све уре ди ли, не го
ће мо око Све тог Ни ко ле.

ЉУ БО ЈЕ ПЛА НИН ЧИЋ, тр го вац:
– Во лим пра знич ну ат мос фе ру. Ки -

ти мо ве штач ку јел ку. За пра во, не ба -
ви мо се ми ти ме, већ уну ци. Они су
већ све улеп ша ли и опле ме ни ли ам -
би јент. Ја сам већ ста ри ји, а они у то -
ме баш ужи ва ју. По што је већ све за -
вр ше но, са да че ка мо пра зни ке да је -
де мо, пи је мо...

Је ле на Ка та на

С. МИЋИЋА. НОВАКОВИЋ С. ЋИРИЋ Љ. ПЛАНИНЧИЋЈ. НИКОЛИЋЗ. СТЕФАНОВСКИ

НАША АНКЕТА

ТРА ГО ВИ КО ША ВЕ У НА ШЕМ ГРА ДУ

ВЕ ТАР ЈЕ ВЕ ЖБАО ВИ О ЛОН ЧЕ ЛО...
МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 11. де цем -
бра, од 8.30 до 10 са ти, без стру је ће
би ти део Ули це Ла ва Тол сто ја од
Осло бо ђе ња до Ру жи не (не пар на
стра на).

У уто рак, 15. де цем бра, од 9 до
10.30, стру је не ће има ти сле де ће
ули це: Пољ ска, Ја но ши ко ва од бро -
ја 201 до Пољ ске, Шан до ра Пе те фи -
ја од Бо рач ке до Пољ ске и стам бе не
згра де – ба ра ке Ра фи не ри је.

Истог да на, од 9.30 до 11 са ти, ис -
кљу че ња су пла ни ра на и у Стар че ву,
и то за: део Ле њи но ве ули це од ЈНА
до Ву ка Kараџића и део Ули це ЈНА
од Ле њи но ве до Мар ша ла Ти та. У
уто рак, од 11.30 до 12.30, стру је не -
ће има ти део Спољ но стар че вач ке
ули це од Ули це 7. ју ла до Ули це Јан -

ка Чме ли ка.
У сре ду, 16. де цем бра, од 8.30 до

10 са ти, на на па ја ње елек трич ном
енер ги јом не тре ба да ра чу на ју ста -
нов ни ци сле де ћих ули ца у Пан че ву:
пар на стра на Ули це вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка од бро ја 20 до Ми ло -
ша Тре бињ ца, В. Р. Пут ни ка 25–33,
Ца ра Ду ша на од Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка до 6. Ок то бра и Др Све ти -
сла ва Kасапиновића од Ца ра Ду ша -
на до Ми ло ша Тре бињ ца.

Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -
дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”, па се о на ја ва ма евен -
ту ал них до дат них ра до ва и при вре -
ме ној об у ста ви ис по ру ке елек трич -
не енер ги је мо же те сва ко днев но ин -
фор ми са ти он лајн. У „Елек тро вој -
во ди ни” ка жу да ће, ако бу де вре -
мен ских не при ли ка, ра до ви би ти от -
ка за ни, као и да ће у слу ча ју ра ни -
јег за вр шет ка ра до ва на па ја ње ко -
ри сни ка би ти укљу че но пре пла ни -
ра ног вре ме на. Квар на елек тро ди -
стри бу тив ној мре жи мо же те при ја -
ви ти на те ле фон 319-220.

Без стру је де ло ви Пан че ва
и Стар че ва

Да ли пла ћа те по рез ка да
пр ви пут ку пу је те стан?

По здра вио вас Мар фи

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ових да на ствар но се ви ше не ис пла -
ти из ла зи ти из ку ће. Ко ро на ви рус вре -
ба са свих стра на, а ако ње га из бег не -
те, ту је ко ша ва да вам по ште но про -
тре се ко сти. Ако вам ор кан ски уда ри
не сме та ју, ето вам па са лу та ли ца на
сва ком ћо шку да вам фи но убр за ју
пулс и бр зи ну кре та ња, да не ка же мо
– тр ча ња. Уко ли ко се па са отре се те,
ето вам на све стра не ђу бре та, ли шћа
и пра ши не ко је ве тар но си ку да стиг -
не, а нај че шће ди рект но ва ма у очи.

Ако вам ни све га то га ни је до ста,
ево вам и фи не зам ке од ци га ла у
са мом цен тру гра да. Шта ће вам
зам ка, пи та те се? Па да би вас сло -
мљен нос за у век под се ћао на тре ну -
так ка да сте ју ри ли пан че вач ким
ули ца ма бе же ћи од ко ро не, ке ро ва,
ле те ћег ђу бре та и ко ша ве, па на ле -
те ли на овај „спо ме ник”, ко ји је са -
мо за вас са гра дио ау тор јед ног чу -
ве ног за ко на – го спо дин Мар фи, гла -
вом и бра дом.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ КИ ТИ ТЕ ЈЕЛ КУ?

Све тлу ца во др во ко је улеп ша ва дом

На ша су гра ђан ка из Ка ча ре ва по -
ста ви ла је пи та ње да ли је, ако пр ви
пут ку пу је стан, осло бо ђе на пла ћа -
ња по ре за и где да се при ја ви ра ди
оства ри ва ња тог пра ва. На пор та лу
Е-упра ва на ту те му ка жу сле де ће:

„При ли ком ку по ви не пр вог ста на
има те пра во на осло бо ђе ње од пла -
ћа ња по ре за на пре нос ап со лут них
пра ва (осло бо ђе ње ва жи за стан по -
вр ши не до 40 ква драт них ме та ра и
до дат них 15 ква драт них ме та ра за
сва ког чла на до ма ћин ства). Уки да -
њем по ре ских при ја ва пре ста ла је
оба ве за под но ше ња по ре ских при -
ја ва и зах те ва за осло бо ђе ње По ре -
ској упра ви и ло кал ној по ре ској

адми ни стра ци ји. Уме сто то га, са да
то ра ди јав ни бе ле жник уме сто вас.
По пу ња ва њем упит ни ка до ка зу је те
сво је пра во на осло бо ђе ње од по ре -
за. О усло ви ма осло бо ђе ња мо же те
се ин фор ми са ти на сај ту По ре ске
упра ве.

„Уко ли ко је пр ви стан ко ји ку пу -
је те но во град ња, не пла ћа те по рез
на пре нос ап со лут них пра ва, већ са -
мо по рез на до да ту вред ност (ПДВ),
ко ји је ура чу нат у це ну не крет ни не.
Има те пра во да зах те ва те по вра ћај
пла ће ног ПДВ-а (за стан по вр ши не
до 40 ква драт них ме та ра и до дат -
них 15 ква драт них ме та ра за сва ког
чла на до ма ћин ства), а обра зац зах -
те ва мо же те пре у зе ти с веб-пре зен -
та ци је По ре ске упра ве. Зах тев под -
но си те По ре ској упра ви.”

Уколико је први стан који
купујете новоградња, не
плаћате порез на пренос
апсолутних права, већ
само порез на додату
вредност (ПДВ), који је
урачунат у цену
некретнине.



Стру ја не ста не на
секунд, што мо же 
да на ште ти кућ ним
апара ти ма

„Елек тро ди стри бу ци ја”
пра ти си ту а ци ју

Ка да је реч о снаб де ва њу по је -
ди них на се ље них ме ста елек -
трич ном енер ги јом, уо че не су
по ја ве по пут, пре све га, по вре -
ме них и крат ко трај них па до ва
на по на. Иа ко ве ћи на тих иска -
ка ња тра је све га око се кун ду, и
то је до вољ но да иза зо ве по -
тен ци јал ну ште ту, првенствено
на елек трич ним уре ђа ји ма, на -
ро чи то оним до тра ја лим.

На ве де но се у про те клом пе -
ри о ду, по све му су де ћи, нај ви -
ше пу та до га ђа ло у Ива но ву,
Бре стов цу, а по не кад и у не -
ким дру гим ме сти ма.

Гра ђа ни при ја вљу ју
„искака ње”

У нај ма њем пан че вач ком се лу
по је ди ни гра ђа ни су и јав но
ука зи ва ли на те не до стат ке у
ра ду елек трич не мре же, а тим
по во дом су се обра ћа ли и слу -
жба ма „Елек тро ди стри бу ци је”,
као и ло кал ним струк ту ра ма
вла сти.

Пред сед ник Са ве та Ме сне
за јед ни це Ива но во Јо шка Ду -
дуј по твр ђу је да се то до га ђа,
као и да гра ђа ни не го ду ју због
то га, али и да не ма ин фор ма -
ци ја о евен ту ал ним ква ро ви ма
апа ра та као по сле ди це та квих
иска ка ња елек тро ди стри бу тив -
не мре же.

– На пон не кад пад не и три -
пут ме сеч но, а не кад ни јед ном.
Зо ву нас гра ђа ни и оче ку ју од
нас да ре ши мо тај про блем.
Иа ко смо ап со лут но не на дле -
жни, ми че сто с тим у ве зи
алар ми ра мо аде кват не слу жбе
у „Елек тро ди стри бу ци ји Пан -
че во”, али за сад не ма озбиљ -
ни јих по ма ка. Ме ђу тим, ру ку

на ср це, ни смо је ди но ме сто у
ко јем ис па да си стем јер, ко ли -
ко знам, то се по не кад до га ђа
и Бре стов цу, Омо љи ци и дру -
где – ка же Ду дуј.

То по твр ђу је и ње гов бре сто -
вач ки ко ле га Дра ган Ми ри чић,
ко ји ка же да му гра ђа ни из по -
је ди них де ло ва се ла по вре ме -
но при ја вљу ју па до ве на по на.

– Са ма мре жа је со лид на,
али има до тра ја лих бан де ра и
жи ца, ко је се ме ња ју од ре ђе -
ним тем пом, а у по след ње

време уче ста ли је се ра ди и на
се чи гра ња и др ве ћа ко је оме -
та ин ста ла ци је. Kада су та кви
ра до ви у пи та њу или ве ћи ре -
мон ти, ис кљу че ња тра ју ду же,
што је и нор мал но. Ге не рал но,
има не ста на ка стру је, ко је обич -
но бр зо от кло не слу жбе „Елек -
тро ди стри бу ци је”. С њи ма има -
мо од лич ну са рад њу и у стал -
ној смо ко му ни ка ци ји, па им
ре дов но пре но си мо где су ква -
ро ви, ко је нам гра ђа ни при ја -
ве те ле фо ном или их упи су ју у
спе ци јал ну све ску у Ме сној за -
јед ни ци – на во ди Ми ри чић.

До бар од нос с над ле жни ма

Са рад њу с по ме ну тим слу жба -
ма ис ти че и ње гов ко ле га из
Омо љи це Ду шан Лу кић, ко ји
на во ди да не ста на ка стру је има

са мо у слу ча ју на ја вље них ра -
до ва, а Стар че вац Пе тар Ан -
дре јић ис ти че да се све у ве зи
са елек три ком ефи ка сно ре ша -
ва у до го во ру са ЕДБ-ом.

Сло бо дан Илић из Ја бу ке ка -
же да не ма пре ви ше жал би ме -
шта на, из у зев кад се по ква ри
не ка си ја ли ца на бан де ри, ко ја
ре ла тив но бр зо бу де за ме ње на,
али то спа да у ре дов но одр жа -
ва ње. И он апо стро фи ра са рад -
њу са „Елек тро ди стри бу ци јом”,
а гра ђа ни мо гу да при ја ве

кваро ве ЈKП-у „Вод-ком” на те -
ле фон 26-24-011.

Ни гло гоњ ски пред сед ник
Слав ко Јо ва нов ски у по след ње
вре ме не при ме ћу је ни ка кве
на ро чи те про бле ме, а у њи хо -
вој ко му ни ка ци ји са ЕДБ-ом
че сто по сре ду ју два су гра ђа ни -
на за по сле на у тој фир ми на
одр жа ва њу.

Пр ви чо век Ка ча ре ва Бран -
ко Бо кун ка же да у том ме сту
има по вре ме них па до ва на по -
на на се кунд.

– Има мо про бле ма и с кро -
шња ма др ве ћа ко је ула зе у ка -
бло ве, што смо сиг на ли зи ра ли
„Елек тро ди стри бу ци ји”, а по -
сла ли смо им и зах тев за за ме -
ну до тра ја лих ис пу ца лих бе -
тон ских бан де ра, па че ка мо из -
вр ше ње – ка же Бо кун.

По во дом ових пи та ња ре дак -
ци ја „Пан чев ца” кон так ти ра ла
је с над ле жним слу жба ма, а
пре ма устрој ству те ком па ни -
је, ко му ни ка ци ју одо бра ва и
оба вља бе о град ска цен тра ла,
ко ја је уз вра ти ла од го во ри ма у
фор ми имеј ла.

И пти це и гра ње узрок
пробле ма

У ње му се ка же да је оп ште
ста ње ди стри бу тив не мре же у
на се љи ма на под руч ју Пан че -
ва до бро и да се кон ти ну и ра но
пра ти.

„Сред њо на пон ска и ни ско -
на пон ска мре жа се ре дов но
одр жа ва, а ка да је по треб но,
гра де се но ви елек тро е нер гет -
ски објек ти. На пон ске при ли -
ке су у до зво ље ним гра ни ца ма
и у скла ду са Уред бом о ис по -
ру ци елек трич не енер ги је и
Пра вил ни ком о ра ду ди стри -
бу тив ног си сте ма. У слу ча ју
жал би по тро ша ча на на пон ана -
ли зи ра ју се мо гу ћи узро ци, а
по по тре би код по тро ша ча се
по ста вља уре ђај ко ји ме ри на -
пон нај ма ње се дам да на и на
тај на чин утвр ђу је се тач но ста -
ње на те ре ну и ква ли тет на па -
ја ња. Сред њо на пон ска и ни ско -
на пон ска мре жа у на се ље ним
ме сти ма Пан че ва пре те жно је
над зем на и упра во из тог раз -
ло га до ла зи до ве ћег бро ја
углав ном про ла зних ква ро ва
на тој мре жи. Глав ни узроч ник
тих ква ро ва у пе ри о ду од апри -
ла до но вем бра су пти це, док
то ком це ле го ди не про блем
пред ста вља ра сти ње, од но сно
кро шње др ве ћа, на тра си мре -
же, по себ но у пе ри о ду док ду -
ва ко ша ва, јер гра не па да ју на
про вод ни ке. ’Елек тро ди стри -
бу ци ја Пан че во’ у скла ду с рас -
по ло жи вим ре сур си ма пред у -
зи ма ак тив но сти на оре зи ва њу
ра сти ња и сви ква ро ви се от -
кла ња ју у нај кра ћем мо гу ћем
ро ку”, сто ји у имеј лу ко ји је
по слао Сек тор за од но се с јав -
но шћу ЈП-а ЕПС.

Петак, 11. децембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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КА КО ФУНК ЦИ О НИ ШЕ ЕЛЕК ТРИЧ НА МРЕ ЖА У НА СЕ ЉЕ НИМ МЕ СТИ МА

СТА ЊЕ СО ЛИД НО, АЛИ 
ИМА И ПА ДО ВА НА ПО НА

У ре но ви ра ном про сто ру до -
ло вач ког До ма кул ту ре, ко ји
се од не дав но, у знак се ћа ња
на ло кал ног со бо сли ка ра Ва -
си ли ја Чи ко ша, зва нич но зо ве
Га ле ри ја „Ва си ца”, у по не де -
љак, 7. де цем бра, упри ли чен
је пре ми јер ни умет нич ки про -
грам. На и ме, тог да на је отво -
ре на из ло жба под на зи вом „Пе -
сак, ве тар, чо век”, а ау тор ке су
Сло бо дан ка Пе ро вић, Ја сми -
на Ву јо вић, Ја сна Јо ва нов, Ма -
ри на Ми љуш и Гро зда на Ми -
лен ков. Све оне за по сле не су у
пан че вач ком За во ду за за шти -
ту спо ме ни ка кул ту ре, а по ред
њих, због епи де ми о ло шких ме -
ра, до га ђа ју су при су ство ва ли
са мо до ма ћи ни.

Је дан од њих, Ми ро слав Пр -
вуљ, ди рек тор до ло вач ког
Дома кул ту ре, ис ти че и да су
тих да на љу ди из За во да бо -
ра ви ли на те ре ну у се лу.

– Они су до шли са за дат -
ком да за шти те и ре ви та ли -
зу ју ста ро је згро До ло ва, па
је ово при ли ка да се за ин те -
ре со ва ни ме шта ни упо зна ју
са ак тив но сти ма те уста но ве
у го ди ни ње ног ју би ле ја. Ка -
да је реч о са мој из ло жби,
она је део ви ше го ди шњег про -
јек та под на зи вом „Жи вот у
Ба нат ској вој ној гра ни ци
1764–1872” – ка же Пр вуљ.

Сви за ин те ре со ва ни за ову
по став ку мо ћи ће да је по гле -
да ју у на ред них ме сец да на,
али ће прет ход но мо ра ти да
се на ја ве за по сле ни ма у До -
му кул ту ре.

Ба нат ски Бре сто вац: У то ку
је по ста вља ње огра де на ка -
то лич ком (не мач ком) гро бљу
у ор га ни за ци ји ЈКП-а „Ком -
брест” и Ме сне за јед ни це, ко -
ја пла ни ра по де лу но во го ди -
шњих па ке ти ћа на кон 20.
децем бра, у скла ду са ак ту -
ел ним ме ра ма за шти те, што
зна чи да  не ће би ти оку пља -
ња, ни ти про гра ма. Ро ди те -
љи де це ко ја до би ја ју па кетић
би ће оба ве ште ни те ле фо ном
о вре ме ну и ме сту где ће мо -
ћи да их пре у зму.

Ба нат ско Но во Се ло: Док тра -
је пан де ми ја, Дом кул ту ре об -
ја вљу је нај а трак тив ни је ко ре -
о гра фи је јед ном не дељ но на
стра ни ци и у гру пи До ма, као
и на сај ту, а све то мо ћи ће да
се по гле да и на „Ју тјуб” ка на -
лу. Ова уста но ва при пре ма и
но ви број но ви на, ко ји ће иза -
ћи до кра ја го ди не. Тре нут но
је, због ова кве епи де ми о ло -
шке си ту а ци је, у шко ли од -
сут но дво је на став ни ка и
педесе так уче ни ка.

До ло во: Ет но-сли кар Жив ко
Нов ко вић у су бо ту, 5. де цем -
бра, одр жао је ли ков ну ра ди -
о ни цу за де цу основ но школ -
ског уз ра ста с ци љем да се
при ку пе ра до ви за пред сто је -
ћу из ло жбу у До му кул ту ре.
У то ку је са на ци ја згра де по -
ме ну те уста но ве. „До лов ке”
ће то ком зи ме ре а ли зо ва ти
ра ди о ни цу за из ра ду пред ме -
та од тру ко ва ног ма те ри ја ла,
а због епи де ми о ло шке си ту а -
ци је ра ди ће код ку ће.

Гло гоњ: Сна жан ве тар по ло -
мио је по крив ку од лек са на
на тре му ис пред ка пе ле, а ус -
по рио је и ре кон струк ци ју
тамо шње згра де По ште.

Ива но во: За вр ше ни су ра до -
ви на по ста вља њу огра де

између шко ле и Ме сне за јед -
ни це, а у то ку је из ра да тро -
то а ра на по је ди ним рас кр сни -
цама. Због ова кве епи де ми о -
ло шке си ту а ци је не ће би ти
ор га ни зо ва на по де ла па ке ти -
ћа на отво ре ном, већ ће их
де ца до би ти у шко ли.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је,
уз по моћ при ја те ља, обез бе -
ди ла но во го ди шње па ке ти ће
за де цу из вр ти ћа и за ба ви -
шта, а ове го ди не не ће би ти
при ред бе и Де да Мра за због
епи де ми о ло шке си ту а ци је, па
ће вас пи та чи це са ме да их
по де ле ма ли ша ни ма. На кон
што су уни ште не број не кан -
те за сме ће, ре а го ва ли су
Месна за јед ни ца и ЈKП
„Водком”, чи ји су рад ни ци
укло ни ли по ло мље не и по -
ста ви ли но ве на три де сет се -
дам ло ка ци ја.

Ка ча ре во: Ме сна за јед ни ца је
по сла ла „Елек тро ди стри бу ци -
ји” зах тев за за ме ну до тра ја -
лих ис пу ца лих бе тон ских бан -
де ра, а у са рад њи с ло кал ним
ко му нал ним пред у зе ћем при -
пре ма по ста вља ње но во го ди -
шње де ко ра тив не ра све те.

Омо љи ца: У то ку је рав на ње
бан ки на у ас фал ти ра ним ули -
ца ма, ко је је не дав но по се ти -
ла Ма ја Вит ман, град ски ме -
на џер. Ме сна за јед ни ца се
при пре ма за по де лу па ке ти -
ћа де ци од две до осам го ди -
на, а све ин фор ма ци је о то ме
мо гу се до би ти на те ле фо не
617-001, 617-008 и 064/884-
92-34.

Стар че во: У то ку су за вр шни
ра до ви на га си фи ка ци ји, од -
но сно на по ла га њу на пој ног
це во во да ка Омо љи ци. Окон -
ча на је из ра да пар кин га у Ули -
ци ке сте но ва, а на Тр гу нео -
ли та не дав но је по ста вље на
спе ци јал но ди зај ни ра на клу -
па по год на за фо то гра фи са -
ње. По во дом пред сто је ћих
пра зни ка, сви чи ја су де ца ро -
ђе на из ме ђу 2014. и 2017. го -
ди не, а же ле да она до би ју
па ке тић, мо гу да се ја ве
Месној за јед ни ци на  те ле -
фон 631-144.

Месне актуелности

ПР ВИ ПРО ГРАМ У ГА ЛЕ РИ ЈИ „ВА СИ ЦА”

Пе сак, ве тар, чо век

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

У НО ВОМ ИЗ ДА ЊУ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НО ВИ НА”

Де да Мраз не ки ма од и стин ски до ла зи на кућ ни праг!
Но вем бар ски, или 324. број
стар че вач ког гла си ла отва ра
оба ве ште ње да ове го ди не, због
епи де ми о ло шке си ту а ци је,
неће би ти но во го ди шњег ба -
за ра с по де лом па ке ти ћа
малиша ни ма.

Ипак, де ца не ће оста ти ус -
кра ће на, јер ће им Де да Мраз
овог пу та до ћи ди рект но на
кућ на вра та! Та ко, сви они чи -
је је де те ро ђе но из ме ђу 2014.
и 2017. го ди не мо гу да по зо ву
Ме сну за јед ни цу на те ле фон
631-144, или да на имејл
mzstarcevo@gmail.com по ша -
љу при ја ву (рок је до 15. де -
цем бра) ко ја тре ба да са др жи
име и пре зи ме де те та, да тум
ро ђе ња и адре су (ис кљу чи во у
Стар че ву) на ко ју тре ба да

добију па ке тић, као и кон такт-
-те ле фон за до го вор о тер ми -
ну до ла ска.

На ред на стра на до но си ин -
фор ма ци је о стар ту по стро је -
ња Ду бо ка пре ра да у ком па ни -
ји НИ С–РНП и за вр шет ку га -
си фи ка ци је у Стар че ву. Сле ди
из ве штај са све ча не сед ни це
Са ве та МЗ на ко јој су до де ље -
на при зна ња „За слу жни Стар -
че вац” Од бој ка шком клу бу „Бо -
рац” и ху ма ни тар цу Не на ду Ха -
џи Ми ле ти ћу, као и вест о то -
ме да ће на ред ног про ле ћа би -
ти ас фал ти ра на Ули ца Вељ ка
Вла хо ви ћа, што је увод у фо то-
ре пор та жу с ре кон струк ци је не -
ко ли ко ули ца.

У ве ли ком ин тер вјуу је Дра -
га на Ку пре ша нин, за ме ник гра -

до на чел ни ка, као до бар при мер
са рад ње апо стро фи ра ла од нос
Стар че ва и Пан че ва.  Го сти „Ка -
фе ни са ња у ’Ђер му’”, брач ни
пар Зла та и Дра ган Дра жић, ко -
ји жи ве на ре ла ци ји Ко пар –Стар -
че во, ни су ште де ли емо ци је ка -
да је реч о при вр же но сти свом
род ном ме сту, док је „ли це с на -
слов ни це” То ми слав Ма рин ко -
вић, до ско ра шњи ау то-пре во -
зник, ко ји је по од ла ску у пен -
зи ју ка ми он за ме нио воћ ња ком. 

Те ма ан ке те би ла је по ма ло
за бо ра вље на на ви ка – слу ша -
ње ра ди ја, а ни су из о ста ле ни
стра не о шко ли, из ви ђа штву,
спор ту, као ни стал не ру бри -
ке „Цр ти це из про шло сти”,
„Култи ва тор”, „Стар че вач ке
бра зде”, док се се ри јал

„Старчевач ким шо ром” ба ви
исто ри ја том на се ља Шу ми це.

НО ВО СЕ ЉАН СКИ ДОМ КУЛ ТУ РЕ У ВРЕ МЕ ПАН ДЕ МИ ЈЕ

Пре зен та ци ја ак тив но сти пу тем но ви на и ин тер не та
Упр кос епи де ми ји и не мо гућ -
но сти да уста но ве кул ту ре ор -
га ни зу ју ве ће јав не про гра ме,
као што су кон цер ти, Но во се -
ља ни су на шли на чин да кре а -
тив но де ла ју.

На и ме, та мо шњи Дом кул ту -
ре је, пре ма ре чи ма ди рек то ра
Бо ја на Бо љан ца, ис ко ри стио овај
пе ри од ка ко би при пре мио од -
но сно сни мио ма те ри јал за он -
лајн при каз ко ре о гра фи ја.

– Ра ди се ка ко о ста рим, та -
ко и о но вим из вед ба ма на шег
ре пре зен та тив ног фол клор ног

ан сам бла, па се на дам да ће
сви љу би те љи фол клор ног ства -
ра ла штва би ти у мо гућ но сти
да ужи ва ју у од лом ци ма  из
нај а трак тив ни јих ко ре о гра фи -
ја. Об ја вљу је мо их јед ном не -
дељ но на стра ни ци и у гру пи
До ма, као и на сај ту, а све то
мо ћи ће да се по гле да и на на -
шем „Ју тјуб” ка на лу. Ову па у -
зу, ка да је реч о про ба ма фол -
кло ра, ис ко ри сти ли смо и за
кре че ње на ше ма ле са ле, ко ја
ће до би ти са свим нов из глед.
По ред то га, но во го ди шње

новине До ма кул ту ре тре нут -
но су у рад ној фа зи, та ко да
ће мо об ја ви ти и елек трон ско
и штам па но из да ње нај ка сни -
је до кра ја ме се ца, па ће ме -
шта ни мо ћи да има ју увид у
све оно што смо ура ди ли у од -
ла зе ћој го ди ни, као и ка кви су
пла но ви за бу дућ ност. Ту ће се
на ћи и наш ор ке стар, као и
фун дус ко сти ма на род не но -
шње, ко ји је у ве ли кој ме ри
то ком ове го ди не об но вљен, а
пла ни ра мо и да љу на бав ку –
на ја вљу је Бо ља нац.

Чешћи кварови на мрежи када дува кошава

Кореографије доступне и
на друштвеним мрежама
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Мар ти на Ма ле шев, 

пи сац 

Филм и књи га су две мо је љу -
ба ви од ка да знам за се бе. Не,
ни је то са мо ра зо но да, већ
еду ка ци ја. Го ди на ма их са ку -
пљам, раз вр ста вам  по те ма -
ти ци и оно ме че му мо гу да
нас на у че. А мно ги их сма -
тра ју лук су зом. Из го ва ра ју ре -
че ни це по пут: „Чи та ћу на од -
мо ру”, „Не пам тим ка да сам
сео и по гле дао филм”…

ФИЛ МО ВИ: Ка да бих мо -
ра ла да гле дам је дан филм
до кра ја жи во та, био би то
„Life is Beautiful” (1997).

„Жи вот је леп” не за бо ра -
ван је филм. По ре чи ма мно -
гих, нај бо љи филм ика да сни -
мљен. Пру жио ми је не што
што је сви ма у јед ном или
дру гом об ли ку по треб но – на -
ду. Филм по ка зу је су ро вост
жи во та, а ипак је ус пео да ба -
ци ма ло све тла и уви да у ле -
по ту љу ба ви и жи во та уоп -
ште. То је оно што сам хте ла
да по стиг нем соп стве ним ро -
ма ном, ко ји има у осно ви при -
чу обо ле лог од кан це ра, иза -
зи ва ду бо ке емо ци је, иза зо -
ван је за чи та ње и под сти че
на раз ми шља ње о соп стве ном
жи во ту. Али пак но си на слов
„Да ли знаш шта је нај леп ше
на све ту?”. Он опи су је и оне
ле пе ства ри ко је чи не наш
жи вот, као што то су: љу бав,
по ро ди ца, здра вље, де ца, по -
сао у ко ји ве ру је мо, опра шта -
ње се би и от пу шта ње про шло -
сти за рад пот пу ног про жи -
вља ва ња са да шњо сти. Хо ло -
ка уст та ко у овом фил му пру -
жа крај њи кон текст, ко ји исти -
че при чу и до да је још јед ну
ду бо ку ди мен зи ју фил му. Али
жи вот је за и ста леп док гле -
да те Гви до ве не у мор не напоре

да свом си ну ство ри див но
уз бу дљи во ис ку ство кон цен -
тра ци о ног ло го ра и да у све -
му ви ди леп шу стра ну жи -
вље ња. Овај филм јед ном и
за у век до ка зу је ко ли ко смо
ја ки као љу ди и да су о че ни с
не да ћа ма мо же мо ство ри ти
леп шу ствар ност. Ни јед но та -
кво умет нич ко де ло ни је ком -
би но ва ло у ме ни смех и су зе
ту ге, и то је сте чу до фил ма!

КЊИ ГА: Пре не го што је
на пи са ла свој нај про да ва ни -
ји ро ман „Де вој ка с би сер ном
мин ђу шом”, Треј си Ше ва ли је
на пи са ла је „The Virgin Blue”,
оча ра ва ју ћу при чу о две же не
ко је жи ве у Фран цу ској у
разма ку од че ти ри сто го ди на.
Иа ко сам про чи та ла све ње не
ро ма не, у ко ји ма је ка сни је
уса вр ши ла свој стил, овај ми
је нај дра жи. Она има стил ко -
ји ме при вла чи, јед но ста ван
и не по сре дан, али са соп стве -
ном ле по том у на чи ну на ко -
ји сли ка ли ко ве ко ји са ста -
вља ју ње не при че. Нај ви ше
ми се до па да на чин на ко ји
спа ја про шлост и са да шњост,
та ко по ка зу је да смо сви по -
ве за ни и да је про шлост ипак
из у зет но бит на, јер без ње не
би смо би ли то што је смо.

МУ ЗИ КА: Џо ни Кеш. Био
је мо ја пр ва гра мо фон ска пло -
ча, и не ка бу де да нас ње гов
ду бок, ми ран глас, од ко јег се
на је жи мо, мој му зич ки из бор.

Жи вот је леп

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

НО ВИ АЛ БУМ ЈО ЖЕ ФА НА ЂА

Два де сет два де сет је дан
Ви о ли ни ста
из Пан че ва
Јо жеф Нађ,
ко ји по след -
њих два де сет
го ди на жи ви
и ра ди у Бо -
сто ну, упра во
је за вр шио
свој тре ћи ал -
бум, под на -
зи вом „Twenty
Twenty One”.
Ал бум ће би -
ти об ја вљен 1.
ја ну а ра 2021. го ди не, а мо ћи
ће да се на ру чи већ 11. 
де цем бра.

Ком пле тан ал бум на пра вљен
је он лајн, због тре нут не си ту а -
ци је иза зва не пан де ми јом, а
микс и ма сте ринг су ура ђе ни у
Бо сто ну и Њу јор ку. Реч је о
пер фект ној ме ша ви ни прет ход -
них два ју из да ња, „Digital World”
и „Dark Green yet Blue”, где ње -
гов бри љан тан, али и је дин -
ствен звук мо мен тал но оку пи -
ра па жњу – од при јат не и не -
жне аку стич не до из у зет но гла -
сне елек трич не ви о ли не.

На ал бу му су сви ра ли ње го -
ви при ја те љи с ко ји ма је са ра -
ђи вао го ди на ма, а то су Вла ди -
мир Са мар џић (бас-ги та ра), Ва -
сил Ха џи ма нов, Иван Алек си -
је вић, Вла дан Ми лен ко вић
(кла ви ја ту ре), Фи лип Кру мес
(ви о ли на), Ду шан Гњи дић (бу -
бањ), ње гов брат Ле хел и Ми -
лан Мак си мо вић (ду вач ка сек -
ци ја) из Ср би је, као и Мајкл

Кларк (бу -
бањ), Џон Ба -
бо јан (ги та -
ра), Џон Хајд
(хар мо ни ка),
Џе ром Ђан -
ко ла и Брус
Герц (бас) из
САД.

– Он лајн
са рад ња је
ин те ре сант на
и прак тич на,
али у исто
вре ме зах те -

ва до ста вре ме на, јер се ко му -
ни ка ци ја од ви ја пре ко уре ђа ја,
а не ужи во и сва ка про ме на
вас вра ћа мал те не на по че так.
Јед на ствар је ка да ра ди те јед -
ним ин стру мен том он лајн, а
дру га ка да ра ди те аран жман са
че ти ри-пе т или ви ше ин стру -
ме на та у исто вре ме. И та ко
не ко ли ко ком по зи ци ја. Же лео
сам да сва ко од му зи ча ра за -
др жи не што сво је у из вед би и
са мим тим сам па жљи во се -
лек то вао ко ће на ко јим пе -
сма ма да сви ра и по слао сам
не ке смер ни це ка ко би они
има ли не ки во дич. По тра ја ло
је ду же не го што сам оче ки -
вао, али је и те ка ко вре де ло –
ре као је Јо жеф Нађ.

Он је, по ред ви о ли не, од сви -
рао и кла ви ја ту ре у јед ној пе -
сми и све ги та ре на ал бу му, из -
у зев у по след њој ну ме ри, „Lit-
tle Wing”, ко ја је сни мље на ужи -
во с бен дом ок то бра 2018. у
Пор тлан ду, др жа ва Мејн.

КЊИ ЖЕВ НИ КОН КУРС

Сло бод на те ма 2020

Кул тур ни цен тар Зре ња ни на
и ИП Ме диа 023 у са рад њи с
Ту ри стич ком ор га ни за ци јом
гра да Зре ња ни на рас пи су ју
књи жев ни кон курс под на зи -
вом „Сло бод на те ма 2020” за
нео бја вље не пе сме и при че.

С об зи ром на оп шту здрав -
стве ну си ту а ци ју књи жев ни
кон курс „Сло бод на те ма 2020”
од ви ја ће се он лајн.

Пра во уче шћа на кон кур су
„Сло бод на те ма 2020” има ју
сви ау то ри и ау тор ке ко ји пи -
шу на бо шњач ком, хр ват ском,
срп ском и цр но гор ском је зи -
ку. Рок за сла ње ра до ва је 31.
де цем бар 2020. го ди не. Ра до -
ве тре ба по сла ти ис кљу чи во
на имејл адре су kczr@kczr.org.

Пе сме или при чу тре ба пот -
пи са ти ши фром, а ре ше ње ши -
фре с лич ним по да ци ма, адре -
сом, бро јем те ле фо на и имејл
адре сом ау то ра/ау тор ке тре ба
по сла ти у по себ ном фај лу. Мо -
гу ће је по сла ти нај ви ше до три
пе сме и јед ну при чу, с тим да
је отво ре на мо гућ ност кон ку -
ри са ња у обе ка те го ри је.
Дужина по је ди нач не при че не

мо же да пре ла зи де сет хи ља -
да слов них ме ста, укљу чу ју ћи
и раз ма ке.

Од лу ку о на гра да ма, ко је
се са сто је од ту ри стич ке во -
жње нај у спе шни јих уче сни ка
бро ди ћем на про ле ће, ди пло -
ма и об ја вљи ва ња нај бо љих
ода бра них ра до ва у по себ ном
збор ни ку, до не ће струч ни жи -
ри име но ван од стра не ор га -
ни за то ра. Жи ри ће до не ти од -
лу ку до 31. ја ну а ра 2021. До -
де ли ће се пр ва, дру га и тре ћа
на гра да и две по хва ле у обе
ка те го ри је. Све ча но про гла -
ше ње до бит ни ка и уру че ње
на гра да одр жа ће се на за вр -
шној све ча но сти у Кул тур ном
цен тру Зре ња ни на 2021. го -
ди не. У скла ду са оп штом
здрав стве ном си ту а ци јом, би -
ће упри ли че но по до го во ру и
у скла ду са епи де ми о ло шким
ме ра ма ко је бу ду на сна зи.

Пе сме и при че се сма тра ју
об ја вље ним уко ли ко се на ла зе
у књи зи, ча со пи су и/или на ин -
тер не ту пре об ја вљи ва ња са оп -
ште ња жи ри ја књи жев ног кон -
кур са „Сло бод на те ма 2020”.

У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти 3. де цем бра отво ре на је
изло жба у окви ру пет на е сте ма -
ни фе ста ци је „Умет ност, ар хи -
тек ту ра, ди зајн”, под на зи вом
„Тран сфор ма ци је: са вре ме на
умет ност у/о ар хи тек ту ри”.

Ово го ди шњи уче сни ци су На -
де жда Кир ћан ски, Бра ни слав
Ни ко лић, Ни ко ла Ра до са вље -
вић, Не ли Ру жић, Алек сан дра
Со јак-Бо ро до, Иван Шу ле тић
и Ни на То до ро вић. Се лек тор и
ку стос је Со ња Јан ков.

„Ин тер ди сци пли нар но са гле -
да ва ју ћи од нос са вре ме них
умет нич ких прак са, ди зај на и
ар хи тек ту ре, из ло жба ’Тран -
сфор ма ци је: са вре ме на умет -
ност у/о ар хи тек ту ри’ да је пре -
глед умет нич ких ин тер вен ци -
ја из ве де них у ме ди ју ин ста ла -
ци је, цр те жа, књи ге умет ни ка,
кон цеп та за мон та жни ур ба ни
мо би ли јар, све тло сне ин ста ла -
ци је и ви део-ра да. С јед не стра -
не, из ло жба об у хва та ра до ве
ко ји ре фе ри шу на ар хи тек ту ру
ка ко би се про бле ма ти зо ва ло
оно што она пред ста вља или
сим бо ли ше. С дру ге стра не,
изло жба да је при каз ода бра -
них са вре ме них умет нич ких
ин ста ла ци ја ко је су из ве де не
ин си ту, у окви ру ар хи тек тон -
ских зда ња из гра ђе них у пе ри -
о ду мо дер ни зма. Обе вр сте ра -
до ва, ме ња њем про сто ра или
сим бо лич ким пре ме шта њем
јед ног про сто ра у дру ги, ука зу -
ју на на чи не на ко је ко ри сти -
мо ар хи тек ту ру, али и на на -
чи не на ко је би смо мо гли да је
ко ри сти мо”, на пи са ла је у ка -
та ло гу из ло жбе Со ња Јан ков,
ку стос и се лек тор.

Она у свом тек сту до да је да
ар хи тек ту ра де фи ни ше на шу
(и)мо бил ност, али и обр ну то,
да на ша (и)мо бил ност ути че на
ар хи тек ту ру, а да су то пи та ња
ко ја по ста вља ју из ло же ни ра -
до ви На де жде Кир ћан ски и Не -
ли Ру жић.

„Умет нич ка прак са На де жде
Кир ћан ски че сто те ма ти зу је
ин тен зи ви ра но кре та ње ко је

савре ме но дру штво на ме ће као
ну жду. То кре та ње је не ка да
при ка за но у ње го вом не га ти ву
– че ка њу, то јест у ста њу стаг -
ни ра ња ко је на ла жу раз ли чи те
жи вот не или ад ми ни стра тив -
не си ту а ци је, не кад је те ма ти -
зо ва но ре ци кли ра њем гроб них
спо ме ни ка и њи хо вим ко ри -
шће њем као ма те ри ја ла за
изград њу пу те ва, не ка да иро -
нич ним по зи ци о ни ра њем си -
дра као ре ди меј да, а не кад при -
ка зи ва њем трам ва ја ко ји као
зми ја сам се би је де реп ре зул -
ти ра ју ћи ти ме да ње -
го ви пут ни ци ниг де
не сти жу. Не ли Ру -
жић све тло сном ин -
тер вен ци јом на на пу -
ште ном и ру и ни ра -
ном дал ма тин ском
мо те лу, ко ји је 1965.
ди зај ни рао ар хи тек -
та Иван Ви тић, ука -
зу је на од нос ар хи -
тек ту ре и ма ги стра -
ла, на од нос из ме ђу
пла ни ра ња, ви зи је, ту -
ри стич ке иду стри је,
иде о ло ги је и сме не у
тр жи шним по ре ци ма.
Из ових ра до ва се ви -
ди да ар хи тек ту ра по -
ста је озна чи тељ пе ри -
о да исто ри је/са да -
шњо сти и раз ли чи тих
дру штве но по ли тич -
ких кон тек ста ко ји су
у ства ри ти ко ји за ви се од на -
ше (и)мо бил но сти.

„Алек сан дра Со јак-Бо ро до,
ко ја се спе ци ја ли зо ва ла у до -
ме ну цр те жа, по след њих не ко -
ли ко го ди на по ље цр те жа про -
ши ру је на ства ра ње сти ли зо ва -
них ма ке та мо дер ни стич ких
згра да из гра ђе них у Пољ ској од
пе де се тих до осам де се тих го -
ди на про шлог ве ка. Цр те же или
пре тва ра у ам би јен тал не ин ста -
ла ци је пре ко це лих зи до ва га -
ле ри је или ства ра тро ди мен зи -
о нал не цр те же, од ко јих не ке
де ца у окви ру ра ди о ни ца ко ри -
сте као бо јан ке и ко је по се ти о -
ци но се ку ћи. Згра де из гра дова

јед не др жа ве, на ста ле у од ре ђе -
ном пе ри о ду исто ри је, та ко по -
ста ју сим бо лич но пре не те и ди -
стри бу и ра не у дру гим гра до ви -
ма, у са вре ме ном кон тек сту. Са
из би ја њем пан де ми је ко ви да 19
ова прак са ме ди ја ли за ци је ар -
хи тек ту ре из дру гих др жа ва до -
би ла је но ву те жи ну и зна че ње.
Путем цртежа се архитектури
окреће и Иван Шулетић, сери-
јално мултиплирајући мотиве
стамбених блокова у својим ра-
довима да би указао на сери-
јалну масовну производњу

архитектуре, на њену некада-
шњу минималност омеђену са-
мо на функционалност, али и
на неконтролисано метастази-
рање урбаног ткива које једе
сав простор… Репетицију и
умножавање једног објекта ко-
ји има сведене архитектонске
одлике користи и Никола Ра-
досављевић, стварајући инста-
лацију која се може склопити
у књигу и преместити на друго
место попут шатора…

„Бранислав Николић се еле-
ментима архитектуре исто окре-
ће као ликовним и значењским
елементима и користи их да би
створио духовите и ироничне

објекте који указују на апсурд-
не појаве које савремено доба
доноси. Како нам комодифи-
кација и постфордизам нуде
беспрегледну варијабилност
производа који су у принципу
исти, Николић увиђа да је исти
случај и с нематеријалним ства-
рима, поготово када се сагле-
дају из глобалне перспективе…
Нина Тодоровић у својим ра-
довима тематизује и истражу-
је промену урбаних пејзажа,
поготово масовно рушење по-
родичних кућа у урбаним тки-

вима зарад изград-
ње вишеспратни-
ца…”, пи ше ку стос.

Да ље об ја шња ва
да из ло жба „Тран -
сфор ма ци је: са вре -
ме на умет ност у/о
ар хи тек ту ри” на тај
на чин те ма ти зу је
а р  х и  т е к  т о н  с к и
про стор кроз са -
вре ме не умет нич -
ке прак се ко је се
фо ку си ра ју на ме -
ња ју ћи ка рак тер
ар хи тек ту ре, као и
узро ке и по сле ди -
це тог ме ња ња.

„Ти ме у пр ви
план до ла зе на ши
по ступ ци, ак тив но -
сти и рад ње ко је
нам та ква ар хи тек -
ту ра омо гу ћа ва.

Ко ри сте ћи у ис тој ме ри умет -
ност, ар хи тек ту ру и (про дукт)
ди зајн, ода бра ни са вре ме ни
умет ни ци сво јим ра до ви ма ме -
ња ју за те че на ста ња, до но се
нам ар хи тек ту ру Пољ ске и Дал -
ма ци је у Пан че во, па тен ти ра ју
но ве функ ци о нал не објек те, ко -
ји нам омо гу ћа ва ју но ве на ви -
ке, али исто та ко до но се но ви -
не у са гле да ва њу и про ми шља -
њу умет но сти, ар хи тек ту ре и
ди зај на”, сто ји у ње ном опи су
из ло жбе.

Ма ни фе ста ци ју је по др жа ло
Ми ни стар ство кул ту ре и ин -
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је,
а тра ја ће до 18. де цем бра.

ПЕТ НА Е СТИ УАД

ТРАН СФОР МА ЦИ ЈЕ: СА ВРЕ МЕ НА
УМЕТНОСТ У/О АР ХИ ТЕК ТУ РИ

ТРИ НА Е СТА ГО ДИ ШЊА ИЗ ЛО ЖБА 
УЛУ „СВЕ ТИ О НИК”

Ра до ви ма лог фор ма та
У фо а јеу Кул тур ног цен тра Пан -
че ва у уто рак, 14. де цем бра, у
19 са ти, би ће отво ре на три на -
е ста го ди шња из ло жба Удру -
же ња ли ков них умет ни ка „Све -
ти о ник” Пан че во, а тра ја ће до
31. де цем бра.

Удру же ње сва ке го ди не оку -
пља сво је чла но ве, афир ми са -
не ли ков не и при ме ње не умет -
ни ке, на ре пре зен та тив ној го -
ди шњој из ло жби ко ја пан че -
вач кој пу бли ци пре зен ту је како

рад удру же ња, та ко и умет нич -
ку про дук ци ју сво јих чла но ва.
На три на е стој го ди шњој из ло -
жби умет ни ци из УЛУ „Све ти -
о ник” из ла га ће сво је ра до ве:
сли ке, цр те же и гра фи ке ма -
лог фор ма та.

Удру же ње је ове го ди не ор -
га ни зо ва ло и он лајн из ло жбу
„Изо ла ци ја/Ин спи ра ци ја”, ко -
ја је и да ље до ступ на за гле да -
ње на сај ту ове умет нич ке ор -
га ни за ци је.
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ПАН ЧЕВ ЦИ ПИ ЈА НИ СТИ

ЖИ ВОТ У ХАР МО НИ ЈИ
Ско ро да не ма му зи ке у ко јој не ма
зву ка кла ви ра... Док слу ша мо кла си -
ку, поп, рок, џез… сва ки пут из но ва
се оду ше вља ва мо са вр ше ним зву ком
овог ин стру мен та.

Ве ли ка љу бав

Ма ри ја Ли ге ти Ба линт (48) ди пло ми -
ра ла је кла вир и чем ба ло на ФМУ у
Бе о гра ду у кла са ма про фе со ра Ни ко -
ле Рац ко ва и Ми ло ша Пе тро ви ћа.
Пост ди плом ске сту ди је за вр ши ла је
на ФМУ код проф. На де Ко лун џи је и
на Му зич кој ака де ми ји „Франц Лист”
у Бу дим пе шти код проф. Ба ла жа Со -
ко ла и ја. Ба ви се пе да го шким ра дом у
МШ „Јо ван Бан дур”. До бит ник је не -
ко ли ко по себ них при зна ња из обла -
сти кла вир ске пе да го ги је.

– Има ла сам се дам го ди на ка да је
пи ја ни но „нок тур но” унет на пе ти
спрат у наш стан. Мо ја мај ка Ма ри ја,
ко ја је ина че за вр ши ла основ ну и сред -
њу му зич ку шко лу на од се ку ви о ли -
не, за сви ра ла је на ње му „O sole mio”
и ја сам по ми сли ла да не ма леп ше

му зи ке од те! У тај но сти сам по ку ша -
ва ла по слу ху да на у чим ту ме ло ди ју,
што ми је убр зо и ус пе ло. На ред не
школ ске го ди не су ме упи са ли у на -
шу му зич ку шко лу, код див ног, та -
лен то ва ног и до по след њег ато ма по -
све ће ног про фе со ра Пе тра Ма му зи -
ћа. За хва љу ју ћи де се то го ди шњем ра -
ду с њим, упи са ла сам и успе шно за -
вр ши ла кла вир на ФМУ у Бе о гра ду.
По сле то га сам ди пло ми ра ла и чем -
ба ло – при ча Ма ри ја и до да је да је
кла вир по стао ор ган ски део ње, пор -
тал у дру ге ди мен зи је оби та ва ња.

Рад с де цом у шко ли при чи ња ва јој
ве ли ку ра дост.

– Сва ки од мо јих ђа ка је је дан по -
се бан уни вер зум ко ји тре ба от кри ти,
ми сте ри ја ко ју тре ба де ши фро ва ти.
Сви су див не ин ди ви дуе. Срећ на сам
што мо гу с њи ма да по де лим сву ле -
по ту сви ра ња. Они то на гра ђу ју сво -
јим по ве ре њем, ве жба њем, тру дом,
кре а тив но шћу, при ча ма… Не ко ли ко
мо јих ђа ка је у ино стран ству на ста -
ви ло и за вр ши ло сво је сту ди је, дру ги
су успе шно по ло жи ли при јем не испи -
те на кла вир ском од се ку, и на ком по -
зи ци ји, док тор ске сту ди је или на ста -
ви ли не ким дру гим ста за ма, али и
да ље сви ра ју, она ко за се бе. За до вољ -
на сам, а нај ви ше ти ме што су из ра -
сли у до бре љу де – ка же Ма ри ја.

Де ца из вор ин спи ра ци је

Га бри е ла Ди нић (45) ди пло ми ра ла је
и ма ги стри ра ла на ФМУ у кла си проф.
Не ве не По по вић. На сту па ла је на број -
ним кон цер ти ма, так ми че њи ма и фе -
сти ва ли ма у зе мљи и ино стран ству.
Од сеп тем бра 2002. за по сле на је у
МШ „Јо ван Бан дур” као про фе сор
кла ви ра. По ред пе да го шког ра да, и
да ље на сту па као ко ре пе ти тор, со ли -
ста и у кла вир ском дуу.

– Пи ја ни но сам за те кла у ста ну мо -
јих ро ди те ља ка да су ме до не ли из

по ро ди ли шта. Као са -
свим ма ла, сви ра ла
сам деч је пе сми це
јед ним пр сти ћем, на -
ба да ју ћи. Ме ђу тим,
ка да сам кре ну ла у
дру ги раз ред основ -
не шко ле, та та ме је
упи сао на ба лет и
сол фе ђо у при прем -
ни раз ред. При ча та -
да по чи ње озбиљ ни -
је. На и ме, ча со ви ба -
ле та су те кли уз му -
зи ку ко ју је из во ди -
ла ко ре пе ти тор ка на
кла ви ру. То је би ла
љу бав на пр ви по глед: цр ни кла вир и
до те ра на про фе сор ка за њим. По сле -
ди ца то га је би ла да сам са ис пи та у
пр вој го ди ни ба ле та по бе гла и из ја -
ви ла ро ди те љи ма да не же лим да бу -
дем ба ле ри на, већ на став ни ца кла -
вира. На кон по ло же ног при јем ног
испита хте ли су да ме при ме у кла су
про фе сор ке ко ја је би ла на при јем -
ном. Ре кла сам: „Не, ја же лим про -
фе сор ку ко ја сви ра ба ле ри на ма”. И,
та ко је све по че ло… – при ча нам
Габри е ла.

Рад с де цом у шко ли је ње но жи -
вот но опре де ље ње, оства ре ње же ље
из ра ног де тињ ства.

– Се бе сам ви де ла у тој уло зи на са -
мом по чет ку упи са у му зич ку шко лу.
Де ца су не пре су шни из вор ин спи ра -
ци је, а раз ме на енер ги је с њи ма чи ни
да се и са ма осе ћам као  ве чи то де те.
Ме не тај осе ћај ра ду је и ис пу ња ва.
Ујед но, мно го учим уз њих, што чи ни
по сао још за ни мљи ви јим – ка же.

У по је ди ним жи вот ним ета па ма
раз ли чи та му зи ка јој је би ла бли ска.

– Би ло је пе ри о да ка да сам се ме -
се ци ма ба ви ла са мо јед ним ком по зи -
то ром и ње го вим де ли ма. По след њих
го ди ну и по да на сам се при лич но
по све ти ла ис тра жи ва њу му зи ке за де -
цу, јер је до шло до ве ли ке сме не ге -
не ра ци ја у кла си. Ду ги низ го ди на
сам се ба ви ла сред њо школ ском ли те -
ра ту ром, а сви ра ла сам и по не што за
се бе. Углав ном је све то кла сич на му -
зи ка – об ја шња ва.

Њен су пруг Иван је пи ја ни ста од
ма лих но гу. Имао је са свим дру га чи -
ји раз вој ни пут од ње ног. Био јој је
пр во про фе сор, ка сни је при ја тељ, а
за тим по стао жи вот ни са пут ник. Ка -
же да он во ли да сви ра с њом и да и
пу бли ка у то ме ужи ва, а да им она
по не кад у то ме и удо во љи.

– Во лим му зи ку и сна гу до жи вља ја
осе ћа ња ко ја она бу ди. Ве ли чан ствен
је и осе ћај ако ус пе те то да по де ли те
с не ким, би ло да је то пре пу на са ла
пу бли ке на кон цер ту, би ло да је пар
љу ди ко ји вас слу ша ју, или де те ко је
са ус хи ће њем ка же: „Вау!” кад му не -
што од сви ра те – за кљу чу је она.

Ин ди ви ду ал ност и сло бо да

Не ве на Бран ко вић (35) од ра ста ла је у
Ко ви ну, где је још као сед мо го ди шња -
ки ња по че ла да по ха ђа при ват не ча -
со ве кла ви ра у окви ру До ма кул ту ре.
У Пан че ву је за вр ши ла сред њу му -
зич ку шко лу, а у Бе о гра ду ФМУ. На -
ша су гра ђан ка је од 2008. го ди не.

– Од у век сам би ла при ву че на зву -
ком кла ви ра, без об зи ра на то да ли
се он по ја вљу је у „Ди зни је вој” филм -
ској му зи ци, не кој Си на три ној пе сми
или му зи ци кла сич них ком по зи то ра.
Ве ли ка пред ност у од но су на све дру -
ге ин стру мен те је ње гов огро ман ди -
ја па зон зву ка и мо гућ ност да се сви ра
са свих де сет пр сти ју. То омо гу ћа ва
сви ра ње акор да с де сет но та и сви ра -
ње две ју или ви ше не за ви сних му зич -
ких ли ни ја у исто вре ме. Пи ја ни сти
има ју ту мо гућ ност да са мо стал но на -
сту па ју, док дру ги ор ке стар ски ин -
стру мен ти зах те ва ју прат њу кла ви ра

или ор ке стра –
при ча Не ве на.

Ра ди у МШ „Јо -
ван Бан дур” као
ко ре пе ти тор.

– Сма трам да
сам из у зет но срећ -
на јер имам мо -
гућ ност да се ба -
вим му зи ком, ко -
ја је мо ја нај ве ћа
љу бав, и да још за -
ра ђу јем од то га.
Ужи вам у свом по -
слу ко ре пе ти то ра,
јер сам увек во лела

да на кла ви ру пра тим дру ге ин стру -
мен те. И док сам би ла на ФМУ, ви ше
сам ужи ва ла на сту па ју ћи у ка мер ним
ан сам бли ма не го као со ли ста – ка же.

То ком шко ло ва ња је из у ча ва ла кла -
сич ну му зи ку, али јој то ни ка да ни је
би ла је ди на љу бав. Увек јој се до па -
дао на чин на ко ји сви ра ју џез му зи -
ча ри.

– На кон за вр ше не ака де ми је мно -
го ви ше сам пло ви ла бес крај ним во -
да ма им про ви за ци је. Та да сам по че -
ла да схва там ле по ту те му зи ке, им -
про ви зо ва ња, ком по но ва ња. За разли -
ку од кла си ке, ту мо жеш сло бод ни је
да се по на шаш, да се осло бо диш сте -
га ко је ти на ме ћу ра зна пра ви ла за то
шта је ис прав но, а шта по гре шно.
Кроз им про ви за ци је сам по че ла да
упо зна јем се бе и мо ја ин ди ви ду ал -
ност је по че ла да до ла зи до из ра жа ја.
А ин ди ви ду ал ност сма трам ве о ма бит -
ним еле мен том код сва ког умет ни ка
– об ја шња ва.

На сту па ла је на раз ли чи тим ме сти -
ма, од лук су зних ау стриј ских хо те ла,
где је сви ра ла евер грин, па до ма лих
и за гу шљи вих рок клу бо ва. Пе ва ла је
у пан че вач ким бен до ви ма „Как тус
Џек” и „Public Humiliation”, а сви ра -
ла је и ком по но ва ла и за не ке по зо -
ри шне пред ста ве, нај ви ше у са рад њи
с ре ди те љем Љу би шом Ри сти ћем. Ра -
ди ла је аран жма не и сви -
ра ла на со ли стич ком кон -
цер ту Кор не ли ја Ко ва ча
ко ји се звао „У инат се -
дам де сет пе тој”. Не ко ли -
ко го ди на је сви ра ла и у
пи ја но ба ро ви ма на пре -
ко о ке ан ским кру зе ри ма, а
по след ње две го ди не на -
сту па са сво јим су пру гом
ги та ри стом Ср ђа ном Бран -
ко ви ћем.

– Ове го ди не је иза шао
за европ ско тр жи ште, па и
у Ја па ну,  по след њи ал бум
бен да „Ало ги ја”, на ко јем
сам и ја сви ра ла и пе ва ла.
Уско ро ће се по ја ви ти је -
дан ин те ре сан тан сингл ко -
ји сам сни ми ла с бен дом „Point Blank”.
На дам се да ће мо у 2021. го ди ни
оства ри ти не ке ле пе пла но ве ко је има -
мо, а ко ји су на пра гу да поч ну да се
де ша ва ју – ка же она.

Ужи ва ње у на сту пи ма

Зо ран Са му и лов (47) ро ђен је у Бе лој
Цр кви, а у Пан че во се с по ро ди цом
до се лио ка да је по шао у Сред њу му -
зич ку шко лу „Јо ван Бан дур”. Му зич -
ку ака де ми ју, смер оп шта му зич ка
пе да го ги ја, сту ди рао је у Под го ри ци.
Био је члан ор ке стра Ака дем ског хо -
ра „Јо ван Бан дур”, у ком је и пе вао, а
сви рао је у са ста ви ма „Се ма фор”, „Сан

Се ба сти јан”, „PH Band” „Как тус Џек”
(ви ше од два десет го ди на) и „Три -
пут”, на сту па ју ћи ши ром Ср би је, ре -
ги о на и све та.

– Пр во сам сви рао хар мо ни ку и мо -
је основ но му зич ко обра зо ва ње је би -
ло ве за но за тај ин стру мент. Кла вир
сам озбиљ но по чео да сви рам тек у
сред њој шко ли  – при ча Зо ран.

За до бре ре зул та те на овом ин стру -
мен ту по треб но је мно го ве жбе и по -
све ће но сти ка ко би се по сти гао успех.

– Зна чај но ис ку ство ми је био од -
ла зак са „Как тус Џе ком” на брод, где
смо се су сре та ли с раз ли чи тим сти -
ло ви ма му зи ке, као што су дис ко, кан -
три, ла ти но, фан ки, свинг... То ми је
до ста по мо гло у да љем про фе си о нал -
ном раз во ју – об ја шња ва Зо ран.

Нај ви ше во ли да сви ра рок му зи ку
и да на сту па пред број ном пу бли ком.
Са „Как тус Џе ком” 2003. на сту пао је
као пред гру па бен ду „Deep Purple”
пред два де сет хи ља да љу ди на Бе о -
гра ском сај му. Ипак, сма тра да и свир -
ке по клу бо ви ма има ју сво ју пред ност
због не по сред ни је ко му ни ка ци је.

Сви ра ње као на чин жи во та

Ми о на Бар бул (31) ди пло ми ра ла је и
ма сте ри ра ла на ФМУ у Бе о гра ду код
проф. На та ше Ми тро вић. За вр ши ла
је спе ци ја ли стич ке сту ди је на ка те -
дри за ка мер ну му зи ку у кла си про -
фе сор ке Тее Ди ми три је вић. Уса вр ша -
ва ла се на кур се ви ма Ју ри ја Ко та, про -
фе со ра на На ци о нал ној му зич кој ака -
де ми ји у Ки је ву, као и код мно гих
дру гих пе да го га. Од 2018. го ди не са -
ра ђу је с ка над ским ли стом „People
Say”, за ко ји пи ше тек сто ве као го сту -
ју ћи пи ја ни ста из Ср би је. Пе да го шким
ра дом се ба ви де сет го ди на, а од 2019.
го ди не је кла вир ски са рад ник у МШ
„Јо ван Бан дур”.

– Да би не ко био вир ту оз на овом
ин стру мен ту, по треб на је ди сци пли -
на, и то је оно че му ме је кла вир на у -
чио у  нај ра ни јим го ди на ма. Ди сци -
пли на у ве жба њу, ди сци пли на  те ла,
као и ди сци пли на одр жа ва ња ин стру -
мен та. Сва ко днев но ве жба ње, ко је је
тра ја ло је дан час кад сам би ла де те, а
да нас тра је из ме ђу шест и осам са ти,
зах те ва ор га ни зо ван дан, из у зет ну пси -
хич ку ста бил ност и по све ће ност то ме
што ра дим, као и мно го слу ша ња му -
зи ке, мно го чи та ња и из у ча ва ња ка ко
функ ци о ни ше свет кла сич не му зи ке.
Али ка да ве жба ње при хва ти те као
про цес и про стор за раз ви ја ње кре а -
тив но сти и спрет но сти, он да по ста је
и за бав но – об ја шња ва Ми о на.

Она сви ра и у са ста ву Ог ње на По -
по ви ћа.

– Рад с бен дом је за ме не пре див -
но ис ку ство. Јер, као што са сва ким
но вим ин стру мен том уз ко ји сви рам
ши рим сво је зна ње, му зич ке иде је и
ви ди ке, та ко сам и кроз ову вр сту
му зи ке упо зна ла кла вир и по сма тра -
ње му зи ке у дру га чи јем све тлу. Сви -
рање овог ре пер то а ра ме до пу њу је,
чак и до при но си мом ин тер пре ти ра -
њу кла сич не му зи ке. Од Ог ње на сам,

као и од оста лих у бен ду, мно го на у -
чи ла, те сам за хвал на на при ли ци да
сви рам с та ква че ти ри вир ту о за  –
прича нам она.

Она че сто при ре ђу је со ли стич ке
кон цер те, јер ка же да се та да осе ћа
пот пу но при род но и ис пу ње но.

– Во лим мо ме нат у ко ме смо кла -
вир и ја са ми и не по сто ји ни шта
дру го. Мо ме нат у ко јем ме тај инстру -
мент учи да ка ко да јеш, та ко и до би -
јаш, и да ди сци пли ном мо жеш све да
по стиг неш. Љу бав и по све ће ност 
су основ сва ког успе ха – за кљу чу је
Миона.

Мир ја на Ма рић

Зоран Самуилов

Габриела Ди нић

Марија Лигети Балинт

Невена Бранковић
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Ма ли пин гвин по цео дан цуп ка
на сне гу и ле ду. Осе ћа се уса мље -
но и ве о ма му је до сад но, све док
јед но га да на не срет не га ле ба, ко ји
му пред ло жи да по тра жи аван ту -
ру. Али ма ли пин гвин је збу њен –
где да је тра жи и да ли је то баш
оно што му је по треб но?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
да ли гле да те хо рор фил мо ве. Књи -
ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„Не. По сле њих не смем ни до
ку па ти ла да одем.” 060/0708...

„Гле дам, али не про на ла зим уте -
ху у њи ма: мој жи вот је и да ље
стра шни ји од сва ког хо рор фил -
ма.” 063/7412...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње мо же те ли да за -
ми сли те жи вот у шу ми:

„Мо гу и де лу је вр ло ро ман тич -
но и иди лич но све док се не се тим
ву ко ва и ме две да.” 063/1114...

„Што сам ста ри ја и све сни ја де -
ша ва ња око се бе, то ми жи вот у
шу ми и чу ва ње ова ца на пла ни ни
де лу ју као све бо ља иде ја.”
063/1950... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 16. де цем бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ји град би сте во ле ли да
по се ти те у Аме ри ци и за што?”, награ -
ди ће мо по јед ном књи гом. Од го во -
ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

Елен је пре ста ла да го во ри. Ми сли
да је мо жда уби ла свог оца. Њен
брат се за кљу чао у сво ју со бу. Њи -
хо ва мај ка, успе шна глу ми ца, на -
ста ви ла је нор мал но да жи ви. „Ми
смо по ро ди ца све тло сти!”, по на вља
она. Али мрак про ди ре ода свуд и
из сво јих за себ них све то ва они
неизмер но че зну јед ни за дру ги ма.

До бро до шла 
у Аме ри ку

Ве ли ка аван ту ра
ма ло га пин гви на

Два чи та о ца ко ји до 16. де цем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ко ја је ва ша нај ве ћа аван -
ту ра?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ми о на Бар бул
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Вла дан Ђур ко вић (33) до цент
је Фа кул те та му зич ке умет но -
сти, ди рек тор По зо ри шта лу -
та ка „Пи но кио” у Бе о гра ду и
го сту ју ћи на став ник Ака де ми -
је умјет но сти у Ба њој Лу ци. У
Пан че ву је за вр шио основ ну и
сред њу шко лу. Ди пло ми рао је
2011. го ди не по зо ри шну и ра -
дио ре жи ју на Фа кул те ту драм -
ских умет но сти у Бе о гра ду, на
ко ме је за вр шио основ не и ма -
стер сту ди је у кла си про фе со ра
Его на Са ви на и про фе со ра Ду -
шан Пе тро ви ћа. На истом фа -
кул те ту на ла зи се и да нас као
сту дент за вр шне го ди не док -
тор ских умет нич ких сту ди ја.
Сво је про фе си о нал но уса вр ша -
ва ње је 2013. го ди не на ста вио
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др -
жа ва ма, у Ва шинг то ну и Чи ка -
гу, где је бо ра вио као сти пен -
ди ста Kонгреса. Од 2011. до
2019. го ди не био је за по слен
као умет нич ки ди рек тор Омла -
дин ског по зо ри шта ДА ДОВ из
Бе о гра да. Го ди не 2019. иза бран
је за до цен та за пред ме те глу -
ма и опер ска сце на на Фа кул -
те ту му зич ке умет но сти у Бе о -
гра ду. До са да је ре жи рао пре -
ко че тр де сет пред ста ва. По ред
ре ди тељ ског ан га жма на у по -
зо ри шти ма, про те клих го ди на
се опро бао и као из вр шни про -
ду цент и умет нич ки ди рек тор
раз ли чи тих фе сти ва ла и ма ни -
фе ста ци ја (БЕ МУС, БЕ ЛЕФ,
„Да ни Бе о гра да”, „Да ни сло бо -
де” и Ме ђу на род ни дан џе за).
Го ди не 2019. име но ван је за вр -
ши о ца ду жно сти ди рек то ра По -
зо ри шта лу та ка „Пи но кио”.

На фе сти ва лу ДАФ 2010. у
Ма ке до ни ји пред ста ва „И жи -
ве ли су срећ но до кра ја жи во -
та” у ње го вој ре жи ји на гра ђе на
је гран-при јем фе сти ва ла за нај -
бо љу пред ста ву у це ли ни, као и
на гра дом за нај бо љу ре жи ју на
фе сти ва лу. На Фе сти ва лу ху -
мо ра за де цу у Ла за рев цу пред -
ста ва по тек сту Ја смин ке Пе -
тро вић „Ово је нај стра шни ји
дан у мом жи во ту” осво ји ла је
чак пет на гра да, од ко јих је јед -
на за нај бо љу ре жи ју, а дру га
за нај бо љу пред ста ву у це ли ни.

С фон да ци ом „Опе ро са” са -
ра ђи вао је као аси стент ре ди -
те ља на опе ри П. И. Чај ков -
ског „Јо лан та”, као и на про -
јек ту „Young@opera” ка да је ре -
жи рао опе ру Ђ. Б. Пер го ле зи ја
„Слу жав ка го спо да ри ца”, ко ја
је од и гра на у че ти ри др жа ве
(Бу гар ска, Ср би ја, Ал ба ни ја и
Цр на Го ра).

ПАН ЧЕ ВАЦ: Да ли је тач но
да сте се с по зо ри шном умет -
но шћу пр во сре ли кроз глу му
у по зо ри шту ДА ДОВ? Ка да сте
схва ти ли да вас ипак ви ше за -
ни ма ре жи ја и за што?

ВЛА ДАН ЂУР КО ВИЋ: Мо -
рам да ка жем да су ипак по че -
ци мог ба вље ња глу мом ве за -
ни за Пан че во, тач ни је за драм -
ски клуб Сто ја на Ри сти ћа Не -
ро на. Као уче ник ше стог разре -
да основ не шко ле, с бра том од
тет ке Ми ла ном Ра дев ским, на -
шим углед ним Пан чев цем, оти -
шао сам на ау ди ци ју. Обо ји ца
смо при мље ни и игра ли смо у
пред ста ви „Кра љев ски фе сти -
вал”, али је он та да имао да ле -
ко ве ћу уло гу од ме не. Тек на -
кон Не ро но ве смр ти ја сам био
при ну ђен да одем у ДА ДОВ,
јер у Пан че ву у том тре нут ку
ни је би ло драм ске сек ци је за
не ко га ко је био осми раз ред.
То је био суд бо но сан су срет. У
ДА ДОВ-у сам прак тич но про -
вео се дам на ест го ди на жи во -
та. До шао сам са ше сна ест го -
ди на у же љи да се ба вим глу -
мом, за во лео по зо ри шну ре жи -
ју, упи сао по зо ри шну ре жи ју
на Фа кул те ту драм ских умет -
но сти у Бе о гра ду и у ДА ДОВ
се вра тио као умет нич ки ди -
рек тор по зо ри шта од 2011. до
2019. го ди не.

l За вр ши ли сте по зо ри шну
и ра дио ре жи ју на ФДУ. Ка ко
пам ти те пе ри од сту ди ра ња и
ко ли ки ути цај је на ваш

професи о нал ни раз вој имао
тај фа кул тет?

– Фа кул тет драм ских умет -
но сти сам упи сао из тре ћег пу -
та. Имао сам ве ли ку сре ћу да
сам сту ди рао у кла си про фе со -
ра Его на Са ви на и Ду ша на Пе -
тро ви ћа. Би ти сту дент умет -
нич ког фа кул те та ве ли ка је при -
ви ле ги ја. Од три де сет при ја -
вље них кан ди да та, те го ди не је
упи са ло нас че тво ро, упи сао
сам као нај мла ђи кан ди дат и

био сам пр ви на ли сти. Ве ро -
вао сам да је цео по сао што се
ме не ти че го тов, ме ђу тим сту -
ди је су за ме не би ле ве о ма те -
шке и стре сне, че сто сам за ме -
рао свом про фе со ру на при ти -
сци ма ко је смо то ком сту ди ја
осе ти ли на сво јој ко жи, али то
ни је би ло ни по ла оно га што
нас је че ка ло у жи во ту. Пр ви
час ре жи је про фе сор Егон Са -
вин је за по чео ре че ни цом: „Пла -
ни рам да јед ног од вас че тво ро
уве дем у по сао”. Та ре че ни ца
ми и да нас зво ни у уши ма. Сад
ка да сам ја про фе сор на Фа -
кул те ту му зич ке умет но сти не
усу ђу јем се да је ка жем сту ден -
ти ма. Она је сте би ла су ро ва,
али је исти ни та. По сао је тежак.

l Ко ја је пр ва пред ста ва ко ју
сте по ста ви ли? Да ли се се ћа те
ка кав је био осе ћај?

– Пр ва пред ста ва ко ју сам
са мо стал но по ста вио би ла је
пред ста ва „Ка ко је ма чак Зор -
ба на у чио га ле би цу да ле ти” с
драм ским клу бом Гим на зи је
„Урош Пре дић”, са Ксе ни јом
Беч на че лу. То је био ве ли ки
про је кат, али сви про јек ти ко -
је су гим на зи јал ци ра ди ли у то
вре ме би ли су ве ли ки. Све у
ве зи с пред ста вом ра ди ли су
ђа ци: од глу ме и ре жи је, пре ко
сце но гра фи је, до ко сти ма, ко -
ре о гра фи је и слич но. Ве ли ко
ис ку ство, ко је вам да је са мо -
по у зда ње за сле де ће ко ра ке.

l Ко је те ме вас ин спи ри шу
и у че му нај ви ше ужи ва те да
ра ди те?

– Ужи вам да ра дим у про јек -
ти ма ко ји су мно го људ ни, нај -
ви ше во лим му зич ко по зо ри -
ште, опе ру, опе ре ту и мју зикл.
За то се и уса вр ша вам на док -
тор ским умет нич ким сту ди ја -
ма, ко је при во дим кра ју. По -
кре ћу ме до бри глум ци, опер -
ски пе ва чи, до бри са рад ни ци,
до бра му зи ка и ат мос фе ра. Ни -
сам не ко ко свој рад огра ни ча -
ва на од ре ђе не те ме. Мо ја ин -
спи ра ци ја су љу ди с ко ји ма ра -
дим и ре зул тат у ра ду. Не ма
ни чег ин спи ра тив ни јег од успе -
ха јед ног про јек та, по го то во ка -
да су у ње му мла ди умет ни ци.

l Ко је су пред ста ве од оних
ко је сте ра ди ли на вас оста ви -
ле нај ве ћи ути сак? И за што?

– Из ре жи рао сам пре ко пе -
де сет на сло ва за про те клих

десет го ди на и ми слим да су
ми нај ва жни ји на сло ви за пра -
во би ли они на по чет ку. То су
би ли про јек ти у ко ји ма сам по -
ста јао ре ди тељ. То су про јек ти
на ко ји ма се су сре ћеш с пр вим
про бле ми ма у ре жи ји, али сре -
ћом из сва ке си ту а ци је сам се
тру дио да на у чим не што и да
гре шке не по на вљам. Имао сам
сре ћу да сам пр ве три пред ста -
ве ура дио у три ве ли ка по зо -
ри шта: На род ном по зо ри шту

Ре пу бли ке Срп ске у Ба њој Лу -
ци, „Ате љеу 212” у Бе о гра ду и
На род ном по зо ри шту у Сом -
бо ру. Три пре о збиљ не ку ће за
јед ног по чет ни ка.

l Ди рек тор сте По зо ри шта
лу та ка „Пи но кио”. На че му тре -
нут но ра ди те? И ко ли ко тре -
нут на си ту а ци ја с ко ро на ви ру -
сом ути че на по сло ва ње?

– У По зо ри шту лу та ка „Пи -
но кио” тре нут но се ба вим пла -
ни ра њем ре пер то а ра за сле де -
ћу ка лен дар ску го ди ну. Си ту а -
ци ја с пан де ми јом сва ка ко је
ути ца ла и на по зо ри ште. Не
по сто ји жив по зо ри шни умет -
ник ко ји пам ти да је по зо ри -
ште би ло за тво ре но шест ме -
се ци, као што је то слу чај био
ове го ди не. Ме ђу тим мо ра ли
смо да бу де мо бр зи и при ла го -
ђа ва ли смо се си ту а ци ји, те смо
по кре ну ли ини ци ја ти ву за он -
лајн по зо ри ште на по чет ку пан -
де ми је, ко јој су се ка сни је при -
дру жи ла го то во сва по зо ри шта
у пре сто ни ци. Са да се тру ди -
мо да по шту је мо све пре вен -
тив не ме ре за спре ча ва ње ко -
ви да и да, ко ли ко мо же мо, игра -
мо пред ста ве. Све то из и ску је
ве ли ки ан га жман, пра ће ње си -
ту а ци је, бр зе ре ак ци је и до но -
ше ње од лу ка. У пи та њу је ве -
ли ка од го вор ност ка ко пре ма
пу бли ци, та ко и пре ма за по -
сле ни ма, али ка да има те ре -
зул тат, он да ни шта ни је те шко.

По ред по зо ри шта, пре да јем
глу му и опер ске сце не на Фа -
кул те ту му зич ке ум те но сти у
Бе о гра ду, то су пред ме ти ко је
слу ша ју опер ски пе ва чи то ком
сту ди ја. Не пре ста но се бо ри мо
из ме ђу жи ве на ста ве и он лајн
пре да ва ња, што пред ста вља ве -
ли ки иза зов, по го то во кад су у
пи та њу прак тич ни пред ме ти.

l Ра ди ли сте и као из вр шни
про ду цент и умет нич ки ди рек -
тор раз ли чи тих ве ли ких фе -
сти ва ла и ма ни фе ста ци ја. Ко -
ли ко се овај по сао раз ли ку је
од ре ди тељ ског и ка ква су вам
ис ку ства са ова ким до га ђа ји -
ма? Ко ли ки је иза зов ор га ни -
зо ва ти ова кве до га ђа је?

– То ком ра да у Омла дин ском
по зо ри шту ДА ДОВ ра дио сам
на про дук ци ји ве ли ког бро ја до -
га ђа ја за по тре бе Гра да Бе о гра -
да. То су раз ли чи те ма ни фе -
стаци је, ко је су углав ном на

отворе ном про сто ру. Нај ве ћи
иза зов за ме не у тим по сло ви -
ма би ла је ко ор ди на ци ја и ор -
га ни за ци ја ве ли ког бро ја љу ди.
То су до га ђа ји ко ји не ма ју ге -
не рал не про бе, већ се све мо ра
пред ви де ти. Ве ли ки су иза зов
за сва ког мла дог чо ве ка, али су
и ве о ма стре сне. Мој пр ви „по -
сао” ка да сам се за по слио би ла
је ре жи ја и ор га ни за ци ја отва -
ра ња пар ка Та шмај дан, че му су
при су ство ва ли пред сед ник Ср -
би је и пред сед ник Азер беј џа на.
Кад са два де сет три го ди не та -
ко не што ра ди те пр ве рад не не -
де ље, он да мо же те ми сли ти шта
сам све до жи вео и ра дио за осам
го ди на про ве де них у Омла дин -
ском по зо ри шту ДА ДОВ. У сва -
ком слу ча ју, ја ко ве ли ко ис ку -
ство и див не успо ме не.

l У јед ном тре нут ку је Град
Пан че во осно вао Са вет за кул -
ту ру, ко ји на жа лост ни је за жи -
вео. Ви сте би ли је дан од не ко -
ли ко сјај них љу ди ко ји су се
на шли у том ти му. Шта је тре -
ба ло да бу де уло га тог те ла, ко -
ли ко би то по мо гло кул ту ри
гра да и да ли ми сли те да ће се
не што та ко ипак до го ди ти у
не ком на ред ном пе ри о ду?

– Ми слим да је то би ла сјај -
на иде ја, чак ми слим да те ло
Са ве та за кул ту ру и да ље фор -
мал но по сто ји. Ни ка да ни сам
до био раз ре ше ње с ме ста чла -
на Са ве та. За ме не је то био је -
дан из у зе тан ко рак та да шње
вла сти, јер сви ми ко ји смо би -
ли или је смо још увек чла но ви
тог те ла мо гли смо да по мог -
не мо у мно гим пи та њи ма и да
зна чај но уна пре ди мо кул тур ну
сли ку гра да. Ја свом гра ду сто -
јим на рас по ла га њу, ни шта од
ло кал не вла сти не оче ку јем.
Ме ни је дра го кад ме се се те да
као по зна ти Пан че вац уче ству -
јем у озе ле ња ва њу гра да, али
ми слим да да ле ко ви ше мо гу
да по мог нем у кул тур ној по ли -
ти ци гра да не го у бо та ници.

l Ко ли ко је од ра ста ње у Пан -
че ву ути ца ло на вас и од лу ке о
про фе си о нал ном усме ре њу?

– Ни сам си гу ран да ли је ути -
ца ло за про фе си ју, али си гур но
да је ути ца ло у фор ми ра њу ме -
не као лич но сти. За вр шио сам
пан че вач ку Гим на зи ју, на ко ју
сам ве о ма по но сан. Ми слим да
је упра во та шко ла ути ца ла на
ме не и мо ја ин те ре со ва ња. Имао
сам див не про фе со ре, див ну
разред ну Сне жа ну Ци га но вић,
те сам сви ма њи ма за хва лан од
ср ца на оно ме што сам по стао.

l Шта во ли те у гра ду Пан -
че ву и да ли вам је не ка да био
ин спи ра ци ја за не ки по зо ри -
шни ко мад?

– Пан че во во лим; да не во -
лим, ве ро ват но бих се пре се лио
одав но. Жи вот у Пан че ву је при -
ви ле ги ја, ја ра дим у Бе о гра ду и
цео про фе си о нал ни жи вот ми
је у пре сто ни ци, али ве ли ки део
ме не је за пра во у Пан че ву. Не
бих мо гао да одем из Пан че ва а
да не мам где да се вра тим. Мо -
рао бих да имам не што увек у
Пан че ву где бих мо гао да до -
ђем. Сва ки пут кад ра дим не ки
ко мад ко ји се ба вим пси хо ло -
ги јом ма лог ме ста ја при зо вем
сво је ис ку ство из свог гра да.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни до са да?

– По но сан сам што сам с три -
де сет две го ди не по стао про -
фе сор на два фа кул те та – Фа -
кул те ту му зич ке умет но сти у
Бе о гра ду и Ака де ми ји умјет но -
сти у Ба њој Лу ци, што сам био
осам го ди на умет нич ки ди рек -
тор ДА ДОВ-а и што сам да нас
на че лу По зо ри шта лу та ка „Пи -
но кио” и као та кав сам нај мла -
ђи ди рек тор бе о град ског по зо -
ри шта. По но сан сам што имам
исте при ја те ље про те клих два -
де сет го ди на. По но сан сам што
имам сво ју по ро ди цу, су пру гу
Ве сну и ћер ку Хер ту. По но сан
сам што сам ваљ да по ред све га
то га нор ма лан и жи вим на Ми -
си у Панчеву.

Мир ја на Ма рић

Ор фе ли но ва ули ца се на ла зи
на Стре ли шту. Без и ме на ули -
ца  ко ја се ули ва у Ба ва ни -
штан ски пут до би ла је ово
име 2019. го ди не.

Захарија Орфелин је ро ђен
у Ву ко ва ру 1726. го ди не. Био
је ис так ну ти срп ски пе сник,
исто ри чар, ба кро ре зац, ба рок -
ни про све ти тељ, гра вер, ка -
ли граф и пи сац уџ бе ни ка.
Отац му се звао Јо ван Сте фа -
но вић, али је он се би са ста -
вио но во пре зи ме од име на
Ор фе ја и Ли на, ста рих грч -
ких пе ва ча.

Је дан је од нај про све ће ни -
јих Ср ба у Угар ској у 18. ве ку
и пр ви ме ђу њи ма ко ји је пи -
сао и штам пао сво је сти хо ве.
У Мле ци ма је 1768. го ди не
по кре нуо „Сла ве но серб ски ма -
га зин”, пр ви срп ски ча со пис,
ко ји је ме ђу тим на том јед -
ном бро ју и остао.

Био је све стра на лич ност.
Јо ван Скер лић, ко ји је пр ви
де таљ но про у чио срп ску књи -
жев ност 18. ве ка и на пи сао
обим ну сту ди ју о њој, пи ше о
Ор фе ли ну:

„Жи во пи сац, ба кро ре зац,
ка ли граф, кар то граф, пи сац
бо го слов ских, школ ских, исто -
риј ских и при год них књи га,
фи зи чар, ви но гра дар, пе сник,
из да вач, увек пу ки си ро мах,
он је све то био не ких три де -
сет го ди на на ше књи жев но -
сти, ко ју је го то во сам не ко
вре ме пред ста вљао и но сио.
То вре ме је тра жи ло та кве љу -
де ко ји ће срп ском на ро ду
ука за ти на не пре глед но по ље
људ ских зна ња и за по че ти

теме ље ње го ве на ци о нал не
кул ту ре но во га до ба.”

Скер лић још ка же да је Ор -
фе лин у по гле ду иде ја пре те -
ча До си те ја Об ра до ви ћа, а у
по гле ду на род но га је зи ка он
је пре те ча Ву ка Ка ра џи ћа.

Зна чај За ха ри је Ор фе ли на
ис та кли су До си теј Об ра до -
вић („За ха ри је Ор фе ли на име
не ће ме ђу ро дом за бо ра ви -
ти”) и че шки фи ло лог Јо зеф
До бров ски („но ва срп ска књи -
жев ност по чи ње од За ха ри је
Ор фе ли на”).

Иа ко је Ор фе лин по знат
пре све га по свом пе снич ком
и књи жев ном ра ду, он је био
и из у зе тан цр тач, гра вер, ба -
кро ре зац и ка ли граф. Све -
стра ни умет ник, ко ји је про -
по ве дао про све ту за ши ро ке
сло је ве на ро да и тра жио упо -
тре бу на род но га је зи ка, пр ви
је ме ђу Ср би ма по чео да се
слу жи гра ђан ском азбу ком.
Ра дио је као учи тељ, по том
слу жбе ник, пи сар, ко рек тор,
лек си ко граф, пре во ди лац,
исто ри чар…

Био је при род њак, по пу ла -
ри за тор на у ке, по зна ва лац тра -
ва и ви на, по ле ми чар… На пи -
сао је на шу пр ву сво је вр сну
ен ци кло пе ди ју, пр ви реч ник

ла тин ског је зи ка и пр ви уџ бе -
ник кра сно пи са. Ње гов „Веч -
ни ка лен дар” је чи та ва ма ла
ен ци кло пе ди ја зна ња где уво -
ди на уч не пој мо ве о при ро ди

и све ми ру, го во ри о астро но -
ми ји, кли ми, фи зи ци, пи ше
по у ке о чу ва њу здра вља и да је
број не ко ри сне са ве те.

Ње го ве бо га то опре мље не
књи ге су ина че би ле пра ва
умет нич ка де ла. Дво том на
књи га „Жи ти је Пе тра Ве ли -
ког”, ко ја се сма тра за чет ком
срп ског исто риј ског ро ма на,
за ко ју је из ра дио ба кро ре зне
кар те, илу стро вао је пор тре -
ти ма и ме да ља ма учи нив ши
је та ко штам пар ским и гра -
фич ким ре мек-де лом, ва жи за
јед ну од нај леп ше опре мљених
срп ских књи га све до данас.

Све стран, у дру гој по ло ви -
ни 18. ве ка об ја вио је у Срем -
ским Кар лов ци ма књи гу „Ис -
ку сни по дру мар”, с ре цеп ти -
ма за спре ма ње ра зних ви на

и ли ке ра, али и ле ко ви тих на -
пи та ка и хра не, пр ву та кве
вр сте на на шим про сто ри ма...

Као чо век но вих иде ја, да -
ле ко ис пред оста лих, ве о ма
обра зо ван и та лен то ван, уз то
бо рац про тив ко рум пи ра но -
сти цр кве и ла жног мо ра ла
сит них вла сто др жа ца, Ор фе -
лин је жи вео при лич но бед но
и уса мље но.

И као млад, док је био у
пу ној сна зи, стал но се се ља -
као, слу жбо вао на раз ли чи -
тим ме сти ма и жи вео у бес -

па ри ци. Ка -
сни је је обо -
лео од ту -
бер ку ло зе и
остао без
и к а  к в и х
сред ста ва за
жи вот, па је
прак тич но
п о  с л е д  њ е
да не про во -
дио по ма -
на сти ри ма,
где су се
упра ви те љи

сми ло ва ли да га приме.
Слу жио је у кан це ла ри ји

кар ло вач ког ми тро по ли та Не -
на до ви ћа; био је бла гај ник вла -
ди ке те ми швар ског Ви ћен ти -
ја Јо ва но ви ћа; по том при ват -
ни учи тељ де це јед ног спа хи -
је; жи вео је у ма на сти ри ма Бе -
о чи ну, Гр ге те гу и у Ре ме ти.
Не ко вре ме је бо ра вио у Но -
вом Са ду, код вла ди ке Пут ни -
ка, ко ји га је по слао у Беч да у
јед ној та мо шњој штам па ри ји
бу де ко рек тор, а на ла зио се
не ко вре ме и у Па кра цу код
вла ди ке Јо си фа Ша ка бен те.

Умро је бли зу Но вог Са да
на Иса и лов цу (до бру бач ко га
вла ди ке) 1785. го ди не, у најве -
ћем си ро ма штву. Р. П.

Захарија Орфелин

Први листови Историје Петра I спадају у мала
ремек-дела европских књига 18 столећа

НАШ ГОСТ: ВЛА ДАН ЂУР КО ВИЋ, ПО ЗО РИ ШНИ РЕ ДИ ТЕЉ
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УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: ОР ФЕ ЛИ НО ВА

Пре те ча До си те ја и Ву ка

Владан Ђурковић

Уџбеник калиграфије
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Да нас у свим пан че вач ким на -
се ље ним ме сти ма (или се ли -
ма, ка ко је ко ме ми ли је) по -
сто је удру же ња же на. Ме ђу тим,
иа ко то апри о ри не мо ра ни -
шта да зна чи, мно га од њих
функ ци о ни шу тек око пет-шест
го ди на, док се са мо јед но мо -
же по хва ли ти не у по ре ди во (и
то пе то стру ко) ду жим ста жом!

Реч је о Удру же њу же на „До -
лов ке”, ко је већ тач но два де сет
пет го ди на не гу је кул ту ру и тра -
ди ци ју сво јих пре да ка, а за то
вре ме за со бом је оста ви ло не -
бро је не ви дљи ве ре зул та те.

Не ма сум ње, кру на њи хо вог
ра да је пре по зна тљи ви про из -
вод – до ма ћа штру дла. И то
до ло вач ка, по спе ци јал ној ре -
цеп ту ри и нео до љи вог уку са.
Ко (ни)је про бао, (не) зна о че -
му се ра ди...

Ме ђу тим, ка ко је о то ме већ
оно ли ко пу та пи са но на стра -
ни ца ма овог ли ста, ак це нат у
на ред ним ре до ви ма би ће на
не ким дру гим ак тив но сти ма
ове успе шне ор га ни за ци је.

Си ја сет је раз ло га да Удру же -
ње же на „До лов ке” до би је спе -
ци ја лан трет ман у „Пан чев цу”
у го ди ни ка да сла ви че тврт ве -
ка од осни ва ња, као и де це ни ју
од до би ја ња жи га.

Ове окру гле, ју би лар не ци -
фре пра во су вре ме за оп се жни -
ју ре тро спек ти ву до са да шњег ра -
да по ме ну те ор га ни за ци је, чи ја
прeдседницa Дра га на Ма рић ис -
ти че да је на та ко чвр стим те -
ме љи ма лак ше пра ви ти озбиљ -
ни је пла но ве за будућ ност.

– По ред то га што већ два де -
сет јед ну го ди ну ор га ни зу је мо
на да ле ко по зна ту и при зна ту
ма ни фе ста ци ју, ко ја је и за шти -
ће на жи гом „До ло вач ка штру -
дли ја да”, на ше удру же ње се пре -
да но ба ви и очу ва њем тра ди -
ци је ста рих за на та. То ком ових
по след њих де сет го ди на би ле
смо у мо гућ но сти да пу тем про -
је ка та ре а ли зу је мо мно го ра ди -
о ни ца за го то во све ве шти не по -
зна ва ња ста рих за на та у ве зи с
до ма ћом ра ди но шћу и руч ним
ра дом. На кра ју смо ипак ак це -
нат ста ви ле на тех ни ку ве за и
из ра ду та ко зва них до ма ћи ца,
то јест ку ва ри ца. И на кон сва ке
та кве ра ди о ни це ре зул тат на -
шег ра да успе шно је при ка зан
у ви ду број них из ло жби – по -
чи ње при чу пред сед ни ца.

Без број ра ди о ни ца

За де сет го ди на одр жа но их је
за и ста мно го, а овом при ли ком
би ће на по ме ну те са мо оне ве ће.
Ва жно је ис та ћи да, по ред бо га -
тог фон да у вла сни штву удру -
же ња, и са ме чла ни це у сво јим
ку ћа ма по се ду ју пра ву ри зни цу
ра до ва ко је су из ра ђи ва ле го ди -
на ма, бо ље ре ћи це лог жи во та.

– Пр ву зва нич ну пре зен та ци -
ју ве зе них „ку ва ри ца” од но сно
„до ма ћи ца” при ре ди ле смо са
Удру же њем гра ђа на „Па нон ке”
још 2010. го ди не. Био је то парт -
нер ски про је кат, а сред ства су

до би је на од Гра да Пан че ва. Не -
ду го за тим ра до ви су при ка за -
ни и на отва ра њу на ше ет но-со -
бе. Две го ди не ка сни је ре а ли зо -
ва ле смо ра ди о ни цу ве за и из -
ло жбу по про јек ту ко ји је финан -
си ра ла По кра јин ска вла да, у хо -
лу Град ске упра ве и у са рад њи с
Ту ри стич ком ор га ни за ци јом
Пан че ва. Од те уста но ве до би -
ли смо и при зна ње под на зи вом
„Чу ва ри тра ди ци је”, а у њи хо -
вим про сто ри ја ма из ло же но је
мно го на ших ра до ва. На ред них

го ди на ни за ли су се до га ђа ји уз
по др шку Ау то ном не По кра ји не

Вој во ди не, по пут ре ви је пле те -
них ру ко тво ри на или про јек та
„Упо зна је мо хекла ње – за нат на -
ших ба ка”. Ве ли ку из ло жбу са
пре ко пе де сет из ло же них ура -
мље них ми ни ја ту ра ве зе них „до -
ма ћи ца” на пра ви ли смо 2017.
го ди не у ТОП-у, тако ђе уз пот -
по ру Гра да – ка же Драга на.

Она на ро чи то ис ти че да њихо -
ви руч ни ра до ви пред ста вља ју
спој ста рих тра ди ци о нал них мо -
ти ва и мо дер ног на чи на из раде.

– Ва жно је да ра до ви има ју
упо треб ну вред ност, па смо мно -
ге као пре зент по де ли ле при ја -
те љи ма и љу би те љи ма на про -
мо ци ја ма „Штру дли ја де”. Прика -
зи ва ле смо их и уз на шу штрудлу,
за штит ни знак удру же ња, на ра -
зним мани фе ста ци ја мa, ба за ри -
ма и ве ли ким сај мо ви ма ши ром
зе мље. По ред то га, прире ди ле

смо и број не ра ди о ни це тка ња,
пу сто ва ња ву не, тру ко ва ња, пре
све га ка ко би смо се упо зна ле с
ра зним тех ни ка ма. Ипак, ори -
јен ти са ле смо се на вез, па смо
у том кон тек сту ор га ни зо ва ле и
ра ди о ни цу зла то ве за, а те про -
дук те при ка за ле смо на из ло -
жби за јед но с пле те ним ра до -
ви ма, што је, та ко ђе, фи нан си -
рао Град Пан че во – на во ди пред -
сед ни ца „Доловки”.

Она до да је да се прет ход но
на ве де но ти че са мо чу ва ња ста -
рих за на та, од но сно руч ног ра -
да, али је у ме ђу вре ме ну би ло
још мно го дру гих ра ди о ни ца,
пре све га у ве зи са штру длом и
ор ган ском про из вод њом.

– Тре ба на по ме ну ти да смо
ве зле и ја стуч ни це, пе шки ре,
укра се за фла ше, че шља ре, ши -
би ца ре... Ето, пре не ки дан сти -
гао нам је тру ко ван ма те ри јал,
што ће мо да ис ко ри сти мо за
ра ди о ни цу ко ја ће се од ви ја ти
пре ко зи ме, али због ове си ту а -
ци је ра ди ће мо од ку ће. Би ће
на пра вље но 67 ра до ва, а мо ти -
ви су нам овог пу та ико не све -
та ца, До ло ва и „Штру дли ја де”,
као и де се ти не не за о би ла зних
„до ма ћи ца”. На рав но, пла ни -
ра мо и из ло жбу од све га то га,
нај ве ро ват ни је на про ле ће, све
у за ви сно сти од епи де ми о ло -
шке си ту а ци је, али на ја ви ће мо

је на вре ме – на го ве шта ва јед -
на од мно гих вред них До ловки.

Руч ни ра до ви ко ји ма се 
не зна број

А шта ка жу не ке од дру гих чла -
ни ца о све му то ме...

Тре нут но је нај ста ри ја од њих
На де жда Јо ва но вић, али за њу
ко ле ги ни це ка жу да сво јим

зала га њем ни ма ло не за о ста је
за мла ђи ма.

– Во лим да ра дим руч не ра -
до ве, а нај ви ше вез, због ко јег
сам на свим ра ди о ни ца ма по -
хва ље на од струч них еду ка тор -
ки. Чак сам пре не ко ли ко го -
ди на до би ла и по ве љу од ча со -
пи са „За ви чај за чу ва ра тра ди -
ци је” по пре по ру ци удру же ња
и Гра да Пан че ва. Ина че, руч -
них ра до ва имам то ли ко да им
се не зна број, јер се ти ме ба -
вим от кад знам за се бе – на во -
ди На де жда.

И Љу бин ка Ми ли ћев је по -
че ла да ве зе још као де те.

– Има ла сам ком ши ни цу ко -
ја је тру ко ва ла и из ра ђи ва ла
ја сту чи ће од сви ле с мо ти ви ма
та пи се ри је, ко ји су би ли мо -
дер ни у то вре ме. Од ње сам
на у чи ла да ве зем, штри кам, хе -
клам, па и да ши јем, јер смо у
то вре ме ми мла ди та ко про -
во ди ли вре ме. У удру же њу сам
ду го ак тив на и ура ди ла сам
без број ра до ва, што по за дат -
ку, што из чи сте љу ба ви, а мно -
ге сам и по кло ни ла – ка же
Љубин ка.

На да Бр зо ван спа да ме ђу нај -
ста ри је чла ни це и ме ђу „До -
лов ка ма” је од пр вог да на.

– Во ле ла сам и ра ни је да уче -
ству јем у ак тив но сти ма удру -
же ња, али ми се још ви ше сви -
ђа от кад има мо ра ди о ни це,
буду ћи да се и дру жи мо, а и

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.

Бе ли
Овај кру пан, али из у зет но
ма зан муж јак, ста ро сти око
две го ди не, тра жи но ве вла -
сни ке, по мо гућ ству с дво -
ри штем.

Бе ли је са да ка стри ран,
ми кро чи по ван, вак ци ни сан
и тре ти ран про тив па ра зи -
та, па је ком плет но спре -
ман за но ви жи вот.

Док се не по ја ви од го вор ни удо ми тељ, ко ји ће му пру жи ти
си гу ран сме штај, овај ле по тан би ће у град ском при хва ти ли -
шту (кон такт-те ле фон 352-148).

Пит бу ли ца
Сим па тич на ме шан ка, ко ја у
се би има ге на пит бу ла, ста ра
око  го ди ну да на, тра жи но ви
дом. Про на ђе на је с ку пи ра -
ним уши ма и ре пом, иа ко је
из во ђе ње ова квих хи рур шких
за хва та над жи во ти ња ма за -
бра ње но за ко ном.

Ова слат ки ца ни је агре сив -
на, већ на про тив – пра ва је ма за, а ко же ли, мо же да је удо ми.

Сре ђе на је, обе ле же на ми кро чи пом и тре нут но се на ла зи у
град ском при хва ти ли шту, па за ин те ре со ва ни мо гу да се ја ве
на те ле фон 352-148.

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

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

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

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

за цео жи вот!

кре а тив но про во ди мо вре ме.
Од ма ле на из ра ђу јем руч не ра -
до ве, јер се то он да мал те не

под ра зу ме ва ло, на ро чи то ако
се зна да су ко ри шће ни као
кућ ни укра си, а тре ба ло је и
спре ми ти шта фир за уда ју. Нај -
ви ше сам во ле ла бе ли вез и ра -
до сам пра ви ла лут ке, па сам и
за удру же ње, по ред све га оста -
лог, из ра ди ла фи гу ре Со се и
Ла ле, ко је но си мо као де ко ра -
ци ју за штанд ка да не куд иде -
мо – под вла чи На да.

И са мо та ан га жо ва ност и
по све ће ност чла ни ца ви ше је
не го до вољ на за по но сно обе -
ле жа ва ње ова ко ле пих ју би ле -
ја, као и за ода ва ње при зна -
ња. Сва ко ко то ли ко по стиг -
не, за слу жио је да ужи ва у
лово ри ка ма...

„ДО ЛОВ КЕ” ОВЕ ГО ДИ НЕ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЈУ ЗНА МЕ НИ ТЕ ЈУ БИ ЛЕ ЈЕ

ПО РЕД ЧУ ВЕ НЕ ШТРУ ДЛЕ, ПО НО СНЕ И НА ВЕЗ
ДУ ГА ТРА ДИ ЦИ ЈА

Ка да је реч о исто ри ја ту

„До лов ки”, пр во оку пља ње

же на из тог ме ста до го ди ло

се 1977. го ди не. Функ ци о -

ни са ле су ви ше као сек ци ја

ко јом су ру ко во ди ле вас пи -

та чи це или на став ни це, а

ор га ни зо ва ле су из ло жбе

руч них ра до ва, ху ма ни тар -

не ак ци је и ма ни фе ста ци ју

„Ви дов дан ски от ко си”.

На кон пе то го ди шње па -

у зе до шло је до ре ак ти ви -

ра ња 1995. го ди не, ка да

је на стао Ак тив же на До ло -

ва, ко ји је и при ре дио пр -

ву „Штру дли ја ду”, 1999.

го ди не.

Удру же ње же на под на -

зи вом „До лов ке” ре ги стро -

ва но је де це ни ју ка сни је, а

на ред не, 2010. го ди не ко -

нач но је до би јен жиг.

ЧЕ ТИ РИ ПРЕД СЕД НИ ЦЕ

Дру штво су то ком два де сет

пет го ди на во ди ле че ти ри

пред сед ни це: нај пре Сла ви -

ца Ра ка шћан, па Сне жа на

Ив ков, а од 2007. го ди не

Kосара Вуј чић, да би 2018.

на то ме сто би ла иза бра на

ак ту ел на пр ва ме ђу јед на ки -

ма – Дра га на Ма рић.

– Удру же ње се ме ња ло у

ових че тврт ве ка, па нас је у

јед ном мо мен ту би ло чак

пе де сет се дам, а и са да нас

је са свим до вољ но – три де -

сет три чла ни це. Све же не

ко је су из ра зних раз ло га

од ла зи ле и да ље су на ше

при ја те љи це, али због сво -

јих оба ве за ни су мо гле да

пра те ри там ра да удру же -

ња. У ме ђу вре ме ну су нам

по бољ ша ни усло ви ра да,

јер смо, уз по моћ По кра ји не

и Гра да, ус пе ли да опре ми -

мо про сто ри је ко је нам је

усту пио Дом кул ту ре, а у

јед ној је и ет но-со ба са екс -

по на ти ма углав ном ста рим

пре ко сто го ди на – ис ти че

пр ва „До лов ка”.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Чланице Удружења жена „Доловке” након једне
од многих успешно организованих „Штрудлијада”

Изложба ручних радова у ТОП-у

А без штрудле никако...

Детаљ с радионице за израду мини „домаћица”

Етно-соба у Дому културе, коју
су Доловке темељно уредиле
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

АКЦИЈА

Отпадно дрво, паковано на палети, 1.990 динара

Превоз на адресу.

062/873-19-80, 064/503-30-11 (ф)

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

АКЦИЈА – УГАЉ СИРОВИ ВРЕОЦИ

Има на стању, обезбеђен превоз

062/873-19-80, 064/503-30-11 (ф)

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 

и потпала, спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року 

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

ПУНТО 1.2, 2002,, 5 В,

атестиран плин, клима,

серво, металик. 064/142-

55-93. (298745)

ПАСАТ ТДИ, 203, мета-

лик црн,  6 брзина, гара-

жиран, одличан, вла-

сник. 063/879-02-70.

(298815)

ФОЛКСВАГЕН caddy,

2014. годиште, за превоз

инвалида, регистрован,

продајем. 061/320-15-

24. (298989)

СТИЛО 1.2, 2002, петора

врата, шест брзина, у

фулу. 064/587-50-24.

(298883)

ПЕЖО 206, 1.4, 2007, пе-

тора врата, фул опрема.

064/587-50-24. (298883)

ПУНТО 1.2, 8 в, 2006,

петора врата, атестиран

плин, на име. 064/587-

50-24.  (298883)

ГОЛФ 4, 2002, петора

врата, фул опрема, реги-

строван. 064/587-50-24.

(298883)

ФИЈАТ линеа 1,4, 2011,

атестиран плин, реги-

строван годину.

064/130-36-02. (298883)

ШКОДА фабија 1.2,

2014, атестиран плин,

регистрован. 064/130-

36-02. (298883)

ЈУГО 55 ин, 2007, пежо

мотор, регистрован 8.

2021, 650 евра. 063/140-

62-92. (298983)

ПУНТО 1.1, годиште

1997, у одличном стању,

радијато уљани, на точ-

киће. 064/385-75-69.

(298892)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја дело-

ва, долазим на адресу.

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

991. (297924)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ

гаражни простор од 130

квм, у Тамиш капији.

063/175-62-95. (298770)

ПРОДАЈЕМ зидане гара-

же у Ул. Патријарха Чар-

нојевића 8. 063/315-872.

(299023)

ЛЕД, ЛЦД телевизори,

откуп слупаних и неис-

правних. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (298922)

ПРАСИЋИ на продају.

064/303-28-68, Мића.

(СМС)

КРМАЧУ за клање и

младе товљенике, врло

меснате, продајем,

Старчево. Тел. 062/113-

20-28. (298819)

ПРОДАЈЕМ шапурине.

Росић, 063/223-810.

(298237)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

013/352-114. (298818)

МЕСНАТИ прасићи, ја-

гањци, свиње, могућност

клања и печења.

060/037-11-96. 

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-

ње, може и полутке. Тел.

617-336, Омољица.

(298495)

ПРОДАЈЕМ тросед, дво-

сед и фотељу и тучани

бакрач. 013/348-453.

(298828)

СВИЊЕ на продају до

160 кг, могуће клање.

063/712-34-11.

(1298732)

СВИЊСКЕ полутке од 35

до 45 кг, цена и начин

плаћања по договору.

Испорука на адресу.

062/881-06-75.

((298722)

ПОВОЉНО продајем

близаначка колица be -

bety 341, као нова.

062/819-56-41. (298755)

ПРОДАЈЕМ замрзивач

100 л, сандучар и теле-

визор самсунг, 66 екран.

064/579-86-55. (298769)

ВЕШ-МАШИНА, већа

рерна, уљани радијатор,

сто, столице, телевизор.

063/861-82-66. (298912)

ПРОДАЈЕМ прасиће.

Тел. 064/129-45-43.

(298956)

ПРОДАЈЕМ плинску пећ
за грејање, продајем
зимску гардеробу и обу-
ћу. 062/187-27-15.
(298859)

КРЕВЕТ комплет као
нов, за једну особу.
064/438-12-35. (298875)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв.
Тел. 063/319-133.
(298720)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монта-
жа, гаранција, повољно.
061/641-30-36. (298904)

ПОЛУУГАОНА гарниту-
ра, судоепра, двосед,
кревет, орман са ципе-
ларником, комоде, фо-
теље. 063/861-82-66.
(298912)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те, судопера 3.000, нова.
063/773-45-97.
(1298913)

ПРОДАЈЕМ младе коке и
петлове брама, беле, 40
комада, јефтино. Тел.
063/311-277. (298917)

ТА пећ 3.5 кв, у одлич-
ном стању, мало кори-
шћена, 100 евра.
065/315-55-18. (298944)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
30 квм, 130 евра, шест
месеци унапред кирија,
депозит 200 евра.
063/253-593. (298960)

ШАПУРИНЕ на продају.
064/193-88-49. (299000)

СТРИПОВЕ откупљујем.
064/435-90-43. (299007)

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

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, сатове, но-
вац, пенкала. 013/33-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (298765)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи, дола-
за,, исплата одмах.
061/641-30-36. (298904)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стана, 8 ари плац, Горњи
град. 063/829-89-48.
(298509)

ИЗДАЈЕМ или продајем

кућу од 100 квм, призе-

мље + спрат , у центру

Панчева, Ул. Живојина

Мишића бр. 6., Тел.

023/857-069, 064/575-

57-04. (2982348)

НА ПРОДАЈУ плац на

Кудељарском насипу,

27.43 ара, излаз на две

улице, градско грађевин-

ско земљиште. 068/408-

97-21. (298492)

НА ПРОДАЈУ кућа, Ул.

Јове Максина 50-ц, 180

квм + плац 3.5 ари,

70.000 евра. 063/740-22-

41, 064/929-64-85.

(298837)

КУДЕЉАРАЦ, нова

спратна, пословно-стам-

бена, 3.4 ара, 75.000.

„Кров”, 060/551-64-50.

(298839)

ПРОДАЈЕМ два плаца,

37 + 12 ара, Пелистер-

ска, преко пруге, грађе-

винско земљиште.

063/708-00-24. (298919)

ГРАЂЕВИНСКО земљи-

ште, 110 ари, северна

зона, 1.700 евра по ару,

власник. 064/136-42-00.

(198938)

ПРОДАЈЕМ плац, Дими-

трија Туцовића 113, 4.5

ари, поред Тамиша, ши-

рине 24 м. 063/407-788.

(298954)

ПРИЗЕМНИ део куће,

гарсоњера и подрум у

центру, 37.000 евра.

061/114-11-34. (298958)

ПРОДАЈЕМ два и по

хектара, грађевинског

земљишта, северна зона.

062/102-89-16. (298976)

ПЛАЦ нова Миса.

061/320-15-24. (298987)

ТЕСЛА, 2.61 ар, 45 квм,

за рушење, фронт 6 м,

29.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (299004)

НЕКРЕТНИНЕ ЈОВАНО-
ВИЋ, Котеж 1, 72 квм,
III/IV, ЦГ, 52.000.
064/340-37-14. (298893)

КУПОВИНА станова. Ис-
плата одмах! АМК не-
кретнине. 061/262-08-
44. (298638/р)

НЕКРЕТНИНЕ ЈОВАНО-
ВИЋ, Котеж 2, 63 квм, II
спрат, 47.000. 064/340-
37-14. (298893)

ТЕСЛА, 2.61 ар, 45 м, за

рушење, фронт 6 м,

29.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. 

(199004)

МИСА, плац, 2.500

евра/ар, 900, 24 м

фронт. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (299004) 

НА ПРОДАЈУ стан у Али-

бунару. Цена 26.000

евра. 78 квм. 065/800-

64-97 (СМС)

29 КВМ, 29,700; 77 квм,

66.000, Светог Саве, но-

ви, ВПР. 069/655-214.

(298308)

ДОЊИ град, улични

стан, 63 квм, велика те-

раса, подрум, 28.000.

(398), „Кров”, 060/551-

64-50. (298839)

СТРОГИ центар, зграда

оловка, 106 квм, II, тро-

ипособан, 106.000.

(398), „Кров”, 060/683-

10-64. (298839)

СТАН, Тесла,. Стевана

Шупљикца, 40 квм, ПГ,

комплетно реновиран,

екстра, вреди видети,

32.000, власник.

062/434-181. (298881)

ПРОДАЈЕМ станове у из-

градњи у Ул. Патријарха

Чарнојевића 8. Тел.

063/315-872. (299003)

КОТЕЖ 1, двособан, V,

ЦГ, 60 + 18, усељив.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (199004)

СОДАРА, двоипособан,

63 квм, ЦГ, X, 47.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (298988)
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ПОТРЕБНИ

РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

062/889-81-66

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,

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

064/64-39-721

HIT PONUDA:
900 evra/m²

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

ПРОДАЈА станова, ново-

градња, нова Миса, Ули-

ца Војвођанска 46.

Лифт, грејање и топла

вода на гас, енергетски

пасош. Клима блок 25

цм + 10 цм стиропор.

Немачка schu co седмо-

коморна столарија са

три стакла, комарници,

алу ролетне, паркионзи

и гараже. Усељиво јул

2021, цена 900 евра +

10 % ПДВ. 063/812-34-

47. (298730)

ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ! Купо-

вина станова са вашим

плодоужитком. Исплата

одмах! АМК некретнине.

061/262-08-44.

(298638/р)

ХИТНО и повољно про-

дајем стан, звати од 10

до 22 сата. Тел. 013/353-

074. (298898)

ПРОДАЈЕМ стан, ново-

градња, 71 квм, шири

центар, лукс. 063/407-

788. (298954)

БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА,

трособан, I, реновиран,

две терасе, 60.000.

(396), „Лајф”, 061/662-

91-48. (298997)

ПРОДАЈЕМ нов стан, но-
ва Миса, 43 квм + тера-
са, ниско приземље, у
згради, укњижен, 26.000
евра. 063/318-598-592.
(298836)

ТИП СТАНКО, леп ду-
плекс, ТА, III, 93 квм,
56.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (298997)

ТЕСЛА, двособан, призе-
мље, 53 квм, фул, тера-
са, 53.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(199004)

ЦЕНТАР, 60 квм + тера-
са, двоипособан, прелеп,
ЕГ, нов. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(199004)

ЦЕНТАР, трособан, ВП,
ЕГ, две терасе, фул, 78
квм. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (199004)

ГАРСОЊЕРА, нова, ВП,

намештена, фул, 16 квм,

22.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (299004)

КУПУЈЕМ мањи стан у

Панчеву. Исплата одмах.

064/418-82-14. (298017)

ПОТРЕБНИ станови, ку-

ће, у Панчеву. Брза и си-

гурна исплата. „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(298017)

КУПУЈЕМ једнособни

стан, Стрелиште или но-

ва Миса. 064/168-84-32.

(298749)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама, бр-

за исплата. (353), „Пре-

миер”, 063/800-44-30.

(298988)

АКО купујете или прода-

јете своју некретнину, ту

смо за вас. Агенција

(396), 061/662-91-48.

(298997)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребни станови, куће,

на свим локацијама,

брза реализација. (67),

„Милка М”, 063/744-

28-66. 

(299004)

АГЕНЦИЈА „Кров”, по-

требни станови, кеш

купци. 060/683-10-64.

(298839)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан у Глогоњу, функци-

оналан, засебан објекат,

нов, сп. Соба, дневна со-

ба са кухињом и трпеза-

ријом и терасом, одвоје-

на струја и грејање на

гас, намештен 063/106-

05-47 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештене

станове у центру.

063/313-005, 062/978-

34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-

плетно намештен стан

на Стрелишту. 062/522-

642. (298939)

ИЗДАЈЕМ двособан по-

лунамештен стан у цен-

тру. 063/168-66-67.

(298726)

ИЗДАЈЕМ једнособан

намештен стна, псоебан

улаз, струја, гас, вода,

Книћанинова 79.

064/579-86-55. (298769)

ИЗДАЈЕМ празну гарсо-

њеру у строгом центру,

звати од 18 до 19 сањти.

Тел. 063/736-38-50.

(298854)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

центар, V, без лифта, ЦГ,

празан или намештен.

064/134-06-08. (298863)

ИЗДАЈЕМ стан у кући,

до две особе, ЦГ.

062/856-91-34. (298852)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру у центру гра-

да. Тел. 013/602-401,

064/372-88-19. (298884)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хоте-

ла Тамиш, 90 евра.

064/122-48-07. (298891)

ИЗДАЈЕМ смештљај за

раднике, самце , студен-

те. Раднички смештај,

центар. 063/502-211.

(298926)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен стан у центру,

самац или самица.

065/344-85-77. (298930)

СТРОГИ центар, наме-

штен, једноипособан

стан, издаје се. Звати по-

сле 16 сати. 063/871-

77-13. (298932)

ЈЕДНОСОБАН, полуна-

мештен на Котежу 1, код

Кружног тока. Комплет-

но реновиран, слбоодан

од 1. јануара. 063/337-

912. (298941)

ИЗДАЈЕМ наметшен ре-

новиран једнособан

стан, 40 квм, у строгом

центру. Тел. 063/812-42-

83. (298959)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

Самачком, Синђелићева

улица. Звати после 17

сати. Тел. 064/341-79-

26. (298985)

ИЗДАЈЕМ наметшен дво-

ришни стан на Содари,

озбиљној женској особи

или пару. 065/469-57-

95. (298984)

ИЗДАЈЕМ стан на Сода-

ри. Тел. 066/372-598.

(298879)

ИЗДАЈЕМ полунамеште-

ну гарсоњеру за самце, у

центру града. 063/733-

02-53. (298996)

ИЗДАЈЕМ дворишну ку-

ћу у центру Панчева.

013/404-467. (298914)

ИЗДАЈЕМ хале, разне

величине, шлеперски

прилаз, Новосељансии

пут. 063/219-532.

(298668)

ИЗДАЈЕМ локал од 86

квм, код Аутобуске ста-

нице. 063(/278-421.

(298505)

ЛОКАЛ, продајем 28

квм + 12 квм, галерија,

сређен, центар. 063/489-

958. (298538)

ИЗДАЈЕМ локал, 24 квм,

преко пута болнице, М.

Обреновића бр. 3.

063/460-660. (ф/1273)

ИЗДАЈЕМ хале разних

величина за разне наме-

не, шлеперски улаз, Но-

восељански пут.

063/219-532. (298852)

ЦЕНТАР, два локала у

раду, ПР, двориште,

спрат стан, фул, 280

квм. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (199004)

80 КВМ, Дом омладине,

пијаца, 16.000 евра.

061/114-11-34. (298958)

ИЗДАЈЕМ локал на пија-

ци. 061/320-15.24.

(298987)

ПРОДАЈЕМ локал на Зе-

леној пијаци. 061/320-

15-24. (298987)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,
у Жарка Зрењанина 33.
Тел. 063/738-21-01.
(298940)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,
у Жарка Зрењанина 33.
063/738-21-01. (298736)

ИЗДАЈЕМ локал у Омо-
љици, 300 квм. 062/404-
144. (298785)

ИЗДАЈЕМ локал 6 квм,
на Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16. (298804)

ПОТРЕБНА жена за негу
старијег лица, звати по-
сле 17 сати. 060/519-11-
14 (СМС)

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ рад-
њи СЗВР СРКИ потребан
ауто механицар са иску-
ством. 062/388-108
(СМС)
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TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 15, а средом,

четвртком и петком од 8 до 13 сати

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

Ресторану „Стара Вајфертова

пивара” ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ.

063/391-824                           (ф)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 

РАДНОГ ОДНОСА

1. Једног  АСИСТЕНТА СА ДОКТОРАТОМ за ужу

научну област  КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

завршен Стоматолошки факултет, докторат меди-

цинских наука - стоматологија, као и остали услови

предвиђени Законом о високом образовању („Сл.

Гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018,

27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и

Статутом Стоматолошког Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање асистента са

докторатом закључује се уговор  о раду на одре-

ђено време на период од 3 (три) године.

2. Три  САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну

област  КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

завршен Стоматолошки факултет, просечна оцена

најмање 8 (осам), као и остали услови предвиђени

Законом о високом образовању („Сл. Гласник Ре-

публике Србије” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др.

закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Статутом

Стоматолошког Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање сарадника у на-

стави закључује се уговор  о раду на одређено вре-

ме на период од годину дана..

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености

услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам)

дана од дана објављивања конкурса на адресу:

Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зре-

њанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити 

на телефон: 013/235-12-92.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање 

о потреби израде студије о процени 

утицаја на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок Пре-

рада, улица Народног фронта бр.12 из Новог Са-

да, поднео је захтев за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину пројекта Ре-

конструкција резервоара за складиштење стаби-

лизованог бензина FB -0808 у склопу Блока 8 у

Рафинерији нафте Панчево, на к.п. бр. 3547 КО

Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-

ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,

Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на те-

лефон 021/487-46-90 или на упит на адресу olive-

ra.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@voj-

vodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Сек-

ретаријата.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР 

1. Више ПРЕДАВАЧА ВАН РАДНОГ ОДНОСА 

за стручно апликативне предмете

Услови:

предвиђени Законом о високом образовању („Сл.

Гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018,

27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони),

као и Статутом Стоматолошког Факултета у Панчеву.

Са изабраним кандидатима закључује се уговор о

извођењу наставе.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености

услова из конкурса достављају се у року од 8

(осам) дана од дана објављивања конкурса на ад-

ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка

Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити 

на телефон: 013/235-12 92.

ПРЕДУЗЕЋУ за монтажу

АЛУ и ПВЦ столарије

„Mi dex 013”, потребни

монтери и помоћни рад-

ници. Услови добри,

стални радни однос.

061/219-79-51. (298999)

СЕЛИДБА, превоз ства-

ри, могућност радника.

064/482-65-53. (298303)

ШЉУНАК,  песак, сеја-

нац, одвоз шута малим

кипером до два кубика.

064/664-85-31,

013/342-338  (СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР ради све

врсте поправки уређаја

,инсталација и нове ин-

сталације. 064/372-88-

42 (СМС)

СЕЛИДБЕ: превоз друге

робе. Панчево-даље. Це-

на договор. 013/366-

843, 063/193-22-29.

(298209)

ЗИДАЊЕ, бетонирање,

оправка старих/нових

кровова. 013/664-491,

063/162-53-89. (298337)

ПАРКЕТАР, поставка

паркњета, ламинта.

Бродског пода. 062/476-

815. (298805)

ЕЛЕКТРИЧАР, поравке
бојлера, шпорета, раз-
водних табли, индикато-
ра, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (298540)

ЧИШЋЕЊЕ олука, заме-
на пломљеног црепа, ви-
сински радови. 065/535-
24-56. (298971)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де,  канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(298531)

СЕЛИДБЕ, одношење не-

потребних ствари, чи-

шћење просторија, дво-

ришта, 6 – 23 сата.,

061/6744-14-06.

(298781)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаус мај-

стор. Александар,

064/157-20-03. (298809)

РАДИМО све, обарање

стабла, рушења кућа,

шупа, ископи, одношење

ствари остало. 060/035-

47-40. (298818)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-

СКИ радови, брзо, пе-

дантно, повољно.

065/523-02-73. (298811)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-

ње, бетонирање, стиро-

пор, бавалит фасаде.

063/865-80-49. (298816)

НЕГА старих, болесних

инвалидних лица.

063/868-04-51. 8198817)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-

новирање купатила, сла-

вине, вентили, поправке,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (298743)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-

летне, венецијанери, ко-

марници, гутне, уграђу-

јем, поправљам.

064/181-25-00. (298775)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге, поправци, заме-

на, одгушења, адаптаци-

је, нова купањтила, по-

вољно. 062/832-09-81.

(298846)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

сервисирање батерија,

котлића, бојлера, одгу-

шења, преправке купа-

тила. 013/377-930,

063/115-71-67. (298846)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-

ди: одгушење судопере,

купатила, поправке, за-

мене одмах. 013/331-

657, 064/495-77-59.

(298482)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

првка старих, уградња

нових цеви, монтажа са-

нитарије. 062/382-394.

(298910)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

гипс, повољно, пензио-

нерима попуст, провери-

те. 061/626-54-06.

(298967)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 065/314-90-18,
061/314-90-18, 601-892.
(298974)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(298752)

АДАПТАЦИЈЕ станове,
струам, овда, гипс, мо-
лерај, климатизација.
060/521-93-40. (298966)

ЕЛЕКТРИЧАР, климе,
монтажа, сервис, бела
техника, индикатори, та-
бле, ТА пећи, фрижиде-
ри. 060/521-93-40.
(298966)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, ТА пећи, шпо-

рете, поправљамо квали-

тетно са гаранцијом.

„Фриготехник”, 064/122-

68-05. (298927)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, поставка
ламината. 062/976-18-
42, 064/390-00-87.
(298533)

ПОПРАВКА веш-маши-
на, бојлера, шпорета,
пећи, електроинсталаци-
ја. Повољно. Тел.
060/180-02-83. (298633)

ПРЕВОЗИМ мањим ки-
пером повољно грађе-
вински материјал, туца-
ник, црну земљу, огрев,
утовар, одвоз шута.
064/354-69-94, 063/754-
02-72. (1908777)

РОЛО-НАЈ: уградња:
тенда, роло-челична
врата за излоге, гараже,
најповољније. 063/894-
21-80. (298887)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,

повољно. 061/818-34-96.

(2198792)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, кана-

лизације, водоводне

адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду,

0-24 сата. Пензионери-

ма екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(298795)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, бесплатан пре-

воз и преглед. 060/07-

84-789, 063/77-84-789,

Ул. Јована Рајића 1 (код

поште на Тесли).

(298660)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,

дубинско прање тепиха,

намештаја, комора. 302-

820. 064/129-63-79.

(299001)

РОЛО-НАЈ: уградња:

тракастих завбеса, ко-

марника, хармо-врата,

туш-кабина. Најповољ-

није, проверите.

063/894-21-80. (298887)

РОЛО-НАЈ: уградња: вам

нуди поправку, монтажу

ролетна, венецијанера,

најповољније, провери-

те. 063/894-21-80.

(298887)

МОЛЕРСКИ и гипсарски

радови, комплетно уре-

ђење станова, ламинат,

тапете, технике, најпо-

вољније, гаранција.

060/145-99-09.

(1298961)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-

врата, роло-заштита.

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

498. (298615)

ПОТРЕБНА масерка за

опуштајућу релакс маса-

жу, позив или СМС.

061/298-96-69. (298786)

АКО си нежна и роман-

тична, јави се да подели-

мо љубав и леп живот.

064/437-63-59. (298764)

ПОТРЕБНА озбиљна сло-

бодна жена за брак, до

55 година. 064/372-94-

71. (298855)

ОРАЗОВАН мушкарац

тражи културну жену ра-

ди озбиљне везе.

064/421-46-34. (298990)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед, • вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 740 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 27. НОВЕМБРА ДО 17. ДЕЦЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

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.890/1 КО ПАНЧЕВО, за потре-

бе изградње вишепородичног стамбеног објекта,

спратности Су+П+3+Ман., у Панчеву, у Улици Та-

наска Рајића бр. 46, израђен од стране „Мега Мо-

дулор” Панчево, за инвеститорa Доо „Кутко” Пан-

чево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јав-

не презентације од 7 дана, почев од 18. 12. 2020.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,

Панчево. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање 

о потреби израде студије о процени 

утицаја на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок Прера-
да, Улица Народног фронта бр.12 из Новог Сада,
поднео је захтев за одлучивање о потреби проце-
не утицаја на животну средину пројекта Рекон-
струкција резервоара за складиштење MTBE FB-
2004 у склопу Блока 20 у Рафинерији нафте Пан-
чево, на к.п. бр. 3570 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-
ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на те-
лефон 021/487-46-90 или на упит на адресу olive-
ra.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@voj-
vodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-
таријата.

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

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

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

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

83/18, 31/19 ,37/19-др.закон и 09/2020)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,  грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели топ.бр. 2546 КО ПАНЧЕВО, за по-

требе изградње вишепородичног стамбеног објек-

та, спратности П+3+Пс, у Панчеву, у Улици Ми-

хајла Обреновића бр. 4, израђен од стране „Art

Royal Inženjering” Панчево, за инвеститорa Опан-

чина Зорана, из Старчева, Ул. Матије Гупца 23. 

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јав-

не презентације од 7 дана, почев од 18. 12. 2020.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за одређивање обима

и садржаја студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта „Божић и синови” д.о.о, Улица
Максима Горког бр. 2 из Панчева, поднео је захтев
за одређивање обима и садржаја студије о проце-
ни утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Ре-
конструкција и доградња радно–магацинског про-
стора опасног и неопасног отпада и надстрешнице
на к.п. бр. 2757/1 КО Омољица СО Панчево. 

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-
ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-
таријата или путем електронске поште на e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs или телефонским путем
+381 21 487 46 90.

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.1766 КО ПАНЧЕВО, за потребе

изградње вишепородичног стамбеног објекта,

спратности Пр+3+Пс, у Панчеву, у Улици Стевице

Јовановића бр. 25, израђен од стране „Art Royal

Inženjering” Панчево, за инвеститорa Милошевић

Стево и др.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне

презентације од 7 дана, почев од 18. 12. 2020.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Пан-

чево. 

Последњи поздрав колегиници

МИЛИЦИ МИТРОВИЋ
васпитач у пензији

од колектива ПУ „Дечја Радост” Панчево

(61/ф)

Последњи поздрав

МАРИ ДРАКУЛИЋ

преминула 27. новембра, сахрањена на Старом православном гробљу, 4.

децембра 2020.

Ожалошћени: ћерка МИРЈАНА, сестра ВУКОСАВА, унуци и праунуци.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.
(36/298771)

Наша драга и племенита

СЛАВИЦА

БАШИЋ
рођ. Драгић

Тета Славе, заувек ћеш

остати у нашим срцима

ИГОР, САЊА

и ЖЕЉКО ДРАГИЋ

(180/198934)

Наша драга сестра

СЛАВИЦА БАШИЋ
рођ. Драгић

1958–2020.

изненада је преминула у Сплиту, 5. децембра 2020.

Тугују за њом: брат ДРАГАН и сестре МИЛИЦА и

ДРАГИЦА са породицама

(212/1298965)

Последњи поздрав

ДИМИТРИЈУ

ИЛИЈИНУ

МИТИ

од супруге БЕТЕ, 

синова САЛЕТА и

БАТЕ са породицама

(125/298871)

Последњи поздрав бра-
ту и ујаку

ДИМИТРИЈУ

ИЛИЈИНУ

МИТИ
Сестра РАДА

и сестричине НАТАША
и ТАЊА са породицом

(126/198870)

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

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45
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5. децембра је премину-
ла наша мајка

МАРА

РАДАНОВ
1936–2020.

Сахрана је 11. децембра.

Последњи поздрав: син
МИЛАН и ћерка ЈЕЛЕНА

(209/1298964)

Последњи поздрав дра-
гој баки и прабаки

МАРИ

РАДАНОВ
1936–2020.

од унука МИЛОРАДА

са породицом

(208/198964)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ МИЛИНКОВИЋУ

од стрица МИОДРАГА са породицом
(219/298975)

Последњи поздрав

унуку

ЖЕЉКУ

МИЛИНКОВИЋУ

Баба БОРКА

(218/198975)

5. децембра 2020. преминуо је наш вољени син

ЖЕЉКО МИЛИНКОВИЋ

Сахрана ће се обавити у петак, 11. децембра 2020, на Новом гро-

бљу у Панчеву.

Ожалошћени: тата ДРАГАН, мама МИРЈАНА и брат БОШКО

(44/298779

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ

МИЛИНКОВИЋУ

од тетки СТАНКЕ,

СВЕТЛАНЕ, 

ГОРДАНЕ и ГОРИЦЕ

са породицама

(112/198853)

Последњи поздрав брату

ЖЕЉКУ МИЛИНКОВИЋУ

од сестара ЈЕЛЕНЕ и МИЛЕНЕ са породицама

(175/198927)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга и племенита

мајка, свекрва и баба

ВЕРА КРЧАДИНАЦ
1955–2020.

преминула у 66. години. Њену љубав и пожртвованост чуваћемо са

поносом у нашим срцима и мислима.

С љубављу и поштовањем њени: синови НИКОЛА и ЈОВАН, снаје

МИМА и САШКА, унуци МАТЕЈА, ЛУКА и ЛАЗАР и унука МАРИЈА

(16/298750)

Последњи поздрав

прији

ВЕРИ

КРЧАДИНАЦ

од прије СЛАВИЦЕ

(17/198750)

Последњи поздрав

сестра Вери

ВЕРА

КРЧАДИНАЦ
1955–2020.

Жалиће за тобом: 

сестре СНЕЖА, 

БОЖАНА и ВЕРА са

својим породицама

(99/198834)

Последњи поздрав

драгој куми

ВЕРИ

КРЧАДИНАЦ

С поштовањем: 

ЈОВА, МИЛАНКА,

ТОНИ и ЈЕЛЕНА

са децом

(105/198843)

Последњи, тужни поздрав нашој драгој

ВЕРИ

Тако си изненада отишла. 

Оставила си много тога за памћење и незаборав.

Сестра НАДА са породицом

(155/298905)

4. децембра престало је да куца срце наше Даде, Вере и сваје

ВЕРЕ КРЧАДИНАЦ
рођ. Ђорђев

Тешко је пронаћи праве речи, јер оне не постоје и зато се нећемо опрашта-

ти јер заувек ћеш бити у нашим мислима, срцима и успоменама.

Твоји: ЗОРИЦА, НИКОЛА, МИТА и БОБА
(156/298905)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

ВЕРИЦИ КРЧАДИНАЦ
од сестре ЈОВАНКЕ СТОЈКОВ, ИВАНЕ

и ИВИЦЕ са породицама
(179/198933)

ВЕРА КРЧАДИНАЦ

Последњи поздрав
од породице
МОЈСИЛОВИЋ

(240/298998)

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

МИЈОДРАГ МИЛИЋЕВИЋ МИЈА

Заувек ћеш живети у нашим срцима...

Почивај у миру.

Сахрана ће се обавити 12. децембра 2020, у 13 сати, на Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, ћерке АЛЕКСАНДРА и НЕВЕНКА,

зет ДРАГАН, унуци ПЕТАР и МИЛОШ, унука МИЛИЦА и остала

родбина

(13/298747)

3

МИЈОДРАГ

МИЛИЋЕВИЋ

Доживотна туга и се-

ћање на дивног, пле-

менитог човека. 

Породице ВУЈОВИЋ

(90/298824)

Последњи поздрав

пријатељу, другару

и комшији

МИЈОДРАГУ

МИЛИЋЕВИЋУ

РАДЕ и ЗОРИЦА

МУНИЋ

са породицом
(103/298841)

Отишао је у незаборав наш пријатељ

МИЈА МИЛИЋЕВИЋ

деда наших унучића

… преминуо је тихо како је и живео...

Сачуваћемо успомену на љубав према нашим унуцима

и пријатељаство према нама.

Хвала му...

Пријатељи: ЖИКА, АНЂА и ПЕТАР МИЛАНОВИЋ

(119/298862)

Драгом

МИЈОДРАГУ

МИЛИЋЕВИЋУ

Последњи поздрав

од породице

ГРУБЈЕШИЋ

(148/298896)

ПО ПУСТ
свим рад ним 

да ни ма

осим сре дом
БЛАГАЈНА

300-830
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Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци

МИЛИНИ ШЋЕКИЋ

Супруг РАДОЈКО, син ДРАГАН

и ћерка ДРАГАНА са породицом

(116/298858)

МИЛИНА

ШЋЕКИЋ

Наша вољена преми-

нула је 4. децембра

2020, у 84. години.

Сахрана је обављена

на Војловачком гро-

бљу, 10. децембра

2020, у 13 сати.

Супруг РАДОЈКО,

ћерка ДРАГАНА, 

син ДРАГАН, 

унук ДЕЈАН

и зет БАТА
(26/98757)

Последњи поздрав

МИЛИНИ

ШЋЕКИЋ

од колектива

Патологије

ОБ Панчево

(27/298758)

ЗАХВАЛНИЦА

Овим путем се захваљујемо колективу одељења пато-
логије на несебичној помоћи и подршци пруженој у
овим тешким тренуцима услед губитка моје мајке
Шћекић Милине.

Такође се захваљујемо Инфективном одељењу на бри-
зи и лечењу тешког стања проузрокованог ковид ин-
фекцијом.

Велико хвала докторки Звјездани Вукмировић и док-
торки Верици Милић Савић на дугогодишњем лечењу,
као и колегама са онкологије.

Услед спречености због болести целе моје породице
неизмерно се захваљујемо заменици начелнице пато-
логије др Драгани Пешић као и главној сестри патоло-
гије Весни Танелов на свеукупној организацији око
припрема сахране.

Ћерка ДРАГАНА ШЋЕКИЋ са породицом

(121/198865)

Последњи поздрав куму

СЛАВКУ ЂУРОВИЋУ

од кумова МРАОВИЋ и МОРИСОН

(32/1298762)

СЛАВКО ЂУРОВИЋ

Нека ти душа почива у рају. 

Много ћеш нам недостајати.

ДРАГАН и СТАНА са породицом
(111/198851)

5. децембра 2020. напустио нас је наш драги

СЛАВИМИР ЂУРОВИЋ
1942–2020.

Оставио си траг који се не брише и доброта која се памти. Хвала ти

за сву љубав, пажњу и подршку коју си нам пружио. 

Сахрана ће се обавити на Новом гробљу, 11. децембра, у 15 сати.

Ожалошћени;: супруга НАДА, ћерке СНЕЖАНА и СЛАВИЦА, 

унуке АНА и ЛЕНА и зет ГОРАН

(164/298915)

Драги

БАТО

Успомена на тебе живеће у нашим срцима.

Хвала ти за све.

УЈНА, БИЉА, НЕЦА и МИЦА

(165/198915)

Последњи поздрав

чика СЛАВКУ

од кума САНДРЕ

са породицом

(166/298915)

Последњи поздрав

СЛАВИМИРУ СЛАВКУ ЂУРОВИЋУ

од колега из Фабрике ПЕВГ, 

АД ХИП-Петрохемија
(178/298931)

Последњи поздрав драгом

СЛОБИ ВУЈАНИЋУ

од комшија у Петра Бојовића 16

(79/298813)

Последњи поздрв дугогодишњем искреном пријатељу

СЛОБОДАНУ ВУЈАНИЋУ

од тетка ДОБРИЛЕ, ИЛИНКЕ

и ЉИЉАНЕ ДРАГОЈЕРАЦ
(120/298864)

СЛОБОДАН ВУЈАНИЋ
1943–2020.

Захвални смо ти на свему. 

Оставио си нам много лепих сећања, радо

ћемо препричавати и вечно те се присе-

ћати са осмехом на нашим лицима.

Твоји унуци: БОЈАНА, ЛАЗАР и НИКОЛА

(152/298902)

СЛОБОДАН

ВУЈАНИЋ
1943–2020.

Последњи поздрав

нашем драгом Вуја-

нић Слободану. Хва-

ла за све.

Снаја АНЂЕЛКА,

братаница ДРАГАНА

и унуци ДАМИР

и МАРКО

(153/298902)

Последњи поздрав

брату

СЛОБОДАНУ

ВУЈАНИЋУ
1943–2020.

Сестра ЈЕЛИЦА

и брат СИНИША

(157/198906)

Последњи поздрав поштованом и вољеном бра-

ту и деверу

СЛОБОДАНУ ВУЈАНИЋУ
1943–2020.

Брат ЛАЗАР и снаја АЛЕКСАНДРА.

Сахрана ће бити обављена у недељу, 13. децем-

бра 2020, у 14 сати, на Старом православном

гробљу
(158/198906)

Последњи поздрав нашем деди

СЛОБОДАНУ ВУЈАНИЋУ

од ДАМИРА, МАРКА, ЈОВАНЕ, ВАЊЕ и СОФИЈЕ
(190/198942)

7. децембра 2020. године, преминула је наша во-

љена

БОГДАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
1926–2020.

Сахрана ће се обавити, 14. децембра 2020, у 11

сати, на Православном гробљу.

Са великим болом и тугом опраштамо се од тебе.

Твоја ћерка ВЕРА, зет РАДОВАН и унук БОЈАН
(226/298982)

Последњи поздрав

нашој вољеној баки и

прамби

БОГДАНИ

ДИМИТРИЈЕВИЋ

од њеног КОЛЕТА,

АУРОРЕ и СТАШЕ

(227/198982)

Заувек ћеш остати у на-
шим срцима

БОГДАНА

ДИМИТРИЈЕВИЋ

Последњи поздрав од
унуке МИЛИЦЕ, зета
НИКОЛЕ и праунука
ДУШАНА, УРОША и ЈЕ-
ЛЕНЕ

(228/298982)

8. децембра 2020. године преминула је наша драга

АНА БАЛОГ
1929–2020.

рођ. Фораи

у 92. години.
Сахрана ће се одржати 16. децембра 2020. године на
гробљу у Војловици, у 15 сати.
Ожалошћени: син ЛАЦИ, снахе МАРИЈА, МЛАДЕНКА
и ХАТА, унуци КЛАРА, НАТАША, МЕЛИНДА, АНА, ЈА-
СМИНА и ХИЛДА, праунуци ЕМИЛ, ЕМА, ЕМИЛИ,
КРИСТИНА, МИЛА и ВЕРА

(202/298951)

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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Наш школски

ИГОР ШАРАЦ
1978–2020.

Небеска учионица оплемењена је топлим осме-

хом твојим.

Видимо се у истој учионици, истом одељењу, ис-

тој клупи...

Твоје VI II-3 Банатско Ново Село

(174/1298925)

Последњи поздрав

ИГОРУ

од другова из средње школе: ПЕЦЕ, РАЈКА,

(188/2989378)
ЂОРЂА и ЛУКЕ

ИГОР ШАРАЦ

Последњи поздрав нашем Шакију који нас

је прерано напустио

Твоје IV-2

(211/298963)

Последњи поздрав ком-
шији

ЗОРАНУ

од породице НИНИЋ

(63/298796)

ЗОРАН

МИТРОВИЋ

Куму последњи по-

здрав од породице

ФИЗЕШАН

(78/198812)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ

МИТРОВИЋУ

од прија ДАНКЕ, 

породице

МАРКУШЕВ

и МИЛИЋЕВ

(96/2988219

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 4. 

децембра 2020, у 65. години, преминула наша драга

ВЕСНА ТРКУЉА
Рођ. Јеленковић

1956–2020.

Ожалошћени: супруг МИЛАН, ћерка ВАЊА,

син МИЛОШ и БОЈАНА, брат ДРАГАН

као и остала родбина и пријатељи

(45/298780)

ВЕСНА ТРКУЉА

Последњи поздрав комшиници од комшија

из зграде у Кикиндској 9
(47/298783)

Драгој

ВЕСНИ

Вјечнаја памјат.

Са дубоким пијете-

том и поштовањем

породица ЋОСИЋ
(12/298746)

Последњи поздрав нашој

драгој

ВЕСНИ

од СЛАВИЦЕ и ЈЕЛЕНЕ
(59/198793)

Преминула је наша драга сестра

ВЕСНА ТРКУЉА
рођ. Јеленковић

С љубављу, МАРИНА и САША

са породицама

(67/298799)

4. децембра 2020. године преминула је

ВЕСНА ТРКУЉА

Најлепше успомене на нашу драгу куму чува-

ће породица АНДРИЋ

(75/298807)

Драгој мојој

ВЕСНИ

С љубављу

Нина БРАНА

(68/298799)

ВЕСНА ТРКУЉА

Последњи поздрав од колектива ДМ „Далма”

(73/298803)

Последњи поздрав

ВЕСНИ ТРКУЉА

Породици саучешће, у изненадном болу и ту-

зи, од породице МАРЈАНОВИЋ

(159/298907)

Последњи поздрав

драгој куми

ВЕСНИ

ТРКУЉА

МИЛЕ РАКИТА

са породицом

(177/1298929)

ВЕСНА ТРКУЉА

Последњи поздрав од кума ДУЛЕТА

(189/198938)

Драгој нашој

ВЕСНИ

последњи поздрав од породице

МИЈАЈЛОВИЋ

(216/298972)

3

ВЕСНА ТРКУЉА

Збогом драга наша Весна.

Нека те анђели чувају.

Твоји РАДОВАНОВИЋИ

(230/298992)

Последњи поздрав

драгом куму

НИКОЛИ

ШТРБАНУ
од кумова НИКОЛЕ,

ПРЕДРАГА
и НЕНАДА САКИЋ

са породицама, 
из Омољице

(145/298890
)

Последњи поздрав

НИКОЛИ

ШТРБАНУ

Чуваћемо успомену

на тебе.

Колеге из Службе

ЗЖС ХИП-

Петрохемије
(171/298920)

НИКОЛА

ШТРБАН

Људи као ти не уми-

ру док живе они који

те воле и који те се

сећају, а тебе никада

неће заборавити ЉИ-

ЉАНА ЗЛАТКОВИЋ

са породицом

(203/298952)

БЛАГАЈНА

300-830
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Последњи поздрав супрузи, мајци и баки

КОВИЉКИ ПОПОВИЋ КОВИ
1946–2020.

Твоји вољени: супруг ДРАГОЉУБ, ћерка САЊА, син СЛОБОДАН, унук

ВЛАДИМИР, унуке ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА, зет ДЕЈАН и снаја ЈАСНА

(20/298753)

Последњи поздрав најдражој баки

КОВИЉКИ ПОПОВИЋ КОВИ
1946–2020.

Прерано је дошао дан ког сам се највише плашио. Хвала ти за све лепе тре-

нутке са тобом проведене и најлепшем детињству. 

Волим те највише.
Твој вољени унук ВЛАДА

(22/298753)

Последњи поздрав драгој

КОВИЉКИ ПОПОВИЋ КОВИ
1946–2020.

Од брата ЂОКЕ са породицом
(21/298753)

КОВИЉКА

ПОПОВИЋ

КОКА

Последњи поздрав

драгој комшиници

од станара зграде

у Стевана Шупљикца

155.
(214/298969)

БУЦА

Не постоје речи којима могу исказати колико ми недостајеш.

Тужна срца опраштам се од тебе – свог најбољег друга и пријатеља.

ПЕЦА са породицом

(138/198885)

Са неизмерном тугом и болом опраштамо

се од супруга, оца и деде који је изненада

преминуо, у 67. години

БРАНКА ТЕЛИШМАНА
1954–2020.

Његови најмилији: супруга МИРЈАНА,

ћерка ДАНИЈЕЛА, синови ДАВОР и ДАРКО,

снаја ИВАНА, унука ТЕОДОРА, родбина,

пријатељи и комшије

(84/298826)

Последњи поздрав

БРАНКО

ТЕЛИШМАН

Почивај у миру са ан-

ђелима добри мој

пријатељу.

ПИЛЦИКА

(40/298774)

Последњи поздрав драгом пријатељу

БРАНКУ

од ЈУГОСЛАВА, ВЕСНЕ и ИВАНА

(72/198802)

Последњи поздрав деда

БРАНКУ

од унуке ТЕОДОРЕ, снаје ИВАНЕ

и сина ДАРКА

(89/298826)

Последњи поздрав

брату

БРАНКУ

ТЕЛИШМАНУ

Хвала ти за све прове-

дене тренутке. Пре-

рано си ме оставио

самог.

Брат ДРАГАН

са породицом

(222/198978)

Последњи поздрав куму

од породице РАТКОВИЋ

(242/299005)

Саучешће породици

нашег драгог

БРАНКА

ТЕЛИШМАНА

Почивај у миру до-

бри човече.

С поштовањем

породица ЈУРИЧАН
(243/199006)

Изненада нас је напустио, у 86. години, брат и стриц

ДРАГУТИН СИМОВИЋ
7. III 1943 – 2. XII 2020.

Нека ти је лака земља, почивај у миру.

НИКОЛА, АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР са породицама

(51/298778)

Најбољем тати и деди

СРЕТЕНУ

МИЛОЈЕВИЋУ

Заувек у нашим срцима.

Твој рођенко МАЈА
са мужем РАДЕТОМ и

унуцима КАТАРИНОМ
и СТЕФАНОМ ЛАЛИЋ

(130/298874)

БЛАГАЈНА

300-830
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Наш отац и деда

ДОБРИВОЈЕ

СТОЈИЉКОВИЋ

отишао је тихо и мирно, као што је и жи-

вео, у 92. години.

Чуваћемо те заувек у срцу.

Твоји најмилији

(3/298725)

Нашем драгом пријатељу

ЂЕРФИ МИХАЉУ
1950–2020.

Последњи поздрав драгом нашем пријатељу.
Од пријатеља МАРЕ и РАДОВАНА ЈАНИЋА

(33/298767)

Нашем вољеном

ЂЕРФИ МИХАЉУ
1950–2020.

Са великом тугом се опраштамо од нашег вољеног деде, оца, све-

кра и великог човека.

Твоји најближи: синови ДАМИР и МИХАЉ, снаје МАРИЈАНА

и СЛАЂА, твоји дивни унуци: МАТЕЈА, АНДРЕЈА и ЛУКА.

Почивај у миру.

(34/298767)

Нашем вољеном

ЂЕРФИ МИХАЉУ
1950–2020.

Створио си дивну породицу коју си свом

душом волео и која је много волела тебе.

Хвала ти.

Синови ДАМИР и МИШКО

(35/298768)

4. децембра 2020, у 71. години, напустио

нас је

МИХАЉ ЂЕРФИ

Последњи поздрав од брата ЈОЖЕФА

са породицом

(23/298754)

Последњи поздрав великом пријатељу и другу

МИХАЉУ

од другара и особља Клуба Котеж 1:

ДУШАНКА, РАДА, ГАЈА, ПЕРА, ЧАКИ, ЛУНЕ,

ВЕЉА, КИКА, ЈОВА и ЗЕМА

(52/298789)

Драгом и поштованом

ЂЕРФИ МИХАЉУ

последњи поздрав од Дамирових другова.

СЛАЂА, КИЋА, КОМА, МИЛАН, ТИХА, МИТАР, ТОП, ЗУБА,

МОМА,  МАКИ, ПАЧЕ, БОРИС и КАЛЕ

(93/298829)

Поштованом и драгом куму

ЂЕРФИ МИХАЉУ

последњи поздрав од породице КАТУЦА

(94/298829)

Последњи поздрав супругу, оцу, свекру и деди

ЈОВО ШУНКИЋ
1934–2020.

Знао си да те волимо, али нећеш знати колико нам не-

достајеш.

Почивај у миру.

Твоји најмилији: супруга БРАНКА, синови НИКОЛА и

ЂОРЂЕ, снајка МИЛЕНА и унучад ЈОВО и СОФИЈА

(97/298832)

Тужна срца и са болом у души јављамо родби-

ни, пријатељима и познаницима жалосну вест

да је наш драги супруг, отац и деда

СТОЈАН ГРУБАНОВ
преминуо након кратке и тешке болести, у 70.

години.

Последњи испраћај обавиће се у суботу, 12.

децембра, у 11 сати, на Католичком гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА, 

ћерке МИРЈАНА и СНЕЖАНА

и унуци ТАМАРА и НЕМАЊА

(41/298776)

СТОЈАН ГРУБАНОВ

„Није растанак тај који боли, боле сцене догађаја из
прошлости. 
Боли загрљај који је можда последњи. Боле празне ре-
чи које се трудиш да запамтиш заувек.
Боли ноћ, хладни ветар, судбина што нас раздваја.
Успомене које нас већ тапшу по леђима, хватају за ру-
ке и терају нас да гледамо назад...
Не, није растанак тај који боли – боли крај.”

Заувек твоје: СНЕЖАНА и МИРЈАНА
(42/298776)

Последњи поздрав

нашем драгом зету,

пашеногу и течи

СТОЈАНУ

ГРУБАНОВУ

од ЉИЉАНЕ, 

СВЕТОЗАРА, 

ЈОВАНЕ, БОБАНА,

НЕНАДА и ЈОВАНЕ

Никада те нећемо за-

боравити

(114/198857)

Последњи поздрав

драгом зету и течи

СТОЈАНУ

ГРУБАНОВУ

од свастике РУЖИЦЕ

и деце СВЕТЛАНЕ,

НИКОЛЕ и ТИЈАНЕ

са породицама

(115/198857)

РАДМИЛА

ИЛИЋ

Никада неће умрети

они којих се сећамо

и носимо у срцу и те-

бе неће заборавити,

твоја сестра ЉИЉА-

НА ЗЛАТКОВИЋ са

породицом

(2047298952)

Последњи поздрав

драгој тетка

РАДМИЛИ

Хвала за све, чуваће-

мо те од заборава.

БАНЕ и ОЉА

са целом породицом

(210/298962)

С љубављу мом

СРЕТЕНУ
МИЛОЈЕВИЋУ

Твоја МИЛА
(129/298874)

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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НЕНАД ЈАНДРИЋ

Последњи поздрав нашем зету од таста и

таште.

Волимо те и увек ћеш бити у нашим срцима.

Породица ЈАКШИЋ

(234/198994)

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Последњи поздрав вољеном и никад непрежаљеном сину, брату

и деверу од мајке ЗОРЕ, оца БРАНКА, брата СТЕВЕ и снаје ВИШЊЕ

(237/298995)

Последњи поздрав

драгој

МИРЈАНИ

ФИЛИПОВ
1942–2020.

Од ДРАГОЉУБА,

МИЛОЈКЕ, 

ЈУЛИЈАНЕ, 

унука СТЕФАНА

и унуке САРЕ

(4/298735)

Последњи поздрав

ПРЕДРАГ

ДЕЈАНОВ
1957–2020.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Супруга ЈУЛИЈАНА

И ћерке АДРИЈАНА

и НЕВЕНА

са породицама

(131/298876)

Последњи поздрав

брату

ПРЕДРАГУ

ДЕЈАНОВУ
1957–2020.

Заувек ћеш бити у

мом срцу.

Од брата НЕНАДА

и деце НАТАШЕ

и ЖЕЉКА

(132/989877)

АЛЕКСАНДАР

ЈОВАНОВСКИ
10. X 1940 – 9. XII 2020.

Последњи поздрав

нашем Аци.

Супруга ЉУБИЦА,

син ИВАН

са породицом, 

ћерка ИВАНКА

са породицом

и остала родбина

(207/298955)

Почивај у миру

СРЕТЕН МИЛОЈЕВИЋ
1930–2020.

Нека ти је лака земља
СТАНИЈА, ЗОРАН и ВАЊА

(193/298945)

МИЛИЦА

МИЈАТОВ
1939–2020.

Последњи поздрав

драгој Милици од се-

стре МАРИЈЕ и се-

стричине МИРЈАНЕ

(205/298953)

МИЛИЦА

МИЈАТОВ
1939–2020.

Последњи поздрав

драгој тетки од СА-

ШКЕ, ЈОЛЕТА, ДА-

НИЕЛА и ВИКТОРА

(206/298953)

МИЛАН РАШКОВ

У срцу туга, на гробу тишина, у дому нашем велика пра-

знина.

Не видимо ти очи и не чујемо ти глас, али осећамо да си

ту између нас.

Волимо те.

Син БРАНКО и супруга НАДА

(9/298741)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

од породице ВИШЊИЋ: сестре ОЛГЕ, зета ЂУРЕ,

ЉУБИЦЕ и МАРИЈЕ
(24/12987856)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

од брата ДЕЈАНА

(25/298756)

Почивај у миру

МИЛАН РАШКОВ
1953–2020.

Успомене на тебе чуваће: МАЈА, САША и НАДА

(87/298822)

Последњи поздрав

МИЋИ

од ЂУРЕ, СЛАВИЦЕ,

КРИМЕТА, КРЛЕТА,

МУЊЕ, ЗОРИЋА,

ВЛАЈКА, ЗУКЕТА,

СИНИШЕ, 

ШИМЕТА, ИВЕ, 

ЂУРЕ, ЗЕКЕ, БОШКА

и другара „Мањаче”

(122/298866)

Последњи поздрав драгој сестри

ЦРНИ КАТИЦИ
1929–2020.

Сестра БОЈАНА и породица БЕЛАНЧИЋ
(30/298761)

Последњи поздрав драгој баки

ЦРНИ КАТИЦИ
1929–2020.

Од унука СНЕЖАНЕ и БОЈАНА са породицама
(31/298761)

Последњи поздрав

тетка

КАТИЦИ

комшије из улаза

у Стевана

Шупљикца 117

(77/298810)

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Последњи поздрав мом најбољем тати... зовем те по цео дан

тата, тата, тата

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Волим те заувек.

Твоја мала ћеркица ДУЊА ЈАНДРИЋ

(232/198994)

Последњи поздрав мојој задњој и највећој љубави

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Оставио си нас саме, у неверици смо још... знаш оно наше „и

под сјајем ружичастих звезда” знам да ме чекаш доћи ћу...

Дуњу која је рођена из велике љубави извешћу на прави пут.

Испунићу и сваки наш договор.

Воли те воја жена највише.

БИЉАНА ЈАНДРИЋ

(233/198994)

Капитену наш

НЕНАДЕ

Много смо утакмица одиграли и победили заједно, али у овој нај-

тежој си нас напустио на полувремену. Остајемо задње у кафани,

без тебе. 

Заувек ће те се сећати и волети те твоје пионирке: 

ЗОРИЦА, ДАНИЈЕЛА, МИРЈАНА, ДРАГИЦА, БОСКА, 

ТАЊА, ЖЕЉКА, МОНИКА и АЛБИНА

(100/198835)

НЕНАД

ЈАНДРИЋ

Рођо, нека те анђели

чувају а ми ћемо од

заборава.

МАРКО и НЕВЕНА

ЈАНДРИЋ

(146/198894)

НЕНАД

ЈАНДРИЋ

Почивај у миру драги

наш пријатељу.

САВО и ДУШИЦА

ПЕЋЕР
(215/298970)

Последњи поздрав

великом пријатељу

НЕНАДУ

ЈАНДРИЋУ

Нешо, почивај у миру.

МИРЋА СТАНЧУЛ

са породицом

(225/298981)

Последњи поздрав најбољем зету

НЕНАДУ ЈАНДРИЋУ

Волимо те и увек ћеш живети у нама.

Твој шуре и твоја „прија” онако како си ти волео

да ме зовеш Дејана.

Твоји: ДЕЈАН и ДЕЈАНА

(235/198994)

Последњи поздрав мом драгом куму, великом

пријатељу

НЕНАДУ ЈАНДРИЋУ

Увек ћеш живети у мени, и увек ћу пазити на Ду-

њу и Биљану.

Твој кум РАДОМИР ТОДОРОВ

(236/198994)

Последњи поздрав куму

НЕНАДУ ЈАНДРИЋУ

Куме мој, прерано си нас напустио, нек твоја

добра душа почива у миру.

Кум КНЕЖИЋ ГОРАН

(231/298993)

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Последњи поздрав драгом сестрићу, брату и ћи-

ћију од ујака СТЕВЕ са породицом

(238/298995)

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Последњи поздрав драгом сестрићу, брату и уја-

ку од тетка ЈАЊЕ, теча ПЕРЕ, сестара БИЉЕ и

ЉИЉЕ са породицама
(239/298995)zz

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 колегиници

ДРАГИ РАНИСАВЉЕВИЋ
васпитач у пензији

од колектива ПУ „Дечја Радост” Панчево

(60/ф)

Последњи поздрав

тетки

ДРАГИЦИ

РАНИСАВЉЕВИЋ

Почивај у миру.

Породица РОДИЋ

(62/298794)

Последњи поздрав

сестри и тетки

ДРАГИЦИ

РАНИСАВЉЕВИЋ

Породица

АЛЕКСИЋ

(37/298772)

Последњи поздрав дра-
гој комшиници

ДРАГИ

РАНИСАВЉЕВИЋ
Породице: ЈЕВТИЋ,

ПРОДАНОВИЋ, 
БОКШАН, РАДИВОЈЕВ,

СТОЈАНОВИЋ, 
ОГЊАНОВИЋ

и РИСТИЋ
(128/298873)

Последњи поздрав

ДРАГИ РАНИСАВЉЕВИЋ`
1950–2020.

од супруга МИЛАНА, ћерке ТИЈАНЕ и сина ДРАГАНА

са породицама
(142/29889)

Последњи поздрав

ДРАГИ РАНИСАВЉЕВИЋ
1950–2020.

од брата БОБЕ са породицом

(143/298889)

Последњи поздрав

ДРАГИ РАНИСАВЉЕВИЋ
1950–2020.

од пријатеља БАНЕТА и прије МИЛИЦЕ са породицом

(144/298889)

Последњи поздрав

ДРАГИ РАНИСАВЉЕВИЋ

од Тијаниних пријатеља ДРАШКА, ИГОРА, 

(194/298946)
СТЕФАНА, ГОРКЕ и ИВАНЕ

Последњи поздрав тета

ДРАГИ
РАНИСАВЉЕВИЋ

од Тијанине ИВАНЕ
са породицом

(195/198946)

Последњи поздрав вољеном сину

ЗЛАТКУ ЈОЧИЋУ
1960–2020.

од мајке ДУШАНКЕ

(69/298800)

Последњи поздрав

ЗЛАТКО ЈОЧИЋ
1960–2020.

Породица ЈОЧИЋ

(70/298800)

Умро је мој брат

ЗЛАТКО

ЈОЧИЋ

Успомену на њега чу-

ваће сестра ЈОВАНКА

са породицом

(88/298823)

Последњи поздрав драгом сестрићу и брату

ЗЛАЈИ

Живећеш вечно у нашим срцима и сећањима.

Нека те анђели чувају. 

Твоји: ујак РАДОЈКО, сестра ЉИЉАНА, брат

ПЕТАР и снаја СВЕТЛАНА са породицама

(110/198850)

ЗЛАТКО ЈОЧИЋ

Нека рај Божји подари мир и спокој тво-

јој души.

Брат МИРОСЛАВ са породицом

(147/298895)

ЗЛАТИНКА ДРАКУЛИЋ

Наша драга Злата је преминула 5. децем-

бра 2020. године. 

Сахрана ће бити обављена 14. децембра

2020, у 13 сати, на Старом православном

гробљу. Иди у миру код своје Тијане.

Твоји: ТОМА, ЖЕЉКО, 

ТИЈАНА и МИЛИЦА

(223/298979)

Тужни смо што се опраштамо од једине сестре и

тетке, драге

ЗЛАТЕ ДРАКУЛИЋ

која нас је напустила после краће болести.

Надамо се да одлази у неки мирнији свет.

БЕЦА, ИВАНА и МАРКО са породицама и ЗОРАН

(224/298980)

Последњи поздрав брату и ујаку

МИЛАНУ АНТОНИЈЕВУ
28. X 1956 – 5. XI 2020.

Сестра ЗОРИЦА и сестричине МИРЈАНА

(118/198861)
и ЈЕЛЕНА ТИШМА

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 6. де-

цембра 2020. године, у 90. години преминула

ДАНИЦА ВУЈИНОВИЋ
1931–2020.

Сахрана ће се обавити 13. децембра 2020. годи-

не, у 12 сати, на Католичком гробљу.

Породица ВУЈИНОВИЋ
(58/298791)

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.

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

Нашој

ВЕСНИ

КРСТИЋ

Хвала на дугогоди-

шњој сарадњи.

„NEST-LIFT”
(29/298760)
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Наша драга мајка, бака и сестра

АНЂЕЛКА Т. РАДУЛОВИЋ
рођ. Поповић

1937–2020.

преминула је 2. децембра 2020. 
Њену неизмерну љубав, доброту, нежност, пажњу и
бригу памтићемо заувек.
Захваљујемо свим лекарима, медицинском и помоћ-
ном особљу који су помогли да нас тихо и достојан-
ствено напусти.

Ожалошћени: ћерка ТАТЈАНА, син РАДЕ, 
унук МИХАИЛО, породице ПОПОВИЋ и ВРЧИЋ

(139/298886)

ЈОВАН

ПЕРИЋ

Речи су сувишне.

Почивај у миру. 

Твоје: КОРАНА

и АНИТА

(135/298882)

Последњи поздрав

вољеном брату

ЈОВАНУ

ПЕРИЋУ

од сестре ЦИЦЕ

и зета ЂУРИЦЕ

(136/298882)

Последњи поздрав једи-
ном брату

ЈОВАНУ ПЕРИЋУ

од ГОЂЕ из Сакула

(137/298882)

ЈОВАН ПЕРИЋ
4. V 1966 – 7. XII 2020.

Хвала ти што си за нас дао све, што си се јуначки борио и дао све

од себе. Док наша срца куцају бићеш у њима и ти и никада те не-

ћемо заборавити.

Неутешни: супруга КАТАРИНА, син БРАНИСЛАВ, 

ћерка ЈОВАНА и отац ЗОРАН

(140/298888)

ЈОВАН ПЕРИЋ

Борио си се храбро, достојанствено а на вечни пут отишао као го-

сподин.

Нека те анђели чувају.

Таст АНДРИЈА, ташта РОЗАЛИЈА са зетом СТЕВАНОМ, 

свастиком МАГДАЛЕНОМ и децом

(141/298888)

После кратке и тешке болести преминуо је мој син

ЈОВАН ПЕРИЋ
4. V 1966 – 7. XII 2020.

Сине мој, на овај свет си дошао

увеселивши ми срце, и

испунивши ми крило и руке.

Са овог света те пратим срца пуног успомена,

душе пуне бола, и руку жељних заједничких тренутака.

Мирно спавај, јер твоја мајка те воли у вечност.

Твоја неутешна мајка

(163/1298911)

У суботу, 5. децембра 2020. године, у 83. години

овоземаљског живота упокојила се у Господу на-

ша мајка и бака

ЈОВАНКА ГВОЗДЕНОВИЋ

Сахрањена је 7. децембра 2020. године на гро-

бљу у Омољици,.

Син ЉУБОМИР и ћерке ЈЕЛЕНА и ГОСПАВА

(160/298908)

ЗАХВАЛНИЦА

Братији: МИЛАНУ,

ОГИЈУ, ВЛАДИ,

БРАНКУ, СРЂАНУ,

ВЛАДИ, ЗДРАВКУ.

Од Господа им

здравље.

ЉУБА

(161/298908)

ЈОВАНКА
ГВОЗДЕНОВИЋ

Последњи поздрав сна-
ши од РАДИВОЈА, МИ-
РЕ, МАРИЈЕ и ДУШАНА

(162/298909)

Последњи поздрав

драгој

ЈОВАНКИ

ГВОЗДЕНОВИЋ
из Омољице

од девера ЉУБЕ

и јетрве ЈОВАНКЕ

(81/298814)

Последњи поздрав

драгој

ЈОВАНКИ

ГВОЗДЕНОВИЋ
из Омољице

од девера НИКОЛЕ,

БИЉЕ и ЦОЛЕТА

(82/2988149

Последњи поздрав

драгој стрини

ЈОВАНКИ

ГВОЗДЕНОВИЋ
из Омољице

од ЦАЦЕ

са породицом

(83/298814)

Последњи поздрав драгој

АНЂЕЛКИ РАДУЛОВИЋ

С тугом и поштовањем опраштамо се од тебе.

Почивај у миру.

Унук МИХАИЛО са мамом ЉИЉАНОМ и баком

БРАНКОМ МИЛОВАНОВИЋ

(217/298973)

ЈОВАН ПЕРИЋ

Последњи поздрав Јоци од породице ГЛИГОРИН

и другара са салаша
(220/298976)

Последњи поздрав нашем

МИЛАНУ

Супруга ИЛИНКА, 

синови МИРОСЛАВ и МИРКО, 

снаје ЕМИНА и ЛИДИЈА, 

унуци ИВА, ИГОР и АЛЕКСАНДАР

(107/298845)

Последњи поздрав драгом оцу

МИЛАДИНУ БАТИНИЋУ
1935–2020.

Од сина МИЛАНА, снаје САЉЕ, 

унуке НИНЕ и зета НИКОЛЕ

(197/198948)

8. децембра престало је да куца велико срце

нашег драгог

МИЛАДИНА БАТИНИЋА
1935–2020.

Заувек твој син БРАНИСЛАВ, снаја ЈЕЛЕНА

и унуци АНА и АЛЕКСА

(198/298948)

Последњи поздрав

Бати

НЕНАДУ

СТАНКОВСКОМ
1972–2020.

од другара

ШАЊИЈА, НЕШЕ

и БРАНКЕ

(229/298991)
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Последњи поздрав нашој вољеној супрузи и мајци

РАДМИЛИ ГОЈКОВИЋ

Напустио нас је наш борац, ослонац, наша снага

и отишла на неко лепше место. Не постоје речи

које би описале ову бол и тугу.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: супруг СЛАВОЉУБ, син ЗОРАН, 

ћерка БОЈАНА и зет ДЕЈАН
(54/298790)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

РАДМИЛИ ГОЈКОВИЋ

Речи утехе не постоје за твој прерани одлазак, за-
борава нема.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима. Била
си наш анђео на земљи а сада ћеш бити наш анђео
чувар.

Сестра МИРА, зет ЧЕДА, сестрић МИЛАН, 
сестричина МИЛИЦА и снајка ГОГА

(55/298790)

РАДМИЛА ГОЈКОВИЋ

За нас си увек била љубав, снага, подршка, осло-

нац и глас разума.

Захвални смо што смо те имали. Недостајеш

много. Нека твоја доброта и племенита душа по-

чива у миру.

Последњи поздрав од сестре ДИНЕ, зета ДРАК-

ЧЕТА, сестричине ДАЦЕ и СУЗЕ са породицама

(56/298790)

Последњи поздрав

драгој

РАДМИЛИ

Нека ти анђели пода -

ре вечни мир.

Заова СЛАВИЦА, 

зет СТОЛЕ, 

ЗОРИЦА и ЉИЉАНА

са породицом

(57/298790)

Последњи поздрав драгој прији

РАДМИЛИ ГОЈКОВИЋ

од ЈЕЛИЦЕ, ДЕЈАНА и САНДРЕ, ЉИЉАНЕ, 

ИГОРА и ДАНИЈЕЛЕ
(133/298878)

Последњи поздрав

РАДИ ГОЈКОВИЋ

драгој колегиници и пријатељу.

Колектив Прекршајног суда у Панчеву.

(199/ф)

5. децембра 2020. године напустила нас је наша вољена супруга,

мајка и бака

МИЛЕВА АВРАМОВИЋ
1938–2020.

Била си увек јака и борила се, сада твоје срце није могло... нека те

анђели чувају, а ми ћемо те чувати у нашим срцима, и сећањима

на лепе тренутке које смо провели са тобом.

Твоји најдражи: супруг БРАНКО, ћерка ЗОРИЦА, 

зет ДРАГАН и унуци ВЛАДИМИР и НЕВЕНА
(65/298798)

Драга моја мајко

МИЛЕВА АВРАМОВИЋ
1938–2020.

Волим те пуно... Заувек...

Недостајеш ми... заувек.

Твоја ћерка ЗОРИЦА

(66/198798)

5. децембра 2020, напустила нас је

МИЛЕВА АВРАМОВИЋ

Поштована свастико, почивај у миру са сво-

јом сестром Косом.

Зет МИЋА, ПЕЂА и АНЂА из Мостара

(43/298778)

Последњи поздрав

драгој

МИЛЕВИ

АВРАМОВИЋ

Остаћеш заувек у на-

шем сећању.

Породица ТИЈАНИЋ

(98/198833)

Последњи поздрав дра-
гој куми

МИЛЕВИ

АВРАМОВИЋ

Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Породице ЛОНЧАР,
БОРНА

и КОСТАДИНОВ
(117/198860)

Последњи поздрав

МИЛЕВИ

АВРАМОВИЋ

Породица

ЂОРЂЕВИЋ

(123/198867)

МИЛЕВА

АВРАМОВИЋ
1938–2020.

Последњи поздрав

драгој ујни.

Породица

МИХАЈЛОВИЋ

(127/298872)

Последњи поздрав драгој

МИЛЕВИ

од ЗОРЕ и ГОЦЕ са породицом

(221/198977)

Са тугом у срцу опраштамо се од

ДИНКЕ ЛАЗАРОВ

Теткице, никада нећемо заборавити твоју до-

броту, марљивост и пожртвовање.

БИЉАНА, БАНЕ, МИЛИОШ и ИВАНА

са породицама
(200/298949)

3. децембра преминула је

ПЕРСИДА ЛАЗАРОВ

Твоји најмилији те никада неће забора-

вити.

Супруг ЈОВАН, ћерка ЗОРАНА, 

унуци ЈОВАНКА и ЈОВАН

и зет БОЖИДАР

(101/298838)

Прерано је отишла моја драга тетка Ласа

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

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

АНЂА са породицом
(18/298514/р)

Последњи поздрав нашој

ЛАСИ

Породице ПАТИЋ и ЈОСИМОВ

(85/298820)

Драга Ласо

ЦВИЈЕТА ШЉИВАР
Заувек ћеш бити у мом срцу.

Последњи поздрав
КОВИЉКА МАРЧЕТА

(86/298821)

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

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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НАДА

РУСМИР
1934–2020.

Последњи поздрав

мајци од ћерке СЛАЂЕ,

синова БОЖЕ и МИТЕ,

снаје ЦЕЦЕ, четири

унуке, праунуке и

праунука
(92/298827)

Поштованом

ВЛАСТИМИРУ

ПЕТКОВИЋУ

Отишао си тихо, за

тобом су остала мно-

га добра дела. 

Нека ти Бог подари

мир у рајском насе-

љу.

Породица

ШУЉАГИЋ

(109/298849)

Последњи поздрав

драгом куму и вели-

ком пријатељу

ВЛАСТИ

ПЕТКОВИЋУ

од НИКОЛЕ и РАДЕ

(154/298903)

11. децембра 2020.

навршава се шест го-

дина откако нас је

напустио мој брат

БОГДАН

ПЕТРОВ

БОЦА
1950–2014.

Заборав не постоји,

туга је вечна.

Сестра ЉИЉАНА

са породицом
(173/298924)

У петак, 11. децембра 2020. навршава се шест го-

дина откако је заувек отишао наш драги

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
13. VI II 1950 – 11. XII 2014.

Успомене живе у нама.

ЈУЦА и ОГЊЕН

(172/198923)

2. децембра изненада се упокојио у Господу

наш вољени

ВЛАСТИМИР ПЕТКОВИЋ
1948–2020.

Не постоје речи којима би се описала твоја до-

брота и твоја племенитост.

Хвала ти на свему што си учинио за нас!

Са великом љубављу и поштовањем успомену

на тебе чуваће: супруга ЉУБИЦА, ћерке ВАЊА

и ИВАНА, зет ВЛАДИМИР и унуци ПЕТАР и

АЛЕКСА

(191/298943)

ВЛАСТИМИР ПЕТКОВИЋ

Била је част имати те за пријатеља.

Почивај у миру!

СТОЈАНКА и ДРАГАН
(192/1298943)

С великим болом се опраштамо од наше драге мајке,

свекрве и баке

СЛОБОДАНКЕ МАРКОВИЋ ДАЦЕ
1947–2020.

Твој изненадни одлазак оставио је велику тугу и бол на

све нас.

Остаћеш запамћена и никад прежаљена у нашим срцима.

Твоји: син ЖЕЉКО, снаја ДРАГАНА, 

унуци ЕНА, МАРКО и АНА

(181/1298935)

Последњи, тужни поздрав нашој драгој

тетки и баки

СЛОБОДАНКИ МАРКОВИЋ

ДАЦИ

Тако си изненада отишла. Оставила си

много тога доброг за памћење и незабо-

рав.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоја братаница ГОРАНА, 

зет МИША и унука ЛАНА

(185/198935)

Последњи поздрав

сестри и заови

СЛОБОДАНКИ

МАРКОВИЋ

ДАЦИ

од брата ЖЕЉКА

и снаје ЦИЦЕ

(182/1298935)

Последњи поздрав драгој тетки и баки

СЛОБОДАНКИ МАРКОВИЋ ДАЦИ

Братанац ГОРАН са породицом, 

снаја МАРА, унуци ВУК и АЛИСА
(184/298935)

Последњи поздрав

драгој прији и искре-

но саучешће породи-

ци

СЛОБОДАНКИ

МАРКОВИЋ

ДАЦИ

Нека Твоја племени-

та душа почива у ми-

ру и нека ти је лака

земља.

Прија НАДА

са породицом

(183/198935)

Последњи поздрав

тетка ДАЦИ

од Жељкових другара: БОБАН КОБАЦ, ВАЊА,

НЕБОЈША, СПИДИ, БАНЕ СТОЈАНОВИЋ, БАНЕ

ТРАИЛОВИЋ, ДУЛЕ, СРЕЛЕ, СЕКУЛА УРКЕ,

ДАРКО ПЕЈИЧИЋ

(186/298936)

Последњи поздрав тетка

ДАЦИ

Колектив Агенције

АМЦ „Стари град”

(187/289936)

СЛОБОДАНКА МАРКОВИЋ

Последњи поздрав великом човеку и сараднику

од Удружења инвалида рада и ОСИ Града Панчева

(48/298784)

Последњи поздрав

ДАЦИ

Кумо, хвала ти за не-

измерну љубав и до-

броту.

ЉУБИЦА, ВАСА, 

ЗОРАН и СНЕЖАНА

(104/298842)

Последњи поздрав

куми

СЛОБОДАНКИ

МАРКОВИЋ

ДАЦИ
1947–2020.

од породице

ГОСПИЋ, ГОЦЕ

ЛАЛЕТА и кумице

БРАНКЕ

са породицом

(106/198844)

СЛОБОДАНКА

МАРКОВИЋ

од колектива

БС Аутостакла

(201/1298950)

9. децембра навршава
се годину откад није са
нама наш отац и деда

МИЛОРАД

РАДОЈЕВ
Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Твоји: ЦИЦА и МИКА
са децом
(95/298830)

Последњи поздрав нашој

драгој

РАЈКИ
од МУШОКИЈА, МАЈЕ

(53/298780 и МИЦЕ

Последњи поздрав
драгој

РАДМИЛИ

ГОЈКОВИЋ

Почивај у миру. Нека те

анђели чувају.

Породице ПЕТРОВИЋ

и ТУРКАЉ

(241/299002)

Последњи поздрав

ПЕРСИДИ
ЛАЗАРОВ ДИНКИ

од брата СТЕВАНА
са продицом

(196/298947)



ПРЕДРАГ ЋУРГУЗ

Прошло је тужних четрдесет дана откада ниси са

нама. Увек ћемо те волети и сећати се твог лика.

Твоји: мајка ЂУЂА, брат НЕНАД, 

супруга ТАТЈАНА, братићи МИЛАН и ДЕЈАНА

и снајка СЛАЂАНА
(19/298751)

ЗОРИЦА

ГРУЈОСКИ

Тужних шест месеци

без тебе.

Твоји најмилији

(5/2987837)

ЗОРИЦА

ГРУЈОСКИ
Тихо, нечујно отишла
си из живота али успо-
мене на тебе део су на-
ших живота у којима за-
увек остајеш и неизмер-
но недостајеш!

Брат ЗОРАН
са породицом

(6/298738)
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ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ
1998–2020.

Прошла је тужна година. Много недоста-

јеш миљенице наша.

У суботу ћемо одржати годишњи помен на

Новом гробљу.

Неутешни: мама ЗОРИЦА, очух РАЛЕ,

браћа ЛАЗАР и НЕМАЊА, баба РАДА, 

деда РАДЕ, ујак ЗОРАН и ујна СЛАЂАНА

(11/298744)

СЕЋАЊЕ

12. XII 1999 –  12. XII 2020.

ВЕЉКО БЛАЖЕВСКИ

Иако време пролази моја туга за тобом није

мања. Недостаје ми твоја одмереност, смире-

ност, љубав и разговор. Живећи даље уз сву за-

хвалнсот, с љубављу и поштовањем чувам

успомену на срећне дане, твој лик, доброту,

топлину, подршку и љубав коју си ми несебич-

но давао.

С поносом чувам успомену.

Син СЛОБОДАН

(28/298759)

Прошла је година

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ
рођ. Гаврилов

7. II 1975 – 9. XII 2019.

Недостајеш... за све што долази недостајеш... Волимо те и чувамо у срцу.

Мајка ДРАГИЦА, отац СИНИША и сестра ЈЕЛЕНА са породицом

(38/298773)

Година туге и бола

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ
9. XII 2019 – 9. XII 2020.

Није растанак тај који боли. Боли загрљај који је последњи. Боле успомене које нас
тапшу по леђима и терају да гледамо уназад. Не, није растанак тај који боли, боли
крај. Недостајеш нам превише...

Твоји: ДРАГАН, НЕВЕНА и НИКОЛА

(39/298773)

Тужно сећање пово-

дом трогодишњице

смрти нашег

ВИТОМИР

МИРКОВ

ВИТА
10. XII 2017 – 10. XII 2020.

Успомену на тебе чу-

ва супруга ПЕРСА,

синови ЉУБИША и

ЈОВАН са породицама

(102/298840)

СЕЋАЊЕ

МИЦО

бол није у речима и

сузама већ у нашим

срцима у којима ћеш

вечно живети.

Мама, тата и бата

(108/298847)

9. децембра навршило

се десет година

ДАНЕ

ВЕЛИЧКОВИЋ
2010–2020.

Живиш у нашим срцима.

Воле те твоји: ДАМЈАН,
ЈОВАН и ГОЦА

(113/198856)

10. децембра 2020. је три године откако нас је

напустио наш драги

ПРЕДРАГ ПОПОВИЋ

Свака година је тешка. Три године како нас напу-

сти, твоји најмилији неће те никада заборавити.

Увек ћеш бити са нама.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

(124/198868)

Две године је про-

шло откада није с на-

ма наш вољени

ИВАН

ИВАНОВСКИ

Супруга РУМЕНА,

син ПРЕДРАГ, 

ћерка ЈЕЛЕНА, 

снаја ВЕСНА, 

зет НЕНАД

и унуци МИРЈАНА,

МИЛАН и МАРИЈА

(134/298880)

ЈУГОСЛАВ ЂУРЂЕВ
1935–2006.

Прошло је већ четрнаест година како нема мог

јединог брата. ДЕЈАН са породицом
(149/198897)

15. децембра 2020. навршава се година от-

када није са нама наша драга

СЛОБОДАНКА

ТОДОРОВИЋ ДАНКА

Туга не пролази. Много нам недостајеш.

Твоја љубав, топлина, загрљај.

У срцу те носимо и чувамо.

Твоји најмилији

(150/198899)

14. децембра 2020. навршавају се три тужне го-

дине откада нас је напустио наш вољени

ДРАГОМИР АРСИЋ
17. VI II 1957 – 14. XII 2017.

Време пролази, туга, бол и сузе остају. 

Твоји најмилији: супруга ЗАГОРКА, син ИВАН,

снаја ЈЕЛЕНА и ћерке ИВАНА и ДАНИЈЕЛА

(151/298901)

У недељу, 13. децембра 2020, у 11 сати, на Старом гро-
бљу, одржаћемо шестомесечни помен нашој драгој

РУЖИЦИ ЧАКАЛИЋ
Њени најмилији

(176/298928)

Последњи поздрав драгој

НЕВЕНКИ КРГОВИЋ БАЈИЋ

од комшија у Петра Бојовића 16
(80/298813)

НЕВЕНКА БАЈИЋ КРГОВИЋ
1952–2020.

Поздрав вољеној мајци од сина ИГОРА и унука ДУШАНА, БРАНКА, СТРА-

ХИЊЕ и снаје ВИОЛЕТЕ

У среду, 16. децембра одржаће се четрдесетодневни парастос, у 11 сати,

на качаревачком гробљу
(213/298968)

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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Прошле су две године, али бол и сећања остају

САВА ВОЈНОВ
из Црепаје

14. XII 2018 – 14. XII 2020.

Породица

(1/198605)

Тужно сећање на наше вољене

МИЛИЋЕВ

ЖИКА ЈОВА
12. XII 2011 – 12. XII 2020. 26. VI 2012 – 26. XII 2020.

Са поносом вас помињемо и чувамо успомене на вас.

Породица

(2/198723)

Шестомесечни помен

ВЛАДИМИР ОКРОЖНИК

Болно је као и првог дана а истина је те-

шка и неприхватљива, а стварност све

болнија.

Тужно сећање.

Воли те твоја ЗОРАНА

(7/298739)

12. децембра дајемо годину откако није са нама

ДРАГА ЛАЛОВИЋ НАНА
1930–2020.

Много суза у очима, велика туга у грудима... 

Мајко
Твоја деца

(8/29740)

12. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даће-

мо годишњи помен

СПАСОЈЕ ДИКЛИЋ
2019–2020.

Хвала ти за све. Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга ЉИЉАНА, син БОЈАН

и ћерка АДРИЈАНА са породицама

(10/298742)

ПОМЕН

НЕНАД НЕСТОРОВИЋ
13. XII 2016 –  13. XII 2020.

Драги Неле, колико је тешко живети без тебе

знамо само ми којима много недостајеш.

Твоја супруга МИЛИЈАНА, син ВЛАДА

и ћерка ВЕСНА са породицама

(14/298748)

Помен вољеном оцу

НЕНАДУ

НЕСТОРОВИЋУ
13. XII 2016 – 13. XII 2020.

Четири године туге и

бола.

Много ми недостајеш.

Твоја ћерка ВЕСНА

са породицом

(15/298748)

ДРАГОЈЕ

ФИЛИПОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Супруга ГОРДАНА,

син САША и ћерка

МАРИНА са својом

породицом

(46/298782)

13. децембра 2020.

навршава се шест ту-

жних и болних месе-

ци

ЈАНЕ

ДОДЕВСКИ

Јане мој, откад те не-

ма ја сна немам. Сва-

ки дан ми је постао

као година.

Твоја МИЦА

(49/298787)

У недељу, 13. децембра 2020. даваћемо шестоме-

сечни помен нашем драгом

ДОДЕВСКИ ЈАНЕТУ
1949–2020.

Нека те у тишини вечног мира чува наша љубав

јача од заборава.

Супруга МИЛИЦА, син СИНИША

и ћерка НАТАША са породицама
(50/298787)

12. децембра 2020, у 10.30, дајемо шестоме-

сечни помен нашој драгој

ЉИЉАНИ ВУЈИЋ

Син АЛЕКСАНДАР и ћерка АЛЕКСАНДРА

са породицама

(64/298797)

16. децембра навр-

шава се годину дана

откако нас је напу-

стила наша драга ма-

ма

ОЛГА

СМИЛИЋ

Твоји најмилији:

ћерке МАРИЈА

и СТАНИСЛАВА

са породицом

(71/298801)

КОЛАРСКИ

ДУШАН ДУШИЦА
2013–2020. 2011–2020.

Понекад у сновима, увек у срцу, мислима у причама.

(74/298806)                                                                               Ћерка ВАНИНА

Недостајеш

МИРКО КОВАЧЕВИЋ
1951–2019.

Година туге, бола и неверице да те нема.

С љубављу заувек.

Твоја супруга ВЕСНА

(76/298808)

СПАСА

ДИКЛИЋ

Помен паши од породи-

це КНЕЖЕВИЋ
(91/298825)

Једногодишњи помен

ДРАГАНА

ИДРИЗОВИЋ
11. XII 2019 – 11. XII 2020.

Сећања на тебе не бледе.

Твоји синови

АЛЕН и ДЕЈАН

(167/298916)

Једногодишњи помен

ДРАГАНА

ИДРИЗОВИЋ
11. XII 2019 – 11. XII 2020.

Недостајеш за све што

долази.

Сестра ЉИЉАНА

са породицом
(168/298916)

Једногодишњи помен

ДРАГАНА

ИДРИЗОВИЋ
11. XII 2019 – 11. XII 2020.

Недостајеш...

Породица

ЛОЗАНОСКИ

(169/298916)

Једногодишњи помен

ДРАГАНА

ИДРИЗОВИЋ
11. XII 2019 – 11. XII 2020.

Време пролази, бол не

престаје.

Мајка ЉУБИНКА и брат

ДРАГАН са породицом
(170/198916)

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.



Же ле зни чар
дебитовао у
професионалном
рангу

Про ле ће ве ли ких
надања

Љу би те љи спор та у Пан че ву и
око ли ни че ка ли су го то во две
де це ни је да не ки њи хов фуд -
бал ски клуб за и гра на ве ли кој
сце ни. Че ка ли су и – до че ка -
ли. Мно го ра до сти, по но са, али
и ве ре да наш град мо же да
ста не ра ме уз ра ме с нај бо љи -
ма ка да је та игра над игра ма у
пи та њу до нео им је Фуд бал ски
клуб Же ле зни чар.

По пу лар на „ди зел ка” из Пан -
че ва оства ри ла је ве ли ки успех
пла сма ном у Пр ву ли гу Ср би -
је. Пан че во се та ко из ди гло из
„фуд бал ске про вин ци је” и свр -
ста ло у ред с Бе о гра дом, Кра -
гу јев цем, Но вим Са дом, Чач -
ком, Ја го ди ном, Зе му ном, Пи -
ро том..., ве ли ким фуд бал ским
сре ди на ма.

Про шлог ви кен да је спу ште -
на за ве са на је се њи део се зо -
не у Пр вој ли ги. По сле пр вих

се дам на ест утак ми ца у
професи о нал ном ран гу, оп -
шти је ути сак да „Же ља”, као
но вај ли ја ме ђу ве ли ка ни ма,
ни је раз о ча рао. Ру ку на ср це,
би ло је при ли ка да се осво ји
још ко ји бод, да се је сен окон -
ча на бо љој по зи ци ји на та бе -
ли од пет на е стог ме ста, али
оно што је нај ва жни је је ту –
ипак со ли дан број бо до ва и
на да да се на про ле ће мо же
из бо ри ти оп ста нак у пр во ли -
га шком дру штву.

Иа ко су фуд ба ле ри на од мо -
ру, упра ва Же ле зни ча ра вред -
но ра ди. До шло је вре ме за ана -
ли зу пре ђе ног пу та, али и пла -
ни ра ња свих ко ра ка и рад њи
ко ји ће „ди зел ку” учи ни ти ја -
чом и от пор ни јом на број на
пр во ли га шка ис ку ше ња ко ја јој
пред сто је.

– Је се њи део ни је окон чан
ка ко смо оче ки ва ли, али мо -
ра мо да на ста ви мо да ље. Ре ал -
но, оче ки ва ли смо ви ше од еки -
пе ко ја је на сту пи ла у пр вом
де лу пр вен ства. Исти на, има -
ли смо пе хо ве и по вре де, као 
и про бле ме с ви ру сом то ком

јесени, али очи глед но је да нам
пред сто ји огро ман по сао у зим -
ском пре ла зном ро ку. Не ки

игра чи од ко јих се мно го оче -
ки ва ло ни су би ли на по треб -
ном ни воу, али с дру ге стра не
у пр ви план је ис ко чи ло не ко -
ли ко мо ма ка за ко је се већ са -
да ин те ре су ју и су пер ли га шки
клу бо ви. Ових да на ће мо оба -
ви ти разговoре са игра чи ма и
тре не ри ма, та ко да ће сви зна -
ти шта од њих оче ку је мо у на -
ред ном пе ри о ду. Мо ра мо до -
бро да се спре ми мо за про лећ -
ни део шам пи о на та. Би ће ја ко
те шко, али не пре да је мо се. Ве -
ру јем да мо же мо да из бо ри мо
оп ста нак у ли ги – ис та као је
спорт ски ди рек тор „ди зел ке”
Са ша Ра ду ло вић.

Дрес Же ле зни ча ра то ком је -
се њег де ла пр вен ства у Пр вој
ли ги но си ли су: Ду шан Плав -
шић, Ми лан Зо ри ца, Јор дан
Јо ва но вић, Не ма ња Мар ко вић,
Ми лош Са ва но вић, Бо јан Кне -
же вић, Фи лип Јо вић, Да ни ло
Ко ва че вић, Ге ор ги је Јан ку лов,
Пе тар Ста нић, Дра ган Да шић,
Бо јан Трип ко вић, Ни ко ла Ми -
тро вић, Ла зар Мар ко вић, За -
ка ри ја Су ра ка, Иван Лу чић,
Лу ка Сто ја но вић, Алек сан дар

Мир ков, Ву ка шин Јов ко вић,
Пре драг Ста ни ми ро вић,
Љубомир Сте ва но вић, Сте фан
Ле ви ћа нин, Лу ка Пе тро вић,
Мар ко Сто ја нов, Алек сан дар
Ми лин, али и мом ци из омла -
дин ског по го на: Алек сеј Пе -
тро вић, Алек са и Фи лип Са -
на дер и Сло бо дан Бо го је вић.
Тим су пред во ди ли тре не ри:
Мар ко Пе ро вић, Мар ко Ан -
дре јић, Го ран Мр ђа и Пре драг
Ма рић.

Нај е фи ка сни ји, с пет по го -
да ка, био је Ми лош Са ва но -
вић. Пе тар Ста нић је три пу та
по го дио мре жу ри ва ла, а по
два пу та пре ци зни су би ли Да -
ни ло Ко ва че вић и Ми лан Зо -
ри ца. У ли сту стре ла ца то ком
је се ни упи са ли су се и: Јор -
дан Јо ва но вић, Фи лип Јо вић,
Ни ко ла Ми тро вић и Лу ка
Стоја но вић.

– Си гур но је да ни смо за до -
вољ ни осво је ним бо до ви ма и
тре нут ним пла сма ном на та -
бе ли. По ква ли те ту ти ма мо -
ра ли смо да има мо ви ше бо -
до ва. До бро смо стар то ва ли, у
пр вих осам ко ла осво ји ли смо

три на ест по е на, али он да је
усле ди ла ре зул тат ска кри за...
На мно гим ме че ви ма је се нас,
на ро чи то на на шем те ре ну, гу -
би ли смо бо до ве иа ко смо при -
ка за ли до бру игру. Про пу шта -
ли смо при ли ке, што су ри ва -
ли уме ли да ка зне. Ипак, те
при ка за не игре да ју нам пра -
во и на ду да у на став ку пр вен -
ства мо же мо да обез бе ди мо
оп ста нак у ли ги. Ни сам за до -
во љан ни лич ним учин ком.

Ово ми је пр ви пут у до са да -
шњој ка ри је ри да сам по сти -
гао са мо два го ла у по лу се зо -
ни. Мо гао сам још три-че ти -
ри пу та да за тре сем мре жу
про тив ни ка, али јед но став но
лоп та ни је слу ша ла. Ипак, уве -
рен сам да ће у на став ку би ти
мно го бо ље. При пре ме ће мо
за по че ти по сле Бо жи ћа, има -
мо ме сец да на од мо ра, до вољ -
но да се опо ра ви мо од на пор -
не се зо не. Пред сто ји нам те -
шка бор ба на про ле ће, али,
по на вљам, има мо ква ли тет и
тим ко ји мо же да оства ри оп -
ста нак у ли ги – ре као је је дан
од нај и ску сни јих игра ча у ти -
му, чо век с пр во ли га шким ста -
жом и у До ли ни из Па ди не,
Мла до сти из Лу ча на и Сло зи
из Пе тров ца на Мла ви, ка пи -
тен Да ни ло Ко ва че вић, ко ме
је ово пе та се зо на у дре су
Желе зни ча ра.

Пред „ди зел ком” су огром на
ис ку ше ња. И све то у вре ме
пан де ми је ко ро на ви ру са... Вре -
ме је те шко, не из ве сност ве ли -
ка... Али би ло је у се дам де сет -
тро го ди шњој исто ри ји Же ле -
зни ча ра мно го пре пре ка ко је
су успе шно пре ско че не. За то
тре ба ве ро ва ти да ће и на про -
ле ће 2021. го ди не би ти раз ло -
га за ра дост!

СПОРТ
Петак, 11. децембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПР ВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПА НО РА МА

ЈЕ ДАН ЦИЉ – ОСТА ТИ МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА

ВЕ ЛИ КО ЗА ЛА ГА ЊЕ И ЕН ТУ ЗИ ЈА ЗАМ ДО НЕ ЛИ РЕ ЗУЛ ТАТ

ГО ДИ НА У ЗНА КУ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ „ПА НО НА ЦА”

Је дан од спорт ских ко лек ти ва
у на шем гра ду ко ји ће 2020.
го ди ну ипак пам ти ти по ле -
пом, је сте и Атлет ски клуб Па -
но ни ја. Овај мла ди клуб на -
пре ду је ве ли ком бр зи ном, па
је за вр ло крат ко вре ме на се бе
скре нуо па жњу ком плет не
спорт ске јав но сти.

На др жав ним пр вен стви ма
чла но ви АК-а Па но ни ја осво -
ји ли су чак де вет на ест ме да ља,
а бо га ту ри зни цу тро фе ја краси
и брон за из Ин стан бу ла, ко ју је

осво јио мла ђи ју ни ор Сте фан
Ла зић, је ди ни пан че вач ки атле -
ти чар ко ји је тре нут но члан ре -
пре зен та ци је Ср би је.

„Ме да ље смо осва ја ли у го -
то во свим ка те го ри ја ма, а има -
мо чак че ти ри се ни ор ска од -
лич ја. У пре ла зном ро ку наш
клуб је по ја ча ло још шест се -
ни о ра, ко ји су уме ли да пре по -
зна ју наш рад и труд, а са мим
тим и на ду да ће мо до го ди не
би ти још успе шни ји. И по ред
то га што смо по бро ју ме да ља
нај тро феј ни ји атлет ски клуб у
Пан че ву, пре ма бо до ви ма у Срп -
ском атлет ском са ве зу за у зе ли
смо 17. ме сто. На ма, као и ве -
ћи ни клу бо ва у Ср би ји про блем
ства ра упра во си стем бо до ва -
ња на екип ним так ми че њи ма,

јер у мно гим слу ча је ви ма ства -
ра ла жну сли ку о успе ху клу -
бо ва. Ипак, ве ру је мо да ће
правил ник о бо до ва њу еки па

уско ро би ти из ме њен. У овој
те шкој го ди ни, у бор би про тив
ко ро на ви ру са, ка да је мно го љу -
ди оста ло без по сла, и на ши
атле ти ча ри и њи хо ве по ро ди -
це оста ли су са ума ње ним при -
хо ди ма. По моћ је са да по треб -
на сви ма, а на ро чи то мла дим
клу бо ви ма ко ји не ма ју из во ре
фи нан си ра ња, јер мно ги од њих
не ће из др жа ти у сле де ћој го -
ди ни. И по ред свих по те шко -
ћа, АК Па но ни ја је ус пео да ор -
га ни зу је и ху ма ни тар не ак тив -
но сти, па је до ни рао пре ко 200
ви зи ра Спорт ском са ве зу Пан -
че ва, Срп ском атлет ском са ве -
зу, По ли циј ској упра ви гра да
Пан че ва, Бол ни ци и До му здра -
вља Пан че во. Ову го ди ну за вр -
ша ва мо у на ди да ће на ред на
би ти бо ља, али ујед но и го ди на
у ко јој ће мо про ме ни ти мно ге
ства ри на бо ље. За хвал ност ду -
гу је мо свим сво јим атле ти ча -
ри ма, ро ди те љи ма и род би ни
ма ли ша на ко ји тре ни ра ју код
нас, при ја те љи ма, но ви на ри ма,
тре не ри ма и сви ма оста ли ма
ко ји су нас по др жа ва ли. Ми ће -
мо на ста ви ти да ље да ра ди мо,
уз по др шку на ших са ве за, града,

спон зо ра и при ја те ља клу ба, ка -
ко би смо у 2021. го ди ни до шли
на ме сто ко је одав но за слу жу -
је мо”, на во ди се у са оп ште њу
Управ ног од бо ра Атлет ског клу -
ба Па но ни ја.

Не тре ба сум ња ти да ће и
на ред не се зо не тро фе ји с нај -
ве ћих до ма ћих так ми че ња у
атле ти ци сти за ти у наш град.
За хва љу ју ћи и пан че вач ким
„па нон ци ма”, на рав но...

СТИ ГЛА ЗВУЧ НА ПО ЈА ЧА ЊА

Од ли чан по сао су оба ви ли

чел ни љу ди АК-а Па но ни ја у

пре ла зном ро ку. Но ви чла -

но ви клу ба из на шег гра да

по ста ли су ис так ну ти атле -

ти ча ри, шам пи о ни у сво јим

дисци пли на ма.

Ни ко ла Оља ча, про фе сор

фи зич ке кул ту ре из Бе о гра -

да, до ско ра шњи члан Пар -

ти за на, осва јач је злат не и

сре бр не ме да ље у ди сци -

пли ни 4 x 100 и 4 x 400 ме -

та ра у сприн ту и про ду же -

ном сприн ту.

Пре драг Мар ко вић је док -

тор на у ка из обла сти спор та и

ви це шам пи он Ср би је у бок су.

Кри сти на Гој ко вић, про -

фе сор ка фи зич ке кул ту ре,

до шла је из Цр ве не зве зде,

шам пи он ка је у ско ку увис,

тро ско ку и ско ку с мот ком, а

ујед но је и тре нер.

Сте фан То ви ло вић је у

Па но ни ју пре шао из Чач ка.

Он је ви це шам пи он Ср би је у

пла нин ском тр ча њу, а так -

ми чи се и у кро су и у ди сци -

пли ни на 10.000 ме та ра.

Мар ко Бе ге ни шић је пре -

шао из вр шач ке Ати не, а у

но вој се зо ни Па но ни ју ће

пред ста вља ти у тр ка ма на

800, 1.500 и 3.000 ме та ра,

али и у кро су, док ће Ми -

лош Мом чи ло вић бо је клу ба

из на шег гра да бра ни ти у

по лу ма ра то ну, ма ра то ну и

ул тра ма ратону.

Стране припремио

Александар
Живковић
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Од ло жен меч про тив
Зла ти бо ра

Сле де два уза стоп на
го сто ва ња

Иа ко не ком плет на, јер је ко -
ро на ви рус ушао у не ке спорт -
ске ко лек ти ве, про шлог ви кен -
да је на ста вље на пр вен стве на
тр ка за бо до ве у Ко шар ка шкој
ли ги Ср би је. На про гра му су
би ле утак ми це два на е стог ко -
ла, а је дан од за ни мљи ви јих
ме че ва ове рун де шам пи о на та
од и гран је у Ми о ни ци, где су
сна ге од ме ри ли Ко лу ба ра из
Ла за рев ца и Та миш.

Мом ци из на шег гра да су на
ово го сто ва ње от пу то ва ли оп -
те ре ће ни број ним пе хо ви ма, у
ви ду по вре да игра ча и не а де -
кват но од ра ђе них тре нин га, али
не и с бе лом за ста вом. Осо ко -
ље ни по бе дом над Ду на вом из
Ста рих Ба но ва ца, Са ша Ра до -
вић и ње го ви дру го ви на да ли
су се да мо гу оства ри ти још је -
дан до бар ре зул тат. Ипак, же -
ље су би ле јед но, а ре ал ност
не што дру го. До ма ћи тим је
овог пу та био бо љи и ис ко ри -
стио број не гре шке еки пе из
Пан че ва, па је на кра ју за слу -
же но сти гао до но вог три јум -
фа: Ко лу ба ра –Та миш 79:67, по
че твр ти на ма 20:21, 23:16, 19:7
и 17:13.

На кон по бе де у Кра гу јев цу
над еки пом Рад нич ког ко шар -
ка ши Ко лу ба ре ушли су у меч с
Та ми шем же ле ћи да од и гра ју
још јед ну до бру утак ми цу, из
ко је би до шла и по бе да над вр -
ло ква ли тет ним про тив ни ком.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић до бро су за -
по че ли су срет у Ми о ни ци.

Тамиш је имао и игру и ре зул -
тат. Игра чи из на шег гра да
успе ва ли су да ство ре и осет -
ни ју пред ност, али он да је од -
го вор ност пре у зи мао ка пи тен
Ко лу ба ре, ко ји ни је до зво ља -
вао да се го сти „од ле пе”. Нај -
бо љи играч Ко лу ба ре и си гур -
но је дан од нај бо љих игра ча у

ли ги, Ни ко ла Си мић, у пр вом
по лу вре ме ну био је не ми ло ср -
дан пре ма свом бив шем ти му.

Ка пи тен до ма ће еки пе је у пр -
вом де лу утак ми це у ста ти сти -
ку по ред свог име на упи сао
чак 20 по е на...

Ко лу ба ра је за и гра ла још бо -
ље у дру гој че твр ти ни. До ма -
ћи тим је на кри ли ма сјај ног
Ни ко ле Си ми ћа, ко ји је по го -
дио три уза стоп не „трој ке”,
пот пу но про ме нио ток утак -
ми це. Ла за рев ча ни су кон це
игре др жа ли у сво јим ру ка ма,
дик ти ра ли тем по, би ли ефи -
ка сни... На дру гој стра ни, ко -
шар ка ши ма Та ми ша го то во ни -
шта ни је по ла зи ло за ру ком.
На од мор се оти шло при ре -
зул та ту 43:37.

До ми на ци ја до ма ћих игра -
ча на ста ви ла се и у дру гом по -
лу вре ме ну. Игра ли су си гур но,
без осци ла ци ја, па се њи хо ва
пред ност уве ћа ва ла из ми ну та
у ми нут. По ред из у зет но распо -
ло же ног Си ми ћа, у еки пи Ко -
лу ба ре од лич ном игром ис та -
кли су се и Ву ле тић, Спа ро вић
и Жад.

– За слу же на по бе да до ма ће
еки пе. Ко лу ба ра је од и гра ла
сја јан меч. То је уи гра на, ис ку -
сна еки па с ко јом мо ра да се

игра мак си мал но ан га жо ва но.
Ми смо би ли ве о ма сла би у на -
па ду, про ма ши ли смо мно го
отво ре них шу те ва, пра ви ли не -
схва тљи ве гре шке. Не ма мо вре -
ме на за ја ди ко ва ње. Мо ра мо
да се окре не мо тре нин зи ма и
да већ у сле де ћој утак ми ци по -
ку ша мо да по пра ви мо ути сак
– ре као је по сле утак ми це ка -
пи тен еки пе из на шег гра да Са -
ша Ра до вић.

Та миш је утак ми цу у Ми о -
ни ци од и грао у са ста ву: Фи -
лип Ан ђу шић, Пе тар Ре бић,
Иван Сми ља нић (се дам по е -
на), Ва си ли је Ко ва че вић, Бре -
вин Прицл (де вет), Зо ран Кр -
ста но вић (15), Ни ко ла Ву јо вић
(10), Ни ко ла Ма ној ло вић, Са -
ша Ра до вић (осам), Лу ка Пе -
тро вић (де вет) и Мар ко Па ви -
ће вић (де вет по е на).

– Из у зет но ло ша игра мо је
еки пе. Има ли смо чак 22 из -
гу бље не лоп те. Де ло ва ли смо
као ју ни ор ски тим. Ужа сно смо
из гле да ли и у дру гом по лу вре -
ме ну. Плеј меј ке ри су би ли ка -
та стро фал ни, на ши ви со ки
игра чи су игра ли у не ком кон -
тра рит му. Ја ко ло ше смо де -
ло ва ли у фа зи на па да, има ли
смо лош про це нат шу та. И по -
ред по ра за, за до во љан сам
игром у од бра ни. Ко ше ви Ни -
ко ле Си ми ћа, ко ји је је дан од
нај бо љих бе ко ва у ли ги, ни су
гре шке на ше од бра не, већ ње -
го вог уме ћа. По но во смо има -
ли про бле ма с по вре да ма игра -
ча. Ево, Ву јо вић је по сле ме -
сец и по да на пр ви пут иза -
шао на те рен. Бо рио се ко ли -
ко је мо гао, че сти там му. Иде -
мо да ље. Мо ра мо да диг не мо
гла ве и по пра ви мо фор му ка -
ко би смо спрем но до че ка ли
на ред на ис ку ше ња – ана ли зи -
рао је су срет у Ми о ни ци шеф
струч ног шта ба Та ми ша Бо јан
Јо ви чић.

На ред ног ви кен да Са ша Ра -
до вић и ње го ви са и гра чи не -
ће од и гра ти пр вен стве ни ду -
ел. Тре ба ло је да на про гра му
бу де су срет про тив Зла ти бо ра
у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту, али по што у том ти му
има не ко ли ко мо ма ка за ра -
же них ко ро на ви ру сом, утак -
ми ца је од ло же на. Ипак, Та -
миш ће у сре ду, 16. де цем бра,
го сто ва ти у Ва ље ву, где ће оди -
гра ти од ло же ни меч про тив
Ме тал ца, а по том би, три да -
на ка сни је, тре ба ло да пу ту је
у Кра гу је вац на мег дан с до -
ма ћим Рад нич ким.

Из у зет но ја ка
конкуренција

Клу бо ви из на шег
гра да на до бром пу ту

Је дан од нај зна чај ни јих спорт -
ских до га ђа ја у на шој зе мљи
про шлог ви кен да би ло је Пр -
вен ство Ср би је у бад мин то ну,
ко је је одр жа но у два да на, 5. и
6. де цем бра, у На ци о нал ном
бад мин тон цен тру у Бе о гра ду.

Кон ку рен ци ја је би ла из у -
зет но ја ка, јер су се над ме та -
ли го то во сви нај бо љи игра чи
у овом спор ту ко је на ша зе -
мља тре нут но има. Као и на
сва ком ве ли ком тур ни ру, так -
ми ча ри из на шег гра да су и
овог пу та по ка за ли да се у Пан -
че ву игра до бар бад мин тон и
да овај спорт по ла ко али си -
гур но пу шта ко ре ње на оба ла -
ма Та ми ша. На ши су гра ђа ни
су на Пр вен ству Ср би је осво -
ји ли три брон за не ме да ље, што
се мо же ока рак те ри са ти као
ве ли ки успех.

Ма ша Алек сић, чла ни ца 
БК-а Пан че во, и Ма ри ја Са -
мар џи ја из БК-а Ди на мо осво -
ји ле су брон за на од лич ја у над -
ме та њу жен ских ду бло ва. Ма -
ри ја Са мар џи ја је и у син глу
би ла на ко рак до тро фе ја, али
је по су ста ла у че тврт фи на лу.

Бад мин тон клуб Ди на мо био
је из у зет но успе шан у екип ним
пла сма ни ма. Ме шо ви ти тим у
са ста ву: Ма ри ја Са мар џи ја, Ма -
ја Сер дар, Та тја на Аце ган, Пре -
драг Ста ни ми ро вић, Иван Ко -
са но вић и Го ран Је ле си је вић

осво јио је тре ће ме сто, а брон -
за ним од лич јем се оки ти ла и
жен ска еки па ко ја се над ме та -
ла у са ста ву: Ма ри ја Са мар џи -
ја, Ма ја Сер дар и Та тја на Аце -
ган. Му шка еки па овог клу ба
за у зе ла је пе то ме сто у ге не -
рал ном пла сма ну.

Ме шо ви ти тим Бад мин тон
клу ба Пан че во пла си рао се на
ше сто ме сто, жен ска еки па тог
спорт ског ко лек ти ва је пе та у
Ср би ји, док су му шкар ци за у -
зе ли сед мо ме сто у др жа ви.

– Иа ко је пр вен ство др жа ве
одр жа но у спе ци фич ним окол -
но сти ма због пан де ми је узро -
ко ва не ко ро на ви ру сом, Бад -
мин тон са вез Ср би је је ово пр -
вен ство ор га ни зо вао на из у -
зет но ви со ком ни воу, по шту -
ју ћи све пре по ру ке и ме ре за
спре ча ва ње за ра зе. Ат мос фе -
ра је би ла до бра, а ни во бад -
мин то на сја јан. На так ми че -
њу су уче ство ва ли сви ре пре -
зен та тив ци ко ји су про шлог
ме се ца осво ји ли ме да ље на
Пр вен ству Евро пе. Три од лич -
ја за наш клуб с пр вен ства

држа ве је фан та сти чан успех.
Же лео бих да за хва лим сви ма
ко ји нас по др жа ва ју, свим чла -
но ви ма и при ја те љи ма клу ба.
Ово су и њи хо ви тро фе ји –
рекао је пред сед ник Бад мин -
тон клу ба Ди на мо Го ран
Јелеси је вић.

Ко ро на ви рус, на сре ћу, ни је
за у ста вио спорт у Пан че ву.
Вред но се тре ни ра, а уло же ни
труд и ен ту зи ја зам ис пла ћу ју
се у ви ду нај вред ни јих тро фе -
ја. Те ку бад мин тон да ни крај
Та ми ша...

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У БАД МИН ТО НУ

ДИ НА МУ ТРИ БРОН ЗА НА ОД ЛИЧ ЈА
ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

ПРИ НУД НА ПА У ЗА ЗА ПО ВРА ТАК У ФОР МУ

МА СТЕРС ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ

ВЕ ТЕ РА НИ У ДО БРОЈ ФОР МИ
Зим ско ма стерс Пр вен ство Ср -
би је у пли ва њу одр жа но је про -
шлог ви кен да на за тво ре ном
ба зе ну СРЦ-а „Ми лан Га ле Му -
шка ти ро вић” у на шем глав ном
гра ду. На овом тра ди ци о нал -
ном так ми че њу пли вач ких ве -
те ра на над ме та ло се два де сет
ше сто ро уче сни ка из осам клу -
бо ва из Ср би је.

Пли вач ки клуб Спар та пред -
ста вља ли су Маг да Ђер фи, Гор -
да на Кр стић и Сто јан Ба ша -
ра гин, а так ми ча ре је пред во -
дио тре нер Не над Јо вић. Спар -
та је у екип ном пла сма ну за у -
зе ла че твр то ме сто, а ње ни
пред став ни ци су осво ји ли шест
тро фе ја.

Маг да Ђер фи се над ме та ла
у гру пи пли ва чи ца од 50 до 54
го ди не и осво ји ла злат не ме -
да ље на 50 м кра ул и 50 м
леђ но. Гор да на Кр стић се так -
ми чи ла с пли ва чи ца ма од 55
до 59 го ди на и та ко ђе осво ји -
ла два од лич ја. Три јум фо ва ла

је у тр ци на 50 м пр сно, док је
на 50 м кра ул дру га сти гла на

циљ. У ис тој ста ро сној ка те го -
ри ји, али у му шкој кон ку рен -
ци ји, за па жен успех оства рио
је и Сто јан Ба ша ра гин. Он је
био нај бр жи у тр ци на 50 м
леђ но, а у над ме та њу на 50 м
кра ул при па ло му је среб но
од лич је.

Свог пред став ни ка на овом
тра ди ци о нал ном так ми че њу у
Бе о гра ду имао је и Пли вач ки
клуб Ди на мо. Овај спорт ски
ко лек тив из на шег гра да пред -
ста вљао је Вла ди мир Бла гић,
ко ји се над ме тао у гру пи пли -
ва ча од 55 до 59 го ди на.

Вла ди мир је пли вао у ди сци -
пли ни 50 м пр сно, у ко јој је
осво јио нај сјај ни је од лич је.
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Adabašev

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Далиборка Одор,
домаћица:

     – С обзиром на 
ову ситуацију 
с вирусом, викенд 
ћу провести тамо 
где је најтоплије – 
у кругу породице.

Кристина
Стаменковић,
домаћица:

    – Бићу с мужем 
и децом током ових
хладних дана. 
Најлепше је у нашем
топлом дому. Не идемо
никуд због ситуације 
с вирусом.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Слојеви
Не иде то тако.

    Премажеш се једном бојом.

    И једнобојна си особа.

    Када дође друга – мислиш да си у колору.

    Јок, тек слојеви боја чине твоју другојачијост.

    И они треба да се слегну.

    Онда видиш шта припада небу...

    ... а шта земљи.

Наопаки
Свет те проматра.

    Све и да немаш свест о томе.

    Или ту свест можда игноришеш.

    Може само да те буде брига за то или не.

    Јер, често су ствари наопаке.

    Људи те гледају онако како им одговара.

    И увек ће.

    Не обраћај пажњу.

Фаце
Оштећена, изранављена, искривљена.

    Доброћудна, невина, полунасмејана.

    Укочена.

    Изненађена.

    Испод шлема. Или омиљене капе.

    Твоја фаца је твоја, како год да се приказује.

    Само треба да је прихватиш.

    Да јој кажеш: моја си.

Филип Одор,
ученик:

     – Биће ми супер! 
Не идем у школу, 
па ћу играти игрице 
на лаптопу. Превише 
је хладно напољу 
да бих излазио 
с другарима.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Ди на мо ру тин ски
по бе дио у Цр вен ки

Сле ди го сто ва ње
Пар ти за ну

Утак ми ца ма де се тог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на
пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Су пер ли ги за ру ко ме та ше.
Пан че вач ки „жу то-цр ни” пу -
то ва ли су у Цр вен ку, где су
се са ста ли са исто и ме ним до -
ма ћим ти мом. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Аким Ком -
не нић ва жи ли су и пре по -
чет ка су сре та за ап со лут не
фа во ри те, а по сле ше зде сет
ми ну та у дво ра ни „Сло бо дан
Чи ле Ми шко вић” оправ да ли
су сво ју уло гу: Цр вен ка –Ди -
на мо 25:32 (11:14).

До ма ћи тим је с не што ви -
ше же ље за по чео овај су срет,
па је у сед мом ми ну ту во дио
са 4:1. Ако се та да не ко из
ре до ва Цр вен ке и по на дао да
је из не на ђе ње мо гу ће, Ди на -
мо му је убр зо ста вио до зна -
ња да сва ка ко он ни је тај ри -
вал на ко ме се „ва де фле ке”.
„Жу то-цр ни” су зби ли ре до -
ве, за и гра ли ан га жо ва ни је и
ефи ка сни је, па је убр зо и се -
ма фор по ка зи вао дру га чи ји
ре зул тат... За хва љу ју ћи го ло -
ви ма Мла де на Шо ти ћа, Ива -
на Дис то ла и Ми ло ша Ко ста -
ди но ви ћа Пан чев ци су пот -
пу но за го спо да ри ли си ту а ци -
јом на те ре ну, па је у 14. ми -
ну ту би ло 4:5. Цр вен ча ни се
ни су пре да ва ли, одо ле ва ли
су фа во ри ту и ус пе ли да

изједна че на 8:8 у 19. ми ну -
ту, али би ло је еви дент но да
им по не ста је сна ге. Усле ди -
ли су по го ци Ми ла на Го лу -
бо ви ћа и Мла де на Шо ти ћа, а
до кра ја по лу вре ме на Ди на -
мо је сво ју пред ност уве ћао
на три го ла „ви шка”.

Све што је Цр вен ка ура ди -
ла у дру гом по лу вре ме ну,

јесте ре зул тат 13:14, а он да
је од го вор ност пре у зео ка пи -
тен „жу то-цр них” Ми лош Ко -
ста ди но вић, ко ји је с три уза -
стоп на по гот ка прак тич но ре -
шио пи та ње по бед ни ка у овом
су сре ту. Ка ко је вре ме од ми -
ца ло, го сти су са мо уве ћа ва -
ли сво ју пред ност, а у 52.
мину ту, за хва љу ју ћи го лу

Мило ша Па вло ви ћа, по ве ли
су са 20:27...

Иа ко сви мом ци за слу жу -
ју по хва ле за ше сти пр вен -
стве ни три јумф, у ре до ви ма
Ди на ма по себ но су се ис та -
кла сјај на кри ла, Мла ден Шо -
тић и Ми лош Ко ста ди но вић,
ко ји су де ло ва ли с ле ве и де -
сне стра не те ре на и би ли

нере ши ва ениг ма за од бра ну
до ма ћег ти ма.

– Пре све га же лео бих да
че сти там до ма ћем ти му на
фер, али и од лич ној игри. Ми
смо не што сла би је ушли у
утак ми цу, али у на став ку смо
ус пе ли да се кон со ли ду је мо
и пре о кре не мо ре зул тат у сво -
ју ко рист. Са ова два бо да де -
фи ни тив но смо обез бе ди ли
пла сман у плеј-оф, што нам
је и био циљ пре по чет ка тр -
ке за бо до ве – ре као је на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
по сле утак ми це ру ко ме таш
Ди на ма Урош Ста нић.

Тим из на шег гра да играо
је у са ста ву: Ни ко ла Ра до ва -
но вић, Ог њен То нић, Мар ко
Иван че вић (је дан гол), Урош
Па вло вић (је дан), Мла ден
Шо тић (де вет), Сте фан Ко -
ва че вић, Урош Ста нић, Ра -
до ван Осто јић, Ми лош Па -
вло вић (три), Ла зар Па вло -
вић (два), Иван Дис тол (је -
дан), Не над Мр да ко вић,

Бори слав Ур та (је дан), Ми -
лан Го лу бо вић (три), Ми лош
Ко ста ди но вић (11 го ло ва) и
Не над Вуч ко вић.

– Цр вен ка је од и гра ла од -
лич ну утак ми цу. Ово је клуб
с ве ли ком тра ди ци јом и за и -
ста од ср ца же лим да оста не
у дру штву нај бо љих. Што се
нас ти че, овом по бе дом смо

и те о рет ски обез бе ди ли пла -
сман у плеј-оф. Ма ло смо ло -
ши је по че ли, би ли смо не ка -
ко нер во зни, али на сре ћу све
је бр зо до шло на сво је ме сто.
Сви мом ци ко ји су игра ли
ис ко ри сти ли су сво ју шан су.
Пред на ма је још јед но го -
сто ва ње. Утак ми ца с Пар ти -
за ном не ће има ти ре зул тат -
ски зна чај, али сва ка ко ће мо
се по труд ти ти да по бе ди мо.
По сле тог ме ча пред сто ји нам
крат ка па у за, по том сле де још
три ко ла у гру пи, па утак ми -
це у плеј-офу – ис та као је
шеф струч ног шта ба Ди на ма
Аким Ком не нић.

Да кле, пан че вач ки „жу то-
цр ни” иду по за цр та ном пла -
ну у срп ској ру ко мет ној ели -
ти. Свој пр ви циљ су ис пу ни -
ли, пла си ра ли су се у гру пу
ти мо ва ко ји ће се бо ри ти за
ти ту лу шам пи о на, што зна -
чи да пра ва уз бу ђе ња тек
пред сто је.

А. Живковић

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ИЗ „НАЈ СЛА ЂЕГ СЕ ЛА” У ПЛЕЈ-ОФ


