
Град
Наш ваздух 

опет међу

најзагађенијим

» странa 8

цена 40 динара

Здравље
Зашто и како оставити

цигарете

» страна 6

Запис

Игор Шуловић: 

Са осмехом на лицу

преко спрудова живота

» страна 12

Фото-репортажа

Освојио Енглеску, али

не може без свог града

» стране 13

Рукомет

Загревање за мечеве 

у плеј-офу

» страна 31

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  12 .  ФЕБРУАРА 2021.

О
С

Н
И

В
А

Ч

ЈО
В

А
Н

 П
А

В
Л

О
В

И
Ћ

АКЦИЈА УКП И ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА КОРУПЦИЈУ

В
Л

А
С

Н
И

К

Број 4903, година CLII

СМОТРАСМОТРА

Славица Кнежевић из Јабуке осумњичена да је годинама 
део уплата за читуље, помене и огласе носила кући

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

САМОУБИСТВА КОД МЛАДИХ

ПРОМЕНЕ У ПОНАШАЊУ ДЕЦЕ
СИГНАЛ ЗА УЗБУНУ РОДИТЕЉА

УХАПШЕНА БЛАГАЈНИЦА „ПАНЧЕВЦА”,
ПРИСВОЈИЛА 90.000 ЕВРА ОД ЧИТУЉА

страна 3

страна 7

Све о отпису камате
на порез за имовину

» страна 2

Треба ли нам обавезно
служење војног рока

» страна 4

ДОЗВОЛА УКОЧИЛА РАДОВЕ

Изградња цркве у Старчеву
биће настављена на пролеће

страна 9

Радно време благајне „Панчевца”
током празника

Понедељак 15. фебруар – нерадни дан.

Уторак 16. фебруар – од 10 до 15 сати.

Среда 17. фебруар – од 8 до 15 сати.

НАШИ СУГРАЂАНИ БАРМЕНИ

Владари 
шанка

страна 11



3,39 одсто, док у четвр тој зони има мо
сма ње ње за 8,33 одсто. Код поре ђе ња
цена за куће за ста но ва ње, пове ћа ње
је нај ве ће у дру гој зони – 1,20 одсто,
док у првој зони има мо сма ње ње за
5,13 одсто.

l Како, ина че, тече напла та поре за
гра ђа ни ма?

– Секре та ри јат је, редов ним и при -
нуд ним путем, напла тио 99,74 одсто
од утвр ђе них заду же ња за 2020.

l Какве су могућ но сти отпла те
дуго ва ња?

– Зако ном о поре ском поступ ку и
поре ској адми ни стра ци ји про пи са но
је да поре ска упра ва може, на обра -
зло же ни зах тев поре ског обве зни ка,
у цело сти или дели мич но, одло жи ти
пла ћа ње дуго ва ног поре за, под усло -
вом да оно за обве зни ка пред ста вља
непри ме ре но вели ко опте ре ће ње. Од
поре ског обве зни ка се не зах те ва
дава ње сред ста ва обез бе ђе ња напла те
ако дуго ва ни порез чије се одла га ње
тра жи, по осно ву свих извор них при -
хо да, на дан под но ше ња зах те ва за

одла га ње њего вог пла ћа ња, изно си за
физич ко лице до 200.000 дина ра.

l Шта се деша ва у слу ча ју да се
поре ски обве зник не при др жа ва
роко ва у одла га њу пла ћа ња дуго ва -
ног поре за, или уко ли ко не изми ру је
теку ће оба ве зе?

– Тада ће Секре та ри јат по слу жбе -
ној дужно сти пони шти ти спо ра зум
одно сно реше ње и доспе ли а непла -
ће ни поре ски дуг напла ти ти: из сред -
ста ва обез бе ђе ња одно сно у поступ ку
при нуд не напла те поре ског дуга. За
овај исти дуг обве зник нема пра во да
поно во под не се зах тев за одла га ње
плаћања.

l Посто је ли кама те и могућ ност
њихо вог отпи са?

– Кама та се обра чу на ва и за вре ме
док тра је одла га ње, али по сто пи јед -
на кој годи шњој рефе рент ној сто пи
Народ не бан ке Срби је. По исте ку
рока код редов ног изми ре ња рате
доспе лих оба ве за које су одло же не,
укљу чу ју ћи и теку ће оба ве зе, отпи су -
је се 50 одсто кама те која се одно си

на тај дуг пла ћен у том пери о ду.
Тако ђе, када поре ски обве зник и пре
исте ка рока пла ћа ња дуго ва ног поре -
за на рате у скла ду са зако ном испла -
ти дуго ва ни порез у пот пу но сти,
поре ском обве зни ку се отпи су је 50
одсто кама те на тај дуг.

С. Трај ко вић

Оно о чему гра ђан ство углав ном
мало зна јесте како над ле жни орга ни
Гра да утвр ђу ју виси ну поре за на ста -
но ве, када се они мења ју, да ли дуго -
ви могу да се накнад но вра ћа ју и под
којим усло ви ма... Све то и још поне -
што поку ша ли смо да раш чи ви ја мо у
раз го во ру с љуба зном Љуби цом Вала -
шко, помоћ ни цом секре та ра Секре -
та ри ја та за поре ску адми ни стра ци ју
Град ске упра ве Гра да Пан че ва.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Да ли ће ове годи не
бити мења ни изно си поре за на ста но -
ве? Када су ти изно си мења ни
послед њи пут?

ЉУБИ ЦА ВАЛА ШКО: Секре та ри -
јат за поре ску адми ни стра ци ју Град -
ске упра ве утвр ђу је оба ве зе по осно ву
поре за на имо ви ну у скла ду са Зако -
ном о поре зи ма на имо ви ну. Њиме је
про пи са но да је једи ни ца локал не
само у пра ве дужна да обја ви акт
којим се утвр ђу ју про сеч не цене одго -
ва ра ју ћих непо крет но сти у зона ма до
30. новем бра сва ке теку ће годи не, и
то у скла ду с начи ном на који се обја -
вљу ју општи акти на матич ној интер -
нет стра ни. Скуп шти на гра да Пан че -
ва, сва ке годи не, до зако ном про пи са -
ног рока доно си одго во ра ју ће одлу ке,
па је у 2020. годи ни доне ла Одлу ку о
про сеч ним цена ма метра ква драт ног
одго ва ра ју ћих непо крет но сти по
зона ма у пери о ду од јану а ра до сеп -
тем бра 2020. и Одлу ку о про сеч ним
цена ма метра ква драт ног непо крет -
но сти. На осно ву њих су за 2020.
утвр ђе ни осно ви ца за порез на имо -
ви ну у нај о пре мље ни јој зони за непо -
крет но сти обве зни ка који не воде
послов не књи ге и кое фи ци јен ти за
зоне. Ово се примењујe за обра чун
поре за на имо ви ну у 2021. годи ни.

l Где су, у том сми слу, у Пан че ву
ста но ви сада ску пљи, тј. како су одре -
ђе не зоне напла те?

– Скуп шти на гра да Пан че ва доне -
ла је и Одлу ку о одре ђи ва њу зона и
нај о пре мље ни је зоне на тери то ри ји
Пан че ва, која се при ме њу је код утвр -
ђи ва ња при пад но сти непо крет но сти
про пи са ним зона ма. Поре ђе њем
про сеч них цена за ста но ве с цена ма
које су важи ле у 2020. годи ни, пове -
ћа ње цена је нај ве ће у дру гој зони –

Циљ уна пре ђе ње начи на
пла ни ра ња, рас по де ле и
кон тро ле тро ше ња
буџетских сред ста ва, 
боље пру жа ње услу га
грађа ни ма и већа
транспа рент ност у раду

Град Пан че во и општи не Али бу нар и
Опо во прве су од укуп но 48 локал них
само у пра ва које су са Швај цар ским
секре та ри ја том за еко ном ске посло -
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Нова година
тешких

иску ше ња
За неке је ова годи на кре ну ла
одлич но, за неке (само) добро,
за неке лоше, а за неке ката -
стро фал но.

Позна то је да је срећa про -
мен љи ва кате го ри ја и да се
њено коло пова зда окре ће, па
гото во да нема (људ ског) бића
које се није окре та ло на тој
црно-белој врте шци. Овог пута
су там ни ји део руле та зва ног
живот нај пре осе ти ли ста нов -
ни ци Петри ње и око ли не.
Доду ше, њихо ве земљо тре сне
муке кренулe су пред сам крај
мину ле дека де, али су им пат -
ње кул ми ни ра ле након пре ла -
ска у ново лето.

Нарав но, и сва ко ко је зака -
чио тежи облик „нај по пу лар ни -
јег” свет ског виру са не може се
похва ли ти да му је баш лепо
поче ло од 1. јану а ра. Сва ка ко да
ова при лич но уби стве на болест
пре ма мно ги ма није била
милосрд на – неке је баш наму -
чи ла, дру ге је на дужи пери од
изба ци ла из стро ја, тре ће је
озбиљ но живот но угро зи ла, а
није мали број оних који ма је
ковид био послед ња ста ни ца на
овом све ту. Ко не зна – та бољ ка
нео до љи во под се ћа на нека кву
неви дљи ву ажда ју што челич но-
ватре ним сти ском жари, пали и
меље орга ни зам, којем само
пре о ста је да свим рас по ло жи -
вим сна га ма кре не у бес по штед -
ни окр шај за опста нак, јер пра -
вог лека још увек нема...

Почет ком ове годи не нису
баш били срећ ни ни Стар чев -
ци. Наи ме, иако ово место
годи на ма у свим сег мен ти ма
кон ти ну и ра но гра би напред,
испа да да је у јав ној хемис фе ри
нај ја че одјек ну ло тек након
што је у њему пала крв и изгу -
бљен један мла ди живот.

А онда, већ виђе но: када се
зло дого ди ло, сви су ско чи ли
на ноге и истог момен та су
небро је на гла си ла о томе
усклик ну ла на сав глас.

За то вре ме су стар че вач ким
ули ца ма поче ле непре кид но да
патро ли ра ју јаке интер вент не
једи ни це.

Камо сре ће да су мало
раније...

*  * *
Неко ли ко дана касни је тек тон -
ска опе ра ци ја про тив Бели ву ка
и њего вих „прин ци па” сти гла је
чак до Бре стов ца, у којем су, с
тим у вези, темељ но пре тре са -
ни неки објек ти.

Тако је и то пан че вач ко место,
које се тако ђе убр за но раз ви ја,
сасвим нео че ки ва но дожи ве ло
сна жну медиј ску „афир ма ци ју”.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПОЧИ ЊЕ ДРУ ГИ КРУГ СТРУЧ НЕ ПОДР ШКЕ

Пан че во прво са Швај цар ци ма пот пи са ло мемо ран дум

ве и Про јек том „Рефор ма локал них
финан си ја II у Срби ји” (РЕЛОФ2)
пот пи са ле Мемо ран дум о сарад њи.
Њиме се обез бе ђу је струч на подр шка
у успо ста вља њу или уна пре ђе њу
финан сиј ског упра вља ња и кон тро ле.
Циљ је уна пре ђе ње начи на пла ни ра -
ња, рас по де ле и кон тро ле тро ше ња
буџет ских сред ста ва, боље пру жа ње
услу га гра ђа ни ма и већа тран спа -
рент ност у раду локал них упра ва.

Ана Јоло вић, дирек тор ка Про јек та
РЕЛОФ2, рекла је да оче ку је да ће се
зајед нич ким радом Про јек та и
локал них упра ва у наред не две годи -
не уна пре ди ти упра вља ње локал ним
јав ним финан си ја ма.

– Жели мо да уна пре ди мо начин
упра вља ња локал ним јав ним финан -
си ја ма наших парт не ра до оно га што
је наш мото – упра вља мо да има мо –
и тиме помог не мо да Срби ја напра ви
корак напред ка сво јим гра ђа ни ма и
ка Европ ској уни ји – каза ла је Ана

Јоло вић на све ча ном пот пи си ва њу
Мемо ран ду ма, 8. фебру а ра, у Панчеву.

Гра до на чел ник Пан че ва Алек сан -
дар Сте ва но вић изра зио је захвал -
ност дона то ри ма и иста као зна чај
про јек та, посеб но узи ма ју ћи у обзир
то да се за про је кат при ја ви ло дупло
више локал них само у пра ва него што
је пла ни ра но. Град Пан че во с парт -
нер ским општи на ма Опо во и Али бу -
нар једи ни је град у АП Вој во ди ни
који је иза бран за уче шће у ком по -
нен ти – финан сиј ско упра вља ње и
кон тро ла. Кроз екс перт ску ана ли зу и
раз ви ја ње ала та за упра вља ње Град -
ска упра ва ће оја ча ти капа ци те те за
финан сиј ско упра вља ње и ефи ка сно
кори шће ње свих ресур са, ради
побољ ша ња рада и услу га.

Пред сед ник општи не Опо во Ми -
лош Мар ков иска зао је задо вољ ство
што је ова општи на део про јек та.

– Оно што ми види мо као бене -
фит који про је кат доно си јесте

тран спа рент ност финан си ја пре ма
нашим гра ђа ни ма, као један вид
одго вор но сти локал не само у пра ве.
С дру ге стра не, уна пре ђу је мо капа -
ци те те запо сле них у локал ној само -
у пра ви – додао је он.

Иви ца Росић, начел ник за при вре -
ду, јав не слу жбе и раз вој општи не
Али бу нар, каже да је циљ ове општи -
не да уна пре ди систем финан сиј ског
упра вља ња и кон тро ле, који је у прет -
ход ном кру гу подр шке раз ви јен, како
би у прак си има ли још више кори сти
од ова квог начи на упра вља ња.

Ове про ме не у раду локал них упра -
ва су актив но сти у окви ру рефор ме
локал них јав них финан си ја и закон -
ска су оба ве за за све кори сни ке јав -
них сред ста ва. Оне омо гу ћа ва ју да се
доса да шњи фокус шири са искљу чи -
вог пра ће ња намен ског и зако ни тог
тро ше ња сред ста ва на упра вља ње
усме ре но на оства ри ва ње циље ва и
резул та та. Поред основ ног циља,
Про је кат РЕЛОФ2 под сти че и про мо -
ви ше међу оп штин ску сарад њу, како
би локал не само у пра ве с више капа -
ци те та пру жа ле подр шку мањи ма.

Током наред них неде ља Мемо ран -
дум о сарад њи биће пот пи сан и са
оста лим локал ним само у пра ва ма
које су парт не ри Про јек та РЕЛОФ2.
То су, изме ђу оста лих, и Кра гу је вац,
Аран ђе ло вац, Вла ди чин Хан, Боси ле -
град, Сур ду ли ца, Нова Варош, При је -
по ље, Сје ни ца, Пирот, Алек си нац,
Медве ђа, Зре ња нин, Нови Пазар,
Рашка, Трсте ник, Врњач ка Бања,
Соко ба ња, Бечеј, Жабаљ, Оџа ци, Лај -
ко вац, Срем ска Митро ви ца, Ужи це,
Пара ћин...

Више о про јек ту може се про чи та -
ти на www.lokalnefinansije.rs.

С. Т.

О ПОРЕ ЗИ МА СА СЕКРЕ ТА РИ ЈА ТОМ ЗА ПОРЕ СКУ АДМИ НИ СТРА ЦИ ЈУ

Паркинг.

Ових дана, у центру града

Снимио: Милан Шупица

РЕДОВ НО ПЛА ЋА ЊЕ ОТПИ СУ ЈЕ КАМА ТЕ

„Поре ска упра ва може, 
на обра зло же ни зах тев
пореског обве зни ка, у
целости или дели мич но,
одло жи ти пла ћа ње
дугованог поре за, под
условом да оно за обвезника
пред ста вља непри ме ре но
вели ко оптере ће ње.”
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Сла ви ца Кне же вић
(1959) из Јабу ке
осумњичена да је
приба ви ла
противправну
имовин ску корист 
од око 90.000 евра

Због посто ја ња осно ва сум ње
да је извр ши ла кри вич но дело
зло у по тре ба поло жа ја одго -
вор ног лица при пад ни ци
Мини стар ства уну тра шњих
посло ва – Упра ве кри ми на ли -
стич ке поли ци је, у сарад њи с
Посеб ним оде ље њем за сузби -
ја ње коруп ци је Вишег јав ног
тужи ла штва у Бео гра ду, ухап -
си ли су у сре ду, 3. фебру а ра,
Сла ви цу Кне же вић (1959) из
Јабу ке. После пре тре са њене
куће одре ђе но јој је задр жа -
ва ње од 48 сати на осно ву
дотад при ку пље них дока за, па
је уз кри вич ну при ја ву и при -
во ђе ње над ле жном тужи ла -
штву пуште на да се бра ни са
сло бо де.

Ради се о бла гај ни ци „Пан -
чев ца” и сум ња се да је као
запо сле на у нашим нови на ма,
у пери о ду од окто бра 2015. до
јула 2019. годи не, напла ћи ва -
ла тек сто ве за читу ље и поме -
не које није еви ден ти ра ла као
оства ре ни про мет, или их је
еви ден ти ра ла у мањим изно -
си ма од напла ће них. Тако је,
како су утврдили истражни
органи, при ба ви ла про тив прав -
ну имо вин ску корист у изно су
од пре ко 10.200.000 дина ра,
одно сно око 90.000 евра, што
је и раз лог акти ви ра ња при -
пад ни ка поме ну тог бео град ског

Посеб ног одеље ња, које се бави
слу ча је ви ма про не ве ре изно са
виших од 1,5 мили о на дина ра.

Сла ви ца Кне же вић је, како
су вешта че њем утвр ди ли над -
ле жни орга ни МУП-а, овај износ
про тив прав но за себе узе ла само
у поме ну том пери о ду и искљу -
чи во за читу ље и поме не, док
вешта ци тре нут но утвр ђу ју коли -
ко је још нов ца оту ђи ла про да -
јом малих огла са и самих нови -
на. Истра га је про ши ре на и на
пери од пре послед ње при ва ти -
за ци је „Пан чев ца”, тј. на вре ме
од 2008. до 2015. годи не.

Она је сво јим чиње њем у
пери о ду од окто бра 2015. до
јула 2019. годи не оште ти ла и

буџет Репу бли ке Срби је за порез
у виси ни од око чети ри мили -
о на дина ра.

Тако ђе, посто ји осно ва на сум -
ња да је њен супруг Вла ди мир

Кне же вић знао за зло у по тре бу
поло жа ја сво је супру ге и да ју
је под стре ки вао у томе, чему у
при лог гово ри то да су стран ке
„Пан чев ца” чије су читу ље,
поме ни и огла си изла зи ли у
нови на ма новац за то носи ли у
њихо ву поро дич ну кућу у Јабу -
ци, који је и он лич но пре у зи -
мао. Јав на тај на у том месту је
да десе так годи на уна зад брачни
пар Кне же вић у сво јој кући има

ценов ник услу га „Пан чев ца”,
на осно ву ког је тра жио и про -
тив прав но узи мао новац гра ђа -
на. Докази су веома чвр сти јер
посто је и изја ве све до ка који
су од Сла ви це Кне же вић за пру -
же не услу ге доби ја ли тзв. пара -
гон блок при зна ни це уме сто
фискал ног рачу на.

На утвр ђи ва њу чиње ни ца у
овом слу ча ју ради ло је сед мо -
ро људи у послед њих годи ну
и по дана и њих посеб но чуди
дрзак начин оти ма ња нов ца
фир ме у кон ти ну и те ту, одно -
сно сва ко днев но. Поред тога,
очи глед на је вели ка несра -
змера изме ђу пру же них и
напла ће них услу га, што ука -
зу је на висок сте пен баха то -
сти осумњичене.

У жељи да у скла ду с нор ма -
ма нови нар ске про фе си је чује -
мо и дру гу стра ну у поступ ку
који воде бео град ска поли ци ја
и тужи ла штво позва ли смо
теле фо ном Сла ви цу Кне же вић.
Она је на мол бу да про ко мен -
та ри ше све ове наво де била
вео ма јасна, рекла је: „Немам
ништа да кажем, нећу с вама
гов ни ма да имам посла, све
ћете иона ко да изо кре не те”.

С обзи ром на инте ре со ва ње
и локал них и пре сто нич ких
меди ја, одно сно њихо ве публи -
ке, „Пан че вац” ће пра ти ти овај
про цес и редов но изве шта вати
јав ност о њего вом току. Овим
путем пози ва мо гра ђа не да се
јаве нашој редак ци ји ако су
Сла ви ци Кне же вић, њеном
супру гу и/или ћер ка ма носи ли
новац за услу ге „Пан чев ца” ван
наше фир ме. Р. П.

ТЕШКЕ ОПТУ ЖБЕ НА РАЧУН РАД НИ ЦЕ „ПАН ЧЕВ ЦА”

БЛА ГАЈ НИ ЦА „ЧУВА ЛА” ФИР МИ НЕ
ПАРЕ ИСПОД ДУШЕ КА

ЗАТВОР ДО ДЕСЕТ ГОДИ НА

Шта је кри вич но дело зло у -

по тре ба поло жа ја одго вор ног

лица из чла на 227 став 3 у

вези ста ва 1 Кри вич ног зако -

ни ка: оно се одно си на одго -

вор но лице које иско ри шћа -

ва њем свог овла шће ња

при ба ви себи про тив прав ну

имо вин ску корист у изно су (у

овом слу ча ју) већем од десет

мили о на дина ра. Ова кво

више го ди шње чиње ње осум -

њи че не, што чини кри вич но

дело у про ду же ном тра ја њу,

гово ри о њеној наро чи тој

дрско сти, као и одсу ству било

каквих олак ша ва ју ћих окол-

но сти. За наве де ну прав ну

ква ли фи ка ци ју запре ће на је

казна затво ра од две до десет

годи на.

Међу тим, с обзи ром на то

да се оште ће ни гра ђа ни и

даље јавља ју, одно сно да

посто ји могућ ност да је осум -

њи че на на инкри ми ни шу ћи

начин посту па ла и дуже од

десет годи на, могу ће је да ће

над ле жно тужи ла штво изме -

ни ти ква ли фи ка ци ју на још

теже кри вич но дело, са стро -

жом запре ће ном казном.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До дев ски, спе ција ли ста аб -
до ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан чево.

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

СТИЖЕ НАМ ИЗ САХА РЕ

Могу ћа црве на киша
Вели ка коли чи на сахар ске
пра ши не сти гла је пре ко Сре -
до зем ног мора у Евро пу и већ
је „напа да ла” у сре ди шњој
Фран цу ској, Швај цар ској,
јужној Немач кој и Аустри ји.

Мете о ро ло зи упо зо ра ва ју
да ће се кре та ње пра ши не
наста ви ти ка исто ку, па се
због стру ја ња ове топле вазду -
шне масе, која је и нама доне -
ла топли је вре ме, оче ку је да
ће пра ши на сти ћи и до нашег
реги о на. Kако су у овом делу
Евро пе наја вље не пада ви не,
оче ку је се да ће киша која
код нас буде пада ла кра јем
неде ље бити црве на или жута,
пошто ће садр жа ти чести це
пустињ ског песка.

Реч је о без о па сној при род -
ној поја ви, која у Евро пу сти -
же два-три пута годи шње.
Није опа сна за ави он ски сао -
бра ћај, а може се деси ти да
оста ви тра го ве на вози ли ма,
као и објек ти ма. Пошто је
пута њу пра ши не тешко пре -
ци зно пред ви де ти, није искљу -
че на ни могућ ност да нас ова
киша ипак зао би ђе и пад не
негде у окру же њу. Д. К.

ОД 1. АПРИ ЛА

Упис у први разред
Упис деце у први раз ред основ -
не шко ле за школ ску 2021/2022.
годи ну оба ве зан за сву децу
рође ну од 1. мар та 2014. до кра -
ја фебру а ра 2015. годи не и биће
оба вљен од 1. апри ла до кра ја
маја. При ја вљи ва ње деце  врши -
ће се у основ ним шко ла ма током
апри ла, а упис деце реа ли зо ва -
ће се током маја. Под но си се
сле де ћа доку мен та ци ја: извод
из матич не књи ге рође них (за
дете); потвр да о здрав стве ном
пре гле ду дете та; фото ко пи ја
лич не кар те роди те ља и уве ре -
ње пред школ ске уста но ве о
поха ђа њу при прем ног про грама.

Испи ти ва ње дете та за упис
врше пси хо лог одно сно педа -
гог шко ле на матер њем јези ку
дете та, при ме ном стан дард них
посту па ка. Дете ста ро сти од
шест до шест и по годи на може
да се упи ше у први раз ред,
након про ве ре спрем но сти за
пола зак у шко лу. У шко лу за
обра зо ва ње уче ни ка са смет -
ња ма у раз во ју дете се упи су је
на осно ву мишље ња интер ре -
сор не коми си је за про це ну
потре ба за пру жа њем додат не
обра зов не, здрав стве не или
соци јал не подр шке. С. Т.

СЕД МИ ЦА У ЗНА КУ ШАХА

Тур нир ШК-а „Аљехин”
Један од спорт ских колек ти ва
у нашем гра ду који сво јим
непре ста ним актив но сти ма
скре ће пажњу на себе сва ка ко
је Шах клуб „Аље хин”. Сада
већ нада ле ко позна ти по раду
с нај мла ђи ма, чел ни људи овог
колек ти ва реши ли су да напра -
ве корак више, па ће од субо те
13. фебру а ра до неде ље 21.
фебру а ра орга ни зо ва ти вели -
ки тур нир, на коме ће се над -
ме та ти и сени о ри.

Пред ност ће и на овом так -
ми че њу има ти каде ти, мла ди
игра чи из самог врха срп ског
шаха, а над ме та ће се и сени о -
ри с титу лом мај стор ских кан -
ди да та, од којих ће мла ђи има -
ти шта да нау че.

На про гра му ће бити девет
кола, уз тем по игре од сат вре -
ме на по игра чу. Мече ви ће бити
оди гра ни у про сто ри ја ма ШК-а
„Аље хин”, које се нала зе у згра -
ди Месне зајед ни це Котеж.

Сви заин те ре со ва ни за уче -
шће на овом тур ни ру могу се
при ја ви ти на број теле фо на
061/30-53-137, где ће доби ти
и бли же инфор ма ци је о самом
так ми че њу. А. Ж.

ПРИЗНАЊЕ ПАНЧЕВКИ

Маријана кан ди дат
за дирек то ра МСУ

Наша сугра ђан ка Мари ја на
Кола рић, исто ри чар ка умет -
но сти, дирек тор ка и кустос
гале ри је „Новем бар” у Бео -
гра ду, нај бо љи је кан ди дат
за дирек то ра Музе ја савре -
ме не умет но сти у Беогрaду
– оце нио је, пре ма сазна њи -
ма пор та ла „SEEcult”, Управ -
ни одбор те инсти ту ци је.

То упра вљач ко тело је
листу свих кан ди да та про -
сле ди ло Мини стар ству кул -
ту ре и инфор ми са ња Срби је
на даље одлу чи ва ње. Пре ма
изве шта ју УО, нај бо љи кан -
ди дат је Мари ја на Kоларић,
а на листи сле де Нела Тон -
ко вић, Сло бо дан Нака ра да
и Бран ко Попо вић. Сва чети -
ри кан ди да та, како је оце -
нио УО, испу ни ла су усло ве
кон кур са за дирек то ра
МСУБ, који је био отво рен
од 4. до 19. јану а ра.

Мини стар ство кул ту ре и
инфор ми са ња тре ба ло би да
пред ло жи Вла ди Срби је кан -
ди да та за избор дирек то ра с
листе коју је доста вио Управ -
ни одброр. Д. К.

Славица и Владимир Кнежевић

Породична кућа Кнежевића у Јабуци
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У касар ни 
72. бри гаде за
специјал не опе ра ци је
вој ни врх држа ве

Пред сед ник репу бли ке и врхов -
ни коман дант Вој ске Срби је
Алек сан дар Вучић, мини стар
одбра не Небој ша Сте фа но вић
и начел ник Гене рал шта ба Вој -
ске Срби је гене рал Милан Мој -
си ло вић при су ство ва ли су 7.
фебру а ра при ка зу спо соб но сти
при пад ни ка 72. бри га де за спе -
ци јал не опе ра ци је, 63. падо -
бран ске бри га де и дела једи -
ни ца Рат ног вазду хо плов ства и
ПВО Вој ске Срби је у касар ни
„Раст ко Нема њић” у Пан че ву.

Носи лац вежбе „Врх копља
2021” била је 72. бри га да за спе -
ци јал не опе ра ци је, у чијој касар -
ни је и при ка за но како би изгле -
да ло уни ште ње теро ри стич ке
гру пе у урба ном окру же њу. Чули
су се рафа ли, екс пло зи је, хели -
коп те ри у ниском лету, а виде -
ла оклоп на вози ла у покре ту,
као и изви ђач ки дро но ви.
Урбано окру же ње симу ли ра ли
су објек ти уну тар касарне.

Падобран ски десант је изо стао
због јаког ветра, али је изве ден
хели коп тер ски, са спу шта њем
лете ли ца на земљу и искр ца ва -
њем спе ци ја ла ца. Изнад њих је
кру жи ла лете ли ца са чијих

отворе них вра та су „виси ли” снај -
пе ри сти. При ка за но је и пре сре -
та ње ауто мо би ла у којем је био
про тив ник, али и како слу жбе -
ни пси сусти жу јед ног од њих
који је успео да „побег не”. Свој

део посла оба ви ли су пиро тех -
ни ча ри уни шта ва њем зао ста лих
неек спло ди ра них убој них сред -
ста ва, као и при пад ни ци сани -
те та ева ку а ци јом „рањеника”.

Вучић је после вежбе рекао
офи ци ри ма и вој ни ци ма
следе ће:

– Хва ла на огром ној посве ће -
но сти и пожр тво ва но сти. Фан -
та стич но сте изве ли вежбу. Ула -
га ће мо у вој ску. Од вас оче ку је -
мо да буде те чува ри наше земље,
бра ни те љи нашег наро да,
заштит ни ци инте ре са држа ве
Срби је. Хва ла вам што сте ту и
кад је нашој земљи тешко. Вама
и вашим поро ди ца ма желим
добро здра вље. Веру јем да ћемо
спе ци јал ци ма да обез бе ди мо
најбо ље усло ве за даљи напре -
дак да срп ска арми ја може да
буде ста би ли за тор поли тич ких
при ли ка. Мора мо да напра ви -
мо јед ну вели ку касар ну овде.
То је услов за даљи напре дак и
за још више успе ха.

Вучић је вој сци на кра ју
пору чио да веру је „да ћемо да
обез бе ди мо и већа при ма ња и
при ву че мо још већи број људи
вој сци”.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 12. фебруар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

ДРУ ГИ ПИШУ: ДА ЛИ ЋЕ РЕГРУ ТИ ПОНО ВО У КАСАР НЕ

Под стрек еко но ми ји или баца ње нов ца
Оба ве зни вој ни рок није толи ко
вели ки тро шак за држа ву, али
мишље ња еко но ми ста су поде -
ље на око тога да ли нам је потре -
бан и какву корист има мо.

За држа ву не би тре ба ло да буде
про блем да хра ни вој ни ке и пла -
ћа им накна де за вре ме одслу -
же ња вој ног рока, јер пре ра спо -
де лом у буџе ту за то увек могу
да се про на ђу паре, сло жни су
еко но ми сти. Али су њихо ва
мишље ња поде ље на да ли нам
такав тро шак тре ба и какву еко -
ном ску корист има сва ки град у
коме посто ји касарна.

Тро шак од око 70 мили о на
евра за издр жа ва ње 10.000 вој -
ни ка није мно го вели ки, јер
тро ши мо мили јар де евра за
разне ства ри, каже Љубо драг
Савић, про фе сор Еко ном ског
факул те та. Он сма тра да уво -
ђе ње оба ве зног вој ног рока
може Срби ји да доне се еко -
ном ску, али и дру штве ну
корист.

Као неко ко је слу жио редов -
но вој ни рок у Сом бо ру, каже
да су мешта ни добро живе ли
од изда ва ња ста но ва род би ни
која је дола зи ла у посе ту вој -
ни ци ма, а локал ни ресто ра ни
и про дав ни це које су снаб де -
ва ле касар ну тако ђе су има ли
кори сти.

Наша нека да шња вој ска није
била неко ко је само тро шио
новац, каже Савић. Пре три де -
сет или четр де сет годи на није
било нијед не вели ке акци је коју
вој ска није подр жа ва ла у сми -
слу спа са ва ња људи, изград ње
мосто ва (јер су има ли јаку гра -
ђе вин ску опе ра ти ву), а мно ги
пасив ни дело ви Срби је су има -
ли какав-такав излаз у свет
захва љу ју ћи вој сци.

– Вој ска је заи ста била шко -
ла живо та. Из ње изла зе мало
дру га чи ји и вас пи та ни ји људи
него што у вој ску дођу, с мно го
више зна ња и соци јал не укључе -
но сти у колек тив – нагла ша ва
Савић.

Као про фе сор је уочио да
сту ден ти који су дола зи ли на
факул тет после одслу же ног вој -
ног рока, када су куца ли на
било која вра та, чинов ни ка или
про фе со ра, саче ка ли би нај пре
да им се каже сло бод но, па
потом ула зи ли у про сто ри ју.
Осим вас пи та ња, мно ги су сти -
ца ли кори сна зна ња, нагла ша -
ва про фе сор Еко ном ског факул -
те та. Пре ма њего вим речи ма,
мла ди људи који су дола зи ли
из пасив них кра је ва нау чи ли

су доста прак тич них посло ва.
Мно ги су у вој сци поло жи ли
возач ки испит, па су касни је
рела тив но лако нала зи ли посао.
Сту ден ти меди ци не су одла зи -
ли у вој не гар ни зо не, дежу ра ли
са иску сним вој ним лека ри ма,
учи ли и сти ца ли иску ство.

– То је ипак био уре ђен
систем, који је имао одре ђе не
мане, али је био нај у ре ђе ни ји
систем који смо има ли – каже
Савић и дода је да има мно го
раз ло га због којих тре ба разми -
шља ти о понов ном уво ђе њу
војног рока, не ула зе ћи у оне
без бед но сне.

Пре ма њего вим речи ма, у
гра до ви ма у који ма би ожи ве -
ле касар не била би под стак ну -
та потро шња, јер касар не тро -
ше доста за исхра ну, одр жа ва -
ње. Шиве ње посте љи не и вој -
них уни фор ми доне ло би посао

тек стил ној инду стри ји. С тим
што ће повра так мла дих људи
у касар не намет ну ти и тро шак
обно ве тих згра да јер су мно ге
дева сти ра не, а неке су чак про -
ме ни ле наме ну.

Љубо мир Маџар, про фе сор
Еко ном ског факул те та у пен -
зи ји, с тим се не сла же. Он
сма тра да би Срби ја тре ба ло
да уки не вој ску, а да оне који
су се зате кли у вој сци на хуман
начин пен зи о ни ше и испра ти.

– Међу на род ни одно си су
такви да о у суко би ма у који ма
би вој ска има ла шта да ради
не одлу чу је мо ми, него вели ке
силе. Тако да мислим да је
финан си ра ње вој ске баца ње
пара, а посеб но је штет но и
бесми сле но нао ру жа ва ти вој -
ску, што се деша ва током
послед ње три или чети ри годи -
не. Чини ми се да купу је мо
опре му за вој ску и поли ци ју

више него што би мора ло.
Поли ци ја је потреб на и без ње
нијед на земља не може опста -
ти. Срби ја с вој ском нема шта
да ради на међу на род ној позор -
ни ци – уве ра ва Маџар.

Ипак, за ову годи ну држа ва
је за вој ску опре де ли ла 36
мили јар ди дина ра, што је три
пута више него за поли ци ју.
Фискал ни савет је кроз сво је
ана ли зе више пута ука зи вао да
тро ши мо мно го пара на нао -
ру жа ва ње, а то нам је, сма тра,
бес по треб но. Срби ја за капи -
тал не рас хо де у вој сци и поли -
ци ји издва ја 0,7 одсто БДП-а,
а земље цен трал не и источ не
Евро пе 0,3 одсто БДП-а.

Уоп ште га не импре си о ни ра,
како каже, то што би дошло до
пове ћа ња про ме та зато што би
ожи ве ле касар не и вој ни ци ма у
посе ту дошли род би на и при ја -

те љи, који би у тим гра до ви ма
пла ћа ли пре но ћи ште и хра ну.

– То нису актив но сти које
ства ра ју дохо дак. То су актив -
но сти које тро ше дохо дак. Наш
про блем ника да није био с недо -
вољ ном потро шњом и тра жњом,
него смо се увек суо ча ва ли с
про бле мом недо вољ не про извод -
ње, огра ни че них капа ци те та и
мале ефи ка сно сти у тим про из -
вод ним систе ми ма. Тако да
мислим да је иде ја о уво ђењу
вој ног рока лоша – каже Маџар.

Он скре ће пажњу да у вла -
сти посто је неки сек то ри који
су за то заин те ре со ва ни и који
у томе виде могућ ност сво је
про мо ци је, али то што је добро
за њих није добро за дру штво.

– У пита њу су поје ди нач ни
инте ре си који не би тре ба ло
да буду задо во ље ни, јер је
друштвена ште та од таквог
једног задо во ља ва ња већа од

кори сти коју тај поје ди нач ни
чини лац оства ри кроз те и слич -
не акци је – исти че про фе сор
Еко ном ског факул те та у пензији.

Срби ја је са свих стра на окру -
же на држа ва ма чла ни ца ма
НАТО-а (осим БиХ) и са сусе -
ди ма нема мо спо ре ња.

– Акти ви ра ње тог оруж ја и
њего ва упо тре ба би под ра зу -
ме ва ли спор с НАТО-ом, јер
јед но од пра ви ла НАТО-а јесте
да сукоб било које чла ни це с
било ким зна чи и сукоб са
самим НАТО-ом. Не би тре ба -
ло да рату је мо с НАТО-ом. Већ
смо то иску си ли и уве ри ли се
да је то јед на неу год на ствар –
закљу чу је Маџар.

Горан Нико лић, виши науч -
ни сарад ник Инсти ту та за
европ ске сту ди је, сма тра да се
од уво ђе ња оба ве зног вој ног
рока не може оче ки ва ти еко -
ном ска корист јер ту нема ника -
кве ново ство ре не вред но сти
осим пове ћа не без бед но сти
земље, што је шира импли ка -
ци ја од еко ном ске.

– Уво ђе ње вој ног рока је ствар
поли тич ке одлу ке и то је пре
све га поли тич ко и дру штве но
пита ње. Еко ном ске кори сти су
само те које се одно се на јача -
ње пове ре ња у држа ву, зато што
под вој ском може сна жни је да
одвра ћа потен ци јал не непри -
ја те ље – каже Нико лић.

Пре ма Нико ли ће вој оце ни,
издва ја ње и од чак 100 мили -
о на евра за сме штај, хра ну,
гре ја ње и пре воз 10.000 вој -
ни ка годи шње није вели ки
изда так за држа ву. То је 0,2
одсто БДП-а, мада су наши
оста ли изда ци за одбра ну доста
висо ки. Он наво ди да европ ске
земље за одбра ну у про се ку
издва ја ју око 1,5 одсто БДП-а.

(„Поли ти ка”)

Није било нијед не
вели ке акци је коју
ЈНА није подр жа ва ла
у сми слу спа са ва ња
људи, изград ње
мосто ва…

Ако дуго живи те у све ту „погре шних дозво ла”, лако од
тихог сусе да поста не те зло чи нац; од обич ног чове ка
„нат чо век”, који себе почи ње да дожи вља ва као суве -
ре ног госпо да ра туђих живо та и туђих суд би на. Када
су ме у Вене ци ји када сам осво јио „Злат ног лава”
нови на ри пита ли шта сма трам нај ве ћим изу мом, одго -
во рио сам: „Огле да ло”. Има ли већег мера ка него себи
ују тро рећи – ђе си, мај сто ре? Тај јутар њи раз го вор
важан је за здра вље чове ка. Живот је кра так и ваља
нам раз ми сли ти о томе хоће мо ли са ово га све та оти -
ћи као лоши мом ци или као људи поно сни на то што
смо на крва вом Бал ка ну увек бира ли пра ву стра ну.

(Глу мац Емир Хаџи ха фи збе го вић, мага зин „Карак -
тер”, 3. фебру ар)

* * *
За мене је израз неза ви сно нови нар ство пле о на зам,
јер ако неко нови нар ство није неза ви сно, оно није ни
нови нар ство. У соци ја ли стич кој Југо сла ви ји нови на -
ри су има ли ста тус дру штве но по ли тич ких рад ни ка и
у то вре ме је тешко било бити пра ви нови нар, мада их
је било ту и тамо, наро чи то после Тито ве смр ти. Данас
је огро ман број оних који себе сма тра ју нови на ри ма,
а у ства ри су пуки гла сно го вор ни ци вла сти. Насу прот
њима посто је врхун ски про фе си о нал ци и ту пре свих
мислим на оне нови на ре који се баве истра жи вач ким
нови нар ством. Репор тер ска фото гра фи ја је у нераски -
ди вој вези с добрим нови нар ством и њен зада так је да
доку мен ту је оно о чему пишу нови на ри. Ово је пери -
од регре си је. Сва ког дана смо све даље од демо кра ти -
је и све је мање лич них сло бо да. Људи се свр ста ва ју
по наци о нал ним, вер ским или пар тиј ским кљу че ви -
ма. Оно што је добро јесте да таква ситу а ци ја не може
веч но да тра је и да се крај таквом ста њу неу мит но
при бли жа ва.

(Фото граф Дра го љуб Заму ро вић, „Данас”, 6. фебруар)

* * *

* * *
Као и у прет ход ним књи га ма инси сти рао сам на тези
да је тако зва на пост ко му ни стич ка тран зи ци ја иде о ло -
шка зам ка у коју је капи та ли стич ки Запад, побед ник
Хлад но га рата, ухва тио бив ша соци ја ли стич ка дру -
штва оси гу ра ва ју ћи себи апсо лут ну доми на ци ју и нео -
гра ни че ну кон тро лу над њима. Успео им је намет ну ти
један циљ без алтер на ти ве, циљ сле пог дости за ња Запа -
да. Сва њихо ва будућ ност тиме се све ла на пона вља ње
нечи је туђе про шло сти. Шта ви ше, пост со ци ја ли стич -
ка дру штва ста вље на су под неку врсту запад ног тутор -
ства, попут нека квих мало лет ни ка исто ри је незре лих
за упра вља ње вла сти том суд би ном. То је била цена
инте гра ци је у гло бал ни капи та ли зам, у којем је мно -
ги ма од тих дру шта ва суђе но да ника да не достиг ну
про спе ри тет и моћ сво јих газда и про фите ра.

(Фило зоф, про фе сор Борис Буден, пор тал „Бука”, 8.
фебру ар)

* * *
У вре ме све оп ште декон струк ци је све та пита ње наци -
о нал но сти и ана ци о нал но сти поста је при мар но, па
било то при род ним или исфор си ра ним путем. Оно
нај го ре што се може дого ди ти јесте при бе га ва ње екс -
тре ми ма. И сами смо све до ци коли ко су ти екс тре ми
били погуб ни у све жи јој исто ри ји. Када су запо че ли
рато ви на под руч ју ста ре (дру ге) Југо сла ви је, наци о -
нал ни инстинкт код мно гих људи раз ли чи тих про фи -
ла, струк ту ра и гру па ци ја дошао је напро сто до уси ја -
ња. Ако оста не мо код нама еснаф ски бли ских поје ди -
на ца, у све ту књи жев но сти, сва ка ко ћемо при ме ти ти
коли ко се одјед ном поја ви ло писа ца који су писа ли
књи ге о наци о нал но-исто риј ским тема ма. И ту нема
ничег лошег уко ли ко се не пре ла зи и ула зи у испо ли -
ти зи ра не про сто ре. Међу тим, чиње ни ца је да је већи -
на тих писа ца писа ла упра во јед но смер ним, орке -
стри ра ним и нави јач ким писмом, одно сно да су при -
бе га ва ли так ти ци „лини је мањег отпо ра” не би ли кра -
ћим путем сти гли до оства ре ња лич них инте ре са. Те
књи ге не бих свр стао у ону гру пу са наци о нал но-исто -
риј ским пред зна ком, него у гру пу оних књи га које су
зло у по тре бље не кроз наве де ну тема ти ку. Од таквих
писа ца поди ла зи ме муч ни на. И упра во поја ву ана ци -
о нал но сти, која је у нашој лите ра ту ри углав ном космо -
по е тич ка, видим као неиз бе жан одго вор и про тив те -
жу наци о нал ном ден ди зму.

(Песник Зоран Бог нар, „Данас”, 6. фебру ар)

КОНЦЕПТ ВОЈ НА ВЕЖБА „ВРХ КОПЉА 2021” У ПАН ЧЕ ВУ
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ПОД СЕТ НИК ЗА
ПОСЛОДАВ ЦЕ

Доспе ла прва рата
пореза и допри но са

Прва рата одло же них поре за и
допри но са прав них лица, пред у зет -
ни ка и пољо при вред ни ка доспе ла
је за напла ту у сре ду, 10. фебру а ра.

Одло же но пла ћа ње ових дажби -
на омо гу ће но је уред бом Вла де
Срби је која је доне та као део помо -
ћи при вре ди угро же ној пан де ми -
јом, а њоме је про пи са но да доспе -
ле оба ве зе могу да се пла те нај ду -
же на 24 јед на ке месеч не рате.

Ову помоћ је при хва ти ло око 250
фир ми с 1.050.000 рад ни ка. Тре ба -
ло је да отпла та рата поч не од јану -
а ра, али је касни је држа ва одложила
поче так пла ћа ња за још месец дана.

– Нико од при вред ни ка не сме
да пре ско чи пла ћа ње нијед не од
24 рате, јер ће им се онда све рате
које нису пла ти ли сабра ти – упо -
зо рио је Небој ша Ата нац ко вић,
поча сни пред сед ник Уни је посло -
да ва ца Срби је. Д. К.

МИНИ СТАР СТВО ПОЗВА ЛО
ГРА ДО ВЕ И ОПШТИ НЕ

Очи сти мо Срби ју
сви заједно

Мини стар ство зашти те живот не
сре ди не упу ти ло је јав ни позив
локал ним само у пра ва ма да при ја -
ве дивље депо ни је на сво јој тери -
то ри ји, ради зајед нич ког реша ва -
ња тог про бле ма. Потреб но је да се
над ле жном мини стар ству доста ве
пода ци о лока ци ја ма дивљих депо -
ни ја, коли чи ни отпа да и про це ни
тро шко ва укла ња ња.

Како сто ји у пози ву, гото во да
нема гра да и општи не у Срби ји
који нема про блем с дивљим депо -
ни ја ма и зато је Мини стар ство
одлу чи ло да подр жи локал не само -
у пра ве, како би удру же ним сна га -
ма реши ли тај про блем. Мини стар -
ка Ире на Вујо вић тим пово дом је
иста кла да дивље депо ни је посто је
због недо стат ка сред ста ва у локал -
ном буџе ту и да то више неће бити
слу чај, јер је ресор но мини стар -
ство реши ло да помог не гра до ви -
ма и општи на ма у укла ња њу и сана -
ци ји дивљих сме тли шта.

ЛОШЕ ВРЕ МЕ ЗА 
ГРА ЂЕ ВИ НА РЕ

Мање гра ђе вин ских
радо ва у Вој во ди ни

Вред ност гра ђе вин ских радо ва
изве де них на тери то ри ји Срби је
опа ла је у четвр том квар та лу 2020.
за 10,4 одсто у теку ћим цена ма,
док у стал ним цена ма тај пад изно -
си 8,9 одсто у одно су на исти про -
шло го ди шњи пери од – обја вио је
Репу блич ки завод за ста ти сти ку.

Посма тра но пре ма реги о ни ма, у
четвр том квар та лу 2020. вред ност
изве де них радо ва у стал ним цена -
ма пове ћа на је у Бео град ском реги -
о ну (4,4 одсто) и у Реги о ну Шума -
ди је и запад не Срби је (три одсто).

Опа ла је у Реги о ну Вој во ди не
(19,2 одсто) и у Реги о ну јужне и
источ не Срби је (27,9 одсто) у одно -
су на исти квар тал 2019. годи не.

Од укуп не вред но сти гра ђе вин -
ских радо ва на тери то ри ји Срби је
изве де но је 96 одсто, док је пре о -
ста лих чети ри одсто изве де но на
гра ди ли шти ма у ино стран ству.

Укуп на вред ност радо ва изво ђа ча
из Срби је за радо ве који су изве де ни
на тери то ри ји Срби је и ино стран -
ства опа ла је за 9,4 одсто, посма тра -
но у теку ћим цена ма, док у стал ним
цена ма тај пад изно си 7,9 одсто.

Пред ло же но 43 одсто, 
а тра жи се 20 одсто

Неће да пла ћа ју пун
допри нос за ПИО и
здравстве но оси гу ра ње

У Аме ри ци чак 80 одсто
одла зи држа ви

Вла да Срби је обја ви ла је на свом
зва нич ном сај ту пред лог напла те
поре за на дохо дак фри лен се ри ма, а
који су про шле неде ље одби ли пред -
став ни ци Удру же ња рад ни ка на
интер не ту. Како је наве де но у саоп -
ште њу каби не та пре ми јер ке Ане
Брна бић, пред ло же но је да се рад -
ни ци ма на интер не ту (фри лен се ри -
ма) обу ста ви посту пак напла те поре -
за на дохо дак до изме на зако на које
би биле усво је не до 1. маја ове годи -
не и да се нор ми ра ни тро шко ви при -
зна ју у виси ни од 43 одсто оства ре -
них при хо да. Поред тога, држа ва је
пону ди ла фри лен се ри ма да испла те
оба ве зе из прет ход ног пери о да на
120 рата, одно сно 10 годи на, без
обра чу на кама те. Про ста рачу ни ца
каже: непла ће ни порез у изно су 5.000
евра у прет ход них пет годи на по
пред ло же ном моде лу био би ума њен
на 3.000 евра, што би у динар ској
про тив вред но сти, уз отпла ту на 120
рата без кама те, био износ од 3.000
дина ра месеч но.

Стру ка каже да је ово изу зет но
корект на пону да Вла де Срби је, која
би оне који зара ђу ју на овај начин
уве ла у легал не токо ве без нару ша ва -
ња поре ског систе ма држа ве, а с дру -
ге стра не не би опте ре ти ла њихов
месеч ни буџет. С дру ге стра не, Удру -
же ње рад ни ка на интер не ту сма тра
да је пред лог ката стро фа лан. Како
кажу, „пону ђе но је једи но да се отпи -
сом кама та на обра чу на ти дуг и пове -
ћа њем нор ми ра них тро шко ва са 20
на 43 одсто делом сма њи обра чу на то
поре ско заду же ње”.

Сва ко има сво ју рачу ни цу

Да под се ти мо, срп ски фри лен се ри два
месе ца воде бит ку с Поре ском упра -
вом и Мини стар ством финан си ја, који
одне дав но и за њих при ме њу ју Закон
о поре зу на дохо дак гра ђа на из 2001.
годи не. Након пози ва Поре ске управе

Срби је поје ди ним сло бод ња ци ма да
пла те поре зе и допри но се за прет ход -
них пет годи на фор ми ра но је Удру -
же ње рад ни ка на интер не ту, које у
пре го во ри ма с Вла дом Репу бли ке
Срби је пред ста вља више од десет хиља -
да пре те жно мла дих људи запо сле -
них на интер не ту.

Закон је вео ма јасан – оба ве за је
физич ког лица које оства ри при хо де
из ино стран ства да под не се поре ску

при ја ву у року од 30 дана од сва ког
поје ди нач но оства ре ног при хо да и да
пла ти при па да ју ћи порез и допри но -
се. При ход физич ких лица оства рен у
ино стран ству опо ре зу је се пре ма Зако -
ну о поре зу на дохо дак гра ђа на. Поре -
ска осно ви ца је бру то при ход ума њен
за нор ми ра не тро шко ве. На тај износ
се обра чу на ва порез по сто пи од 20
одсто и допри нос за пен зиј ско и инва -
лид ско оси гу ра ње по сто пи од 25,5
одсто (укуп но 45,5). Уко ли ко лице
није запо сле но, обра чу на ва се и допри -
нос за здрав стве но оси гу ра ње по сто -
пи од 10,3 одсто, одно сно од укуп не
зара де неза по сле ни фри лен сер држа -
ви тре ба да пла ти 55,8 одсто. Они
има ју пра во на ума ње ње оба ве зе за
порез ако посе ду ју доказ да су на тај
при ход пла ти ли порез дру гој држави.

Зани мљи во је да се фри лен се ри
сла жу да тре ба пла ћа ти порез, али
има ју сво ју рачу ни цу, која се не покла -
па с држав ном. Спрем ни су да пла те
20 одсто од зара де, а све пре ко тога

не желе. Вре ди иста ћи да нај ве ћи број
њих месеч но у про се ку зара ди изме -
ђу 1.000 и 1.500 евра.

Про кле та је Аме ри ка...

А шта на ову тему „каже свет”? У
неким земља ма су ско ро деце ни ју на
сна зи регу ла ти ве које пре по зна ју фри -
лен се ре. Порез на дохо дак фри лен се -
ра у Руму ни ји изно си 16 одсто. Што
се пен зиј ског оси гу ра ња тиче, могу

да пла ћа ју пун износ од 26,3 одсто,
али могу да пла ћа ју и 10,5 про це на -
та, па се и њихо ва пен зи ја ума њу је.
Уко ли ко зара ђу ју мање од 300 евра,
могу да иза бе ру да не пла ћа ју то
осигура ње, али онда нема ју пра ва на

пензи ју. Здрав стве но оси гу ра ње је дру -
га чи је реше но и оно је оба ве зно. Изно -
си 5,5 одсто при хо да из прет ход не
годи не и пла ћа се чети ри пута годи -
шње. Дакле, укуп но 47,8 одсто.

Немач ки фри лен се ри не пла ћа ју
порез на добит, али пла ћа ју порез на
дохо дак (14–42 одсто), као и ПДВ од
19 одсто, мада он може бити и нижи
у зави сно сти од услу ге коју пру жа ју.
Што се тиче соци јал них пра ва попут
пен зи је и здрав стве ног оси гу ра ња, за
то нема ју ника кве оба ве зе пре ма држа -
ви. У про се ку немач ки фри лен сер
пла ћа око 50 одсто.

У САД су поре зи за фри лен се ре
толи ко ком пли ко ва ни, као и зако ни,
да они анга жу ју поре ске савет ни ке.
Посто ји порез за соци јал но оси гу ра -
ње и здрав стве ну зашти ту од 15,3 про -
цен та, који пла ћа фри лен сер. Тако -
ђе, тре ба пла ти ти порез на само за по -
шља ва ње, а он зави си од мно го фак -
то ра, али ко не може да се сна ђе или
не жели да пла ти књи го во ђу, опре де -
љу је се да за ову став ку издво ји око
30 про це на та. Они стра шљи ви ји одва -
ја ју чак и до 40 одсто од зара де. Затим
посто ји порез на про јек то ва ни при -
ход, који тре ба редов но пла ћа ти, али
њего ва виси на је тако ђе вари ја бил на.
У зави сно сти од гра да и држа ве, тако -
ђе могу посто ја ти додат ни поре зи,
тако да је тешко напра ви ти једин -
стве ни пре сек тога коли ко тамо шњи
фри лен се ри издва ја ју за поре зе, али
то је сва ка ко више од 30 одсто. Када
се све ста ви на папир, у Аме ри ци
фри лен сер за држав не наме те укуп -
но тре ба да издво ји гото во 80 одсто
зара де.

НЕУ СПЕ ЛИ ДОГО ВОР ВЛА ДЕ РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ И ФРИ ЛЕН СЕ РА

ДА ЛИ ЈЕ ПОНУ ДА НЕПРИ СТОЈ НА!?

Нафт ни гигант кори сти
дру штве ну мре жу као алат
у про це су регру та ци је

Послов на веза за респект

Ком па ни ја НИС је добит ник при зна -
ња часо пи са „PC Press” – „Топ 50 нај -
бо љих онлајн садр жа ја”, у кате го ри ји
„LinkedIn”. При зна ња су доде ље на 24.
пут и пред ста вља ју једи ни зва нич ни
избор нај бо љих стра ни ца на дру штве -
ним мре жа ма, сај то ва и апли ка ци ја у
Срби ји. Као јед на од нај ве ћих ком па -
ни ја у земљи, НИС кори сти про фил
на мре жи „LinkedIn” да пра ти о це
инфор ми ше о сво јим послов ним и
дру штве но одго вор ним актив но сти -
ма, али и да поде ли добре HR прак се
које при ме њу је и пред ста ви сво ја
достиг ну ћа као један од нај по жељ ни -
јих посло да ва ца у Срби ји.

Поред кана ла за кому ни ка ци ју, НИС
свој про фил кори сти и као алат у про -
це су регру та ци је одно сно про на ла же -
њу екс пе ра та и про фе си о на ла ца, за
који ма смо у кон стант ној потра зи.

Окре ну ти будућ но сти

У име НИС-а при зна ње је добио Сте -
фан Деспо то вић, дирек тор Цен тра за
одно се с јав но шћу НИС-а, који је том
при ли ком иста као да су вео ма срећ -
ни што је њихов труд у обла сти кому -
ни ка ци ја на дру штве ним мре жа ма
запа жен. Како је рекао, ова ком па ни -
ја посве ћу је вели ку пажњу насту пу на
диги тал ним плат фор ма ма.

– Пажљи во бира мо садр жај и насто -
ји мо да на овај начин нашу кому ни ка -
ци ју с људи ма учи ни мо што непо сред -
ни јом. Награ да за нај бо љи „LinkedIN”

про фил је посеб но зна чај на, јер је то
јед на спе ци фич на мре жа, наме ње на
кому ни ка ци ји с послов ном и про фе -
си о нал ном зајед ни цом. Као јед ној од
нај ве ћих ком па ни ја у земљи и ујед но
ком па ни ји која носи титу лу нај по -
жељ ни јег посло дав ца, ово је још један
пока за тељ да на пра ви начин кому -
ни ци ра мо с јав но шћу на диги тал ним
плат фор ма ма – рекао је на кра ју Сте -
фан Деспо то вић.

Као ком па ни ја окре ну та будућ но -
сти, НИС је све стан изу зет не важно -
сти дру штве них мре жа, које кори сти
као канал за директ ну кому ни ка ци ју
са сво јим пра ти о ци ма, али и при ли -
ку да се пред ста ви јав но сти на бли зак
начин. На овој мре жи НИС дели
инфор ма ци је о сво јим сва ко днев ним
актив но сти ма, као и при че о запо сле -
ни ма. Пажљи во бира ни садр жа ји, као

и фор ма ти посто ва, при ву кли су 40.000
пра ти ла ца.

Пре по ру ка је пред ност

Вре ди зна ти да је ова послов на дру -
штве на мре жа наме ње на пове зи ва њу
посло да ва ца и људи који тра же посао.
Наста ла је с циљем ефи ка сног пред -
ста вља ња про фе си о нал них спо соб но -
сти њених чла но ва, пове зи ва ња и што
бржег спа ја ња посло да ва ца и рад ни -
ка. „LinkedIn” je нај ве ћа свет ска про -
фе си о нал на послов на дру штве на мре -
жа, на којој послов ни људи раз ме њу -
ју иску ства, уче ству ју у рас пра ва ма и
деле зани мљи ве садр жа је.

Након отва ра ња про фи ла кори сник
има могућ ност поста вља ња сво је рад -
не био гра фи је, може дели ти садр жа -
је које сма тра реле вант ним и
занимљивим, може се при дру жи ва ти

раз ли чи тим гру па ма и стра ни ца ма,
пра ти ти огла се за посао.

На осно ву могућ но сти за умре жа -
ва ње које „LinkedIn” посе ду је, пре -
тра жи ва ње кори сни ка или пону де
посло ва могу се оба ви ти на више начи -
на. Основ но гло бал но пре тра жи ва ње
ујед но је и нај јед но став ни је, а дале ко
је пре по руч љи ви је кори сти ти кон так -
те и пут до жеље не осо бе или посла
про на ћи пре ко њих. Пре по ру ка пру -
жа могућ ност изград ње репу та ци је и
уви да у ква ли тет оба вља них посло ва,
без обзи ра на то да ли се ради о посло -
дав цу или запо сле ном. На тај начин
се прво сама пре тра га, а касни је и
ева лу а ци ја резул та та пре тра ге оба вља
на нај јед но став ни ји начин, при чему
је глав ни циљ ода бир ква ли тет ног
кадра одно сно доброг посла код доброг
посло дав ца.

НИС-ов ПРО ФИЛ „LINKEDIN” НАЈ БО ЉИ ОНЛАЈН САДР ЖАЈ

Непо сред на кому ни ка ци ја је кључ успе ха

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЛЕКАР, ПРО ФЕ СОР, ПОЛИ ЦА ЈАЦ, ЧИСТА ЧИ ЦА…

Порез на дохо дак је опо ре зи ва ње

при хо да физич ког лица. Нај за сту -

пље ни ји вид опо ре зи ва ња дохот ка

код нас је опо ре зи ва ње пла та

(порез на зара ду). Пре ма овом

реше њу, порез на зара ду испла ћу -

је се сва ког месе ца. Посло да вац је

дужан да ову суму обра чу на и

упла ти поре ским орга ни ма у име

рад ни ка. Поре ска сто па изно си 10

одсто бру то пла те, с тим што посто -

ји мањи нео по ре зи ви цен зус (у

2020. он изно си 16.300 дина ра). У

поре ђе њу с дру гим држа ва ма,

порез на дохо дак у Срби ји није

висок; поре ске сто пе су у дру гим

земља ма често више, али то не

зна чи да пла те нису опте ре ће не

дава њи ма држа ви – нај ве ћи терет

одла зи на соци јал не допри но се, а

не на сам порез.

Месеч на дажби на за порез и

допри но се на пла ту запо сле ног у

држав ним слу жба ма изно си укуп -

но 46,55 одсто. Порез на зара ду је

10 одсто, допри нос за ПИО је 25,5

одсто, за здрав ство 10,30 одсто, а

за неза по сле не 0,75 одсто.
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6 ЗДРАВЉЕ

Закон о без бед но сти сао бра -
ћа ја, чла но ви тог зако на и
њего ва при ме на у прак си
неиз бе жне су теме, јер без
наших сани те та на дру мо ви -
ма, без сигур не и пра во вре -
ме не вожње, не би било ни
ургент но сти ни помо ћи они -
ма који ма је та помоћ нај по -
треб ни ја. О важно сти Зако на
и недо у ми ца ма свих акте ра
на које се овај закон одно си
нај бо ље гово ре чиње ни це да
је брзи на ука зи ва ња хит не
меди цин ске помо ћи један од
нај ва жни јих чини ла ца у бор -
би за очу ва ње здра вља и живо -
та паци јен та.

Члан 108 Зако на гово ри да
у вози ла с првен ством про ла -
за спа да ју вози ла Поли ци је,
Без бед но сно-инфор ма тив не
аген ци је, Вој ске Срби је, Вој -
но-без бед но сне аген ци је, Хит -
не меди цин ске помо ћи и
Ватро га сне слу жбе, када дају
посеб не све тло сне и звуч не
зна ке. Посеб ни све тло сни и
звуч ни зна ци вози ла с првен -
ством про ла за су нај ма ње јед -
но пла во треп ћу ће или рота -
ци о но све тло и звуч ни знак
про мен љи ве фре квен ци је.
Пла во све тло и сире на упо зо -
ра ва ју оста ле уче сни ке у сао -
бра ћа ју на оба ве зу да про пу -
сте вози ла с првен ством про -
ла за, да им омо гу ће мимо и -
ла же ње и пре ти ца ње, одно сно
оби ла же ње, и по потре би да
укло не вози ло с коло во за или
да се зау ста ве. Пеша ци не сме -
ју да сту пе на коло воз и дужни
су да се скло не с коло во за да

би омо гу ћи ли несме тан про -
лаз вози ли ма с првен ством
про ла за. На ова вози ла се не
при ме њу ју одред бе Зако на о
без бед но сти сао бра ћа ја које се
одно се на огра ни че ње брзи -
не, про пу шта ње пеша ка, забра -
ну пре се ца ња коло не пеша ка
и забра ну пре ти ца ња и оби ла -
же ња вози ла, под усло вом да
не угро жа ва ју без бед ност дру -
гих уче сни ка у сао бра ћа ју.

Про блем наста је оног
момен та када сани тет ско вози -
ло Слу жбе хит не меди цин ске
помо ћи наи ла зи на рас кр сни -
цу са упа ље ним црве ним све -
тлом на сема фо ру. Закон нала -
же да вози ло с првен ством
про ла за мора да се зау ста ви и
про пу сти сва вози ла који ма
зеле но све тло на сема фо ру
сиг на ли зи ра сло бо дан про лаз
на рас кр сни ци. По тума че њу
Коми те та за без бед ност сао -
бра ћа ја, вози ло Хит не помо -
ћи са укљу че ним рота ци о ним
све тли ма има пра во да про ђе
рас кр сни цу и када је црве но
све тло на сема фо ру, али под
усло вом да испо шту је првен -
ство про ла за оних вози ла за
која све тли зеле но. Прак са
нас, међу тим, деман ту је и на
адре су наше слу жбе дола зе
пре кр шај не при ја ве Поли циј -
ске упра ве Пан че во за про лаз
сани тет ског вози ла под рота -
ци јом кроз црве но све тло. Да
се закон раз ли чи то тума чи и
при ме њу је, потвр ђу ју нам
пода ци да за исте ситу а ци је
на тери то ри ји Бео гра да наши
воза чи не доби ја ју пре кр шај -
не при ја ве.

Ова тема је вео ма важна
јер уно си немир и при ти сак
како на воза че, тако и на дру -
го меди цин ско осо бље које је
у оба ве зи да буде пра во вре -
ме но на лицу места. Можда
би ипак тре ба ло да се мало
више пове де рачу на о чла ну
Зако на по којем над ле жна
орга ни за ци о на једи ни ца може
оду ста ти од про це су и ра ња
пре кр ша ја ако је он учи њен
због тога што је уче сник у
сао бра ћа ју посту пао с циљем
зашти те без бед но сти одно сно
зашти те и спа са ва ња живо та,
здра вља и имо ви не.

Кад сани тет про ђе на
црве но, заслу жу је ли

возач казну?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Про блем губит ка кошта не масе и

сма ње не густи не кости ју пога ђа

из годи не у годи ну све већи број

људи. Ова неу год на болест,

позна та под нази вом осте о по ро -

за, интен зи ви ра се у позним

годи на ма, али нису је поште ђе не

ни мла ђе осо бе. Сре ћом, при род ни леко ви за осте о по ро зу посто је

и нала зе се сву да око нас. Пре вен ци ја је кључ у лече њу овог обо -

ље ња, те се вели ка важност при да је здра вој исхра ни и вежба ма.

На обна вља ње кости ју пози тив но ути че и ниво пол них хор мо на.

Јако је битан и опти ма лан унос додат них вита ми на и мине ра ла.

Пред ла же мо вам и сле де ћи чај за осте о по ро зу. Поме шај те

копри ву, кичи цу и хај дуч ку тра ву, па шест каши ка меша ви не пре -

лиј те литром тек кљу ча ле воде. Овај народ ни лек при ме њуј те три

пута днев но, и то укуп но две шоље напит ка. Зарад јачег деј ства

додај те каши ку пче ли њег поле на, саче кај те да се добро рас то пи,

па онда испиј те. Тера пи ја тра је укуп но 10 дана.

Од хај ду чи це узми те воде ни исце дак и утр ља вај те бол на

места. Тако ђе, кори сти те мла ди це маслач ка. Оне оби лу ју бором,

а има ју и доста кал ци ју ма и сили ци ју ма, који су вео ма зна чај ни

за јача ње кости ју.

Напра ви те и овај леко ви ти ува рак за кости. У вели ки суд

сипај те два литра воде и додај те рибље кости (оста так од обро -

ка). Уко ли ко су кошчи це јако сит не, замо тај те их у газу. Пусти те

све нек про ври, покло пи те и још кувај те (нај ма ње пола сата).

Након тога додај те неко ли ко шака сит но исец ка ног купу са и

листо ва маслач ка, копри ве, пер шу на, лобо де и тушта. Кувај те

ува рак неко ли ко мину та, док зелен фино не омек ша. По жељи

додај те соли, бибе ра или дру гих зачи на. Пре послу жи ва ња про -

це ди те добро и укло ни те кости. Слу жи се као чор ба од повр ћа.

При род но лече ње
осте о по ро зе

Чиње ни ца да дуван ски дим
садр жи пре ко 7.500 хеми ка ли -
ја и хемиј ских једи ње ња, од
којих је више од 70 кан це ро ге -
но, не спре ча ва тре ћи ну пуно -
лет них гра ђа на Срби је да сва -
ко днев но попу ши барем по јед -
ну цига ре ту.

Без обзи ра на то коли ки је
ваш пушач ки стаж и коли ко
цига ре та попу ши те днев но, с
пуше њем је могу ће пре ста ти.
То дока зу ју мили о ни људи
широм све та који ма је то пошло
за руком. Посто је и при род ни
пре па ра ти на бази леко ви тог
биља који вам могу помо ћи на
путу ка осло ба ђа њу од ове штет -
не нави ке.

Изло же ност дуван ском диму
узро ку је број не озбиљ не боле -
сти, као што су рак плу ћа,
инфаркт мио кар да, можда ни
удар, срча на смрт, наста нак и
погор ша ње аст ме и дру гих обо -
ље ња дисај них орга на. Нарав -
но, изу зет но је висок про це нат
ста нов ни ка све сних ових чиње -
ни ца, но мало који пушач ће
се лако одре ћи те штет не нави -
ке. Раз лог лежи у пси хич кој и
физич кој зави сно сти коју цига -
ре те ства ра ју. Данас је она јача
него икад и изјед на ча ва се чак
са зави сно шћу од херо и на.

И за то посто ји обја шње ње:
дуван ска инду стри ја, наи ме,
кори сти све јаче суп стан це у
про из вод њи цига ре та, па кри -
зе при ли ком пре стан ка пуше -
ња нали ку ју они ма какве дожи -
вља ва ју ужи ва о ци тешких дро -
га. Ипак, то не тре ба да послу -
жи као изго вор, јер раз ло га за

оста вља ње цига ре та ипак има
дале ко више.

А шта може кри за мени

У пан че вач ком Заво ду за јав но
здра вље под се ћа ју да не посто -
ји без бе дан ниво изла га ња
дуван ском диму, те да ефи ка -
сна зашти та под ра зу ме ва пот -
пу ну ели ми на ци ју дуван ског
дима из сва ког затво ре ног јав -
ног и рад ног про сто ра.

Они ма који пла ни ра ју да пре -
ста ну да пуше струч ња ци саве -
ту ју да то ура де одјед ном и без
одла га ња, јер план познат под
нази вом „само још јед на цига -
ре та” ника да нико ме није помо -
гао да уђе у дру штво срећ них
непу ша ча.

Чиње ни ца је да је пет до
десет дана кри зе нај го ре што
може да се деси сви ма они ма
који одлу че да се одвик ну од
пуше ња. Они који пре гр ме тај
пери од могу бити сигур ни да
су се физич ке зави сно сти у
огром ном про цен ту реши ли.
Једи но што их евен ту ал но може
наве сти да поно во запа ле, јесте
пси ха, одно сно пре гршт погре -
шних уве ре ња која су им годи -
на ма слу жи ла као изго во ри да
би наста ви ли са овом лошом
нави ком. Један од нај че шћих
и нај би зар ни јих изго во ра тог
типа је онај да цига ре та (пре -
пу на отро ва!) запра во сми ру је.

Мили о ни ма људи широм
све та у оста вља њу пуше ња, али
и у пре ва зи ла же њу пси хич ке
зави сно сти помо гла је чуве на
књи га „Лак начин да пре -
станете да пуши те” Ала на
Кара. Поред тога што је
исправ на, ваша одлу ка да оста -
ви те пушење мора бити и чвр -

ста. Народ ни леко ви пома жу
људи ма да се избо ре с тешко -
ћа ма које се јавља ју при
оствари ва њу овог циља. Ево
нај по пу лар ни јих.

Анти ни ко тин ски чај

Чај се при пре ма на сле де ћи
начин: каши чи цу листо ва
индиј ског или цеј лон ског чаја
пре ли ти две ма шоља ма воде.

Дода ти пола каши чи це
меша ви не од усит ње ног коре -
на цико ри је и вале ри ја не,
листо ва копри ве, нане, руте.
Оста ви ти да одсто ји сат вре -
ме на, па про це ди ти. Узи ма ти
по пола шоље два-три пута на
дан.

Испи ра ње уста

Kашику ризо ма срча ни ка пре -
ли ти чашом кљу ча ле воде, па
додат но кува ти на сред њој тем -
пе ра ту ри два-три мину та. Оста -
ви ти да сто ји 40–50 мину та.
Про це ђе ним екс трак том испи -
ра ти уста сва ки пут када се јави
потре ба да се запа ли цига ре та.
Kада се кори сти овај рецепт,
могу ћа је поја ва муч ни не и
повра ћа ња, што ства ра авер зи -
ју пре ма дува ну.

Да бисте осла би ли жељу за
дува ном, рас тво ри те јед ну
каши ку соде бикар бо не у чаши
воде, па тиме испи рај те 
уста. Рас твор тако ђе може те
пити, али у том слу ча ју раство -
ри те чети ри каши чи це соде

бикарбо не. Напо ме на: рецепт
није пого дан за осо бе које има -
ју про блем са желу дач ном
кисе лином.

Kада осе ти те жељу за цига -
ре том, пожва ћи те кома дић
коре на иђи ро та. Тако ђе, може -
те напра ви ти есен ци ју од усит -
ње не нане и коре на иђи ро та у
раз ме ри 2 : 1 на чашу воде.
Kада се јави жеља за пуше њем,
испе ри те уста овим сред ством.

Леко ви те меша ви не

Узе ти јед ну каши чи цу коре на
маслач ка, вале ри ја не и мацине
тра ве, пре ли ти шољом кљу чале

воде и кува ти 10 мину та. У дру -
гој посу ди лист мали не и нане
пре ли ти јед ном шољом кљу ча -
ле воде и оста ви ти да одсто ји
20 мину та. Поме ша ти одва рак
и чај и пити када се јави жеља
за цига ре том.

Нај ве ћи про блем свих пуша -
ча јесте нави ка да сва ки сло -
бо дан тре ну так кори сте за ужи -
ва ње у цига ре ти, па у том слу -
ча ју могу им помо ћи одва рак
и чај од кан та ри о на, који делу -
ју анти де пре сив но и сми ру ју -
ће. Чај се при пре ма тако што
се јед на каши чи ца пре ли је
шољом кљу ча ле воде. Напи -
так се пије охла ђен, три пута
на дан.

Тинк ту ре

Напра ви те тинк ту ру од јед на -
ких коли чи на бокви це, вале -
ри ја не, раста ви ћа и рена. Ста -
кле ну теглу до 2/3 напу ни те
биљ ном меша ви ном. Налиј те
до врха алко хол (40–50%) или
неку ква ли тет ну дома ћу раки -
ју. Теглу затво ри те, про мућ кај -
те и држи те на соб ној тем пе -
ра ту ри две неде ље. За то вре ме
потреб но је сва ки дан мућ ка ти
и про тре са ти. Цеђе њем се доби -
ја тинк ту ра, коју је нај бо ље
држа ти у ста кле ној посу ди, на
там ном месту, може и на соб -
ној тем пе ра ту ри. Узи мај те
редов но три каши чи це днев но
у тра ја њу од три месе ца.

Тако ђе, кад год осе ти те жељу
за цига ре том, може те узе ти
неко ли ко капи и држа ти у усти -
ма један минут пре него што
про гу та те. Иста тинк ту ра ће
додат но оја ча ти плу ћа и под -
ста ћи чишће ње ако се јед ном
до два пута днев но утр ља у гру -
ди и леђа у пре де лу лопа ти ца.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КАКО ОСТА ВИ ТИ ЦИГА РЕ ТЕ

НАЈ ВЕ ЋА ПУШАЧ КА ЛАЖ: 
„ЈОШ ОВУ И ПРЕ СТА ЈЕМ”

ПУША ЧИ У ВЕЋЕМ РИЗИ КУ 
ОД ЗАРА ЗЕ КОРО НОМ

Резул та ти истра жи ва ња

Кан це ла ри је за пре вен ци ју

пуше ња из 2020. годи не

пока зу ју да епи де ми ја коро -

на ви ру са није бит но ути ца -

ла на пушач ке нави ке већи -

не пуша ча (91%). Шта ви ше,

четири одсто пуша ча је

пове ћа ло број цига ре та, али

је исто толи ко њих сма њи ло

број цига ре та попу ше них у

току дана. Само један одсто

пуша ча је пре ста ло да пуши.

Струч ња ци упо зо ра ва ју

да пуше ње и упо тре ба дува -

на нега тив но ути чу на

имуно си стем, што оте жа ва

спо соб ност орга ни зма да се

бра ни од инфек ци је, па се

зато пуша чи могу сма тра ти

посеб но осе тљи вом гру пом

када је у пита њу ковид 19.

Ризик пове ћа ва и то што

пуша чи не могу да испо шту -

ју пре по ру ку да се ради пре -

вен ци је пре но са коро на ви -

ру са избе га ва доди ри ва ње

лица рука ма. Поред тога,

током пуше ња ски да се

маска, која је у току пан де -

ми је у затво ре ним про сто -

ри ма оба ве зна.

Инсти тут „Батут” наво ди

ових пет нај ва жни јих

разло га који могу да вас

моти ви шу да одлу чи те да

јед ном зау век рас кр сти те с

цига ре та ма.

Живе ће те дуже

Поло ви на од свих дуго го ди -

шњих пуша ча пре ра но умре

од боле сти пове за них с

пуше њем, укљу чу ју ћи рак

плу ћа, хро нич ни брон хи тис

и боле сти срца. Пре ста нак

пуше ња вам про ду жа ва

живот.

Лак ше ћете диса ти

Пуше ње знат но ути че на

сла бље ње функ ци је плу ћа.

Када пре ста не те да пуши те,

лак ше ћете диса ти и мање

кашља ти. Побољ ша ње рада

плу ћа осе ти ће те кроз раз -

ли ку у вашим сва ко днев -

ним актив но сти ма, када се

пење те уз сте пе ни це, трчи -

те, шета те и сл.

Има ће те више енер ги је

Након две неде ље до два на -

ест неде ља од пре стан ка

пуше ња про ток крви у

вашем телу ће се побољ ша -

ти. То ће вам омо гу ћи ти да

постиг не те веће успе хе у

сва ком раду, а наро чи то да

физич ке актив но сти оба -

вља те лак ше и да постиг не -

те добре резул та те у спор ту.

Има ће те беље зубе

Више го ди шње пуше ње

може иза зва ти боле сти

десни и губље ње зуба. Када

пре ста не те да пуши те, ваши

зуби ће бити мање обо је ни,

има ће те леп ши осмех и

свеж дах.

Има ће те леп шу кожу

Пуше ње лоше ути че на

кожу. Виде ће те нове боре

на лицу мно го рани је него

кадa не бисте пуши ли. Кад

пре ста не те да пуши те, кожа

поста је здра ви ја и све жи ја.

Има ће те више нов ца

Уме сто да баци те новац на

цига ре те, може те га потро -

ши ти на нешто што ће вам

доне ти корист и усре ћи ти

вас.

Пет раз ло га да пре ста не те да пуши те



Чиње ни ца да је депре си ја воде -
ћи узрок смр ти у узра сту од
11. до 24. годи не, као и нај но -
ви ји слу чај пет на е сто го ди шња -
ка из нашег гра да који је про -
шле неде ље извр шио само у би -
ство, под ста кли су нас да о овој
сло же ној про бле ма ти ци по -
разго ва ра мо са струч ња ком.

Од саме поми сли да јед но дете
или тинеј џер окон ча свој живот
и пре но што је он истин ски
почео, сте же се срце, али се
буди и оправ да на забри ну тост,
тим пре што ово није први слу -
чај само у би ства деце и мла дих
ни у нашој земљи ни у све ту.

Овај нај но ви ји слу чај поно -
во је покре нуо важна пита ња:
посто ји ли депре си ја код мале
деце и адо ле сце на та, како да
пре по зна мо њене зна ке, шта је
про у зро ку је, како да реа гу је мо
када уочи мо симп то ме, како
да то ста ње раз ли ку је мо од про -
ла зног нерас по ло же ња...

Тема је и више него ком плек -
сна, а ми смо одго во ре на мно -
га од ових пита ња успе ли да
про на ђе мо у удру же њу „Пси хо -
ге не за”, где смо раз го ва ра ли с
Јадран ком Гру ји чић Ђурић, пси -
хо ло гом и пси хо те ра пе у том.
Јадран ка је мно гим нашим
сугра ђа ни ма позна та из Саве -
то ва ли шта за мла де и Саве то -
ва ли шта за брак и поро ди цу,
која су, захва љу ју ћи подр шци
Гра да, пре пан де ми је бес плат -
но ради ла у Пан че ву, а тре ба ло
би да уско ро наста ве актив ности.

Забри ња ва ју ћа ста ти сти ка

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва
само у би ству, барем код одра -
слих, прет хо ди пери од депре -
си је. Иако већи на људи мисли
да су деца пре ма ла да би има -
ла такве тего бе, реал ност је
сасвим дру га чи ја. Ста ти сти ка,
наи ме, потвр ђу је да при бли -
жно два одсто деце и од чети -
ри до осам одсто адо ле сце на та
болу је од депре си је.

Пода ци кажу и да је упра во
депре си ја воде ћи узрок смр ти
у узра сту од 11. до 24. годи не,

као и да 40–90% мла дих с
депре си јом има још неки пси -
хи ја триј ски поре ме ћај, као што
су анк си о зни поре ме ћај пона -
ша ња или хипер ки нет ски поре -
ме ћај с поре ме ћа јем пажње и
зло у по тре бом пси хо ак тив них
суп стан ци. Зани мљи во је да
ране пси хо а на ли тич ке тео ри је
гово ре о посто ја њу депре си је
чак и код беба, и то већ након
осмог месе ца живо та.

– Депре си ја се свр ста ва у
основ не афек тив не одго во ре
чове ка и може поста ти озби -
љан пси хич ки поре ме ћај који
зах те ва укљу чи ва ње пси хи ја тра
и пси хо ло га у про цес лечења.

О поре ме ћа ју се ради када
депре сив ни симп то ми има ју
нега тив не после ди це на сва ко -
днев но функ ци о ни са ње и зна -
чај но реме те ква ли тет живље -
ња. Иако се депре си ја код мла -
дих може изле чи ти, само јед -
на од пет депре сив них мла дих
осо ба се лечи. За раз ли ку од
одра слих, који има ју спо соб -
ност да сами потра же помоћ,
мла ди нај че шће зави се од роди -
те ља, настав ни ка и дру гих осо -
ба из бли ског окру же ња које се
о њима бри ну и од којих се
оче ку је да пре по зна ју њихо ву
пат њу и пру же им подр шку или
упу те на лече ње – исти че
Јадран ка Гру ји чић Ђурић.

Она дода је и то да је врло
важно да се упо зна мо са симп -
то ми ма депре си је код деце и
мла дих, како бисмо могли да
уочи мо већ и саме прве зна ке
када се јаве. Раз го вор о про -
бле му и пру жа ње подр шке први
су кора ци у опо рав ку.

Када је сум ња оправ да на

Повре ме на лоша рас по ло же -
ња, туга или бур не емо ци о нал -
не реак ци је нор мал ни су део
детињ ства и адо ле сцен ци је, али
депре си ја је нешто дру го. Роди -
те љи се често пита ју како да
пре по зна ју када се ради о
развој ној фази, а када има осно -
ва за сум њу на озбиљ ни ји
проблем.

– Иако су дијаг но стич ки кри -
те ри ју ми за депре си ју исти за
децу и одра сле, посто ји раз ли -
ка изме ђу изра жа ва ња симп -
то ма код деце, адо ле сце на та и
одра слих. Дете пред школ ског
узра ста није довољ но вер бал -
но нити интро спек тив но како
би могло про на ћи речи да опи -
ше ста ња која ука зу ју на депре -
си ју. Оно пока зу је углав ном
сомат ске симп то ме депре си је
– жали се на боло ве у сто ма ку,
муч ни ну, гла во бо ље. Поред
сома ти за ци је, један од доми -
нант них симп то ма депре си је
код мла ђе деце је раз дра жљи -
вост: лабил ност рас по ло же ња,

пови ше на агре сив ност, ниска
толе ран ци ја на фру стра ци ју...
Недо ста так осе ћа ња задо вољ -
ства и радо сти је још један
дијаг но стич ки кри те ри јум на
који посеб но тре ба обра ти ти
пажњу – обја шња ва наша
саговор ни ца.

Пре ма њеним речи ма, нај -
че шћи узро ци депре си је код
деце су вели ке про ме не у поро -
дич ној дина ми ци, као што су
раз вод, смрт у поро ди ци и пре -
се ље ње. Поред ово га, поне кад
и уоби ча је не живот не окол но -
сти, попут рође ња мла ђег бра -
та или сестре или пола зак у
вртић или шко лу, могу бити
„оки дач” за депре си ју. Јед но
од нај ва жни јих пита ња која се
сама по себи наме ћу јесте како
може мо помо ћи дете ту у овим
ситу а ци ја ма.

– Када су у пита њу тра у мат -
ски дога ђа ји, као што су развод
или смрт у поро ди ци, нео п ход -
но је да одра сли одно сно роди -
те љи има ју меха ни зме који ма
ће пре ва зи ћи соп стве ну кри зу,
како би успе шно помо гли дете -
ту да про ђе кроз њу. Не забо -
ра ви мо да деца нај че шће уче
по моде лу и да од роди те ља
усва ја ју како обра сце пона ша -
ња, тако и обра сце емо ци о нал -
ног реа го ва ња. У овим ситу а -
ци ја ма саве ту је се укљу чи ва ње
струч них осо ба – пси хо ло га,
пси хо те ра пе у та, а по потре би
и пси хи ја та ра, како би се помо -
гло поро ди ци да зајед нич ким
ресур си ма пре ва зи ђе кри зу –
исти че Јадран ка Гру ји чић
Ђурић.

Пока жи те сао се ћа ње

Уко ли ко при ме ти те симп то ме
депре си је код свог дете та, пси -
хо лог саве ту је да раз го ва ра те с
њим и да га охра бри те да вам
се отво ри.

– Изра зи те сво ју забри ну тост,
реци те које сте спе ци фич не
про ме не у пона ша њу и емо цио -
нал ном реа го ва њу при ме тили

и охра бри те дете да с вама
поде ли осе ћа ња. Може се деси -
ти да оно не жели да при зна
про блем, може бити посра мље -
но или се може упла ши ти да
га неће те раз у ме ти. Поку шај те
да га раз у ве ри те и да стек не те
њего во пове ре ње. Потра жи те
помоћ деч јег пси хи ја тра или
пси хо ло га и при чај те с настав -
ни ком и при ја те љи ма вашег
дете та. Раз го ва рај те с дете том
када није рас тр за но и када
нисте у жур би. Дај те му до зна -
ња да сте ту и да га без у слов но
при хва та те. Избе га вај те да

дајете саве те и поста вља те
усло ве и не поку ша вај те да
опо врг не те депре сив на осе ћа -
ња, чак и ако вам се емо ци је
које дете пока зу је чине бесми -
сле ним и нера ци о нал ним. Уко -
ли ко не пока же те сао се ћа ње,
дете ће сма тра ти да га не разу -
ме те и не схва та те озбиљ но.
Под сти чи те физич ку актив -
ност и дру же ње код дете та.
Инфор ми ши те се и охра бруј -
те и сво је дете да што више
сазна о депре си ји. То ће му
помо ћи да схва ти да није једи -
но с таквим про бле мом и да
боље раз у ме шта му се дога ђа
– саве ту је Јадран ка Гру ји чић
Ђурић.

Шта мучи адо ле сцен те

Наша саго вор ни ца је рекла
нешто више и о пси хич ким
тего ба ма које се јавља ју код
адо ле сце на та.

– Дијаг но стич ки пока за те љи
депре си је у адо ле сцен ци ји су

повла че ње у себе, само оп ту -
жи ва ње, неси гур ност у соп -
стве но тело, пре оп те ре ће ност
физич ким изгле дом. Адо ле -
сцен ти нису у ста њу да кон -
тро ли шу све оно што им се
деша ва с телом, нити има ју
капа ци тет да под не су кон -
фликт и фру стра ци ју. Депре -
сив ни адо ле сцен ти ника да не
тра же емпа ти ју око ли не, бун -
тов ни су и непри хва тљи во им
је да при зна ју бес по моћ ност,
те симп то ми депре си је нису
кла сич ни, већ се нај че шће пре -
по зна ју кроз изо ла ци ју или

про блема тич но пона ша ње.
Депре си ја је често маски ра на
раз ли чи тим обли ци ма одсту -
па ња у пона ша њу, те одра сли
често иза агре си је, крше ња
нор ми и пра ви ла пона ша ња, а
посеб но отпо ра пре ма ауто ри -
те ти ма, не пре по зна ју пра ви
про блем – обја шња ва Јадран -
ка Гру ји чић Ђурић.

Зака сне ла реак ци ја

Пре ма обја шње њу овог пси хо -
ло га, за адо ле сцен те је посеб -
но карак те ри стич но тако зва но
acting out пона ша ње. Карак те -
ри шу га импул сив не и афек -
тив не мотор не или вер бал не
абре ак ци је – намер но или спон -
та но ожи вља ва ње и „пра жње -
ње” афе ка та који су били пове -
за ни с поти сну тим пред ста ва -
ма и сећа њи ма на неки тра у -
мат ски дожи вљај.

– Адо ле сцен ти често бива ју
бесни, агре сив ни, љути на ауто -
ри тет, роди те ље, дру штве не

нор ме и пра ви ла. С обзи ром
на то да нема ју капа ци тет да
се на пра ви начин суо че са ства -
ри ма које их муче, импул сив -
на нит попри ма облик агре си -
је усме ре не на себе и може
завр ши ти само у би ством. Поред
импул сив но сти и про бле ма тич -
ног пона ша ња, адо ле сцен ти се
често могу жали ти на апа ти ју,
тугу, на недо ста так ене р ги је и
доса ду. Роди те љи адо ле сце на -
та углав ном касно реа гу ју, јер
нео бич но пона ша ње везу ју за
пубер тет и био ло шке про ме не.
Међу тим, важно је напра ви ти

раз ли ку изме ђу туге и депре -
си је. Туга кра ће тра је и нор ма -
лан је одго вор на губи так или
одва ја ње. Интен зи тет туге је у
скла ду с јачи ном узне ми ра ва -
ју ћег дога ђа ја који је иза зи ва.
У тузи нема само оп ту жи ва ња,
адо ле сцент успе ва да одр жи
само по што ва ње и није обесхра -
брен у погле ду деша ва ња у
будућ но сти – обја шња ва Јадран -
ка Гру ји чић Ђурић.

Узро ци и после ди це

Наша саго вор ни ца исти че да
посто ји мно штво раз ло га за
адо ле сцент ску депре си ју: од
сла би јих оце на у шко ли, пре ко
лоших одно са с вршња ци ма,
до сек су ал ног опре де ље ња и
при ти ска поро ди це као сре ди -
не у којој се наме ћу одре ђе не
вред но сти и нави ке.

– Уко ли ко ни при ја те љи ни
поро ди ца нису довољ ни да адо -
ле сцент пре ва зи ђе про бле ме,
па се и поред толи ке подр шке
он и даље осе ћа изо ло ва но и
несрећ но, тада гово ри мо о адо -
ле сцент ској депре си ји. Овај
поре ме ћај често дово ди до про -
бле ма у шко ли, до зло у по тре -
бе алко хо ла и пси хо ак тив них
суп стан ци, про ми ску и тет ног
пона ша ња, наси ља међу вршња -
ци ма и зави сно сти од интер -
не та – исти че Јадран ка Гру ји -
чић Ђурић.

Шта учи ни ти

На пита ње како роди те љи могу
помо ћи адо ле сцен ту који пока -
зу је симп то ме депре си је, пси -
хо лог нагла ша ва да пре све га
тре ба раз го ва ра ти са сво јим
дете том и охра би ти га да се
отво ри и про го во ри о оно ме
што га мучи.

– Буди те нежни, али упор -
ни. Раз го вор о депре си ји може
бити врло тежак за мла ду осо -
бу, па поштуј те гра ни цу коју
адо ле сцент може под не ти и
суздр жи те се од кри ти ко ва ња
и про це њи ва ња. Пажљи во слу -
шај те сво је дете и схва ти те га
озбиљ но. Избе га вај те да даје те
саве те и поста вља те усло ве и
не поку ша вај те да опо врг не те
депре сив на осе ћа ња чак и ако
вам се она чине бесми сле ним.
Уко ли ко не пока же те сао се ћа -
ње, дете ће сма тра ти да га не
раз у ме те и не схва та те озбиљ -
но – нагла ша ва Јадран ка Гру -
ји чић Ђурић.

Депре си ја се успе шно може
изле чи ти уко ли ко се на вре ме
уоче симп то ми и потра жи
струч на помоћ пси хи ја тра и
пси хо ло га. У лече њу се нај че -
шће при ме њу је меди ка мен то -
зна тера пи ја уз оба ве зну пси -
хо те ра пи ју. Вео ма је важно
укљу чи ва ње целе поро ди це у
про цес пси хо те ра пи је, како би
се ума њи ла шан са поврат ка
симп то ма и како би се адо ле -
сцент, уз подр шку нај ми ли јих,
што пре опо ра вио.

Д. Кожан
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Из цен тра „Срце” упо зо ра -

ва ју да је важно на који

начин меди ји изве шта ва ју о

суи ци ду, јер је сте пен публи -

ци те та само у би ства у јав но -

сти пове зан с бро јем само у -

би ста ва која могу да усле де.

Поја ва опо на ша ња или

копи ра ња само у би ства

позна та је под нази вом

„Вер те ров ефе кат”. Након

обја вљи ва ња Гете о ве при че

„Јади мла дог Вер те ра”,

1774. годи не, у којој се

глав ни јунак уби ја због

несрећ не љуба ви, усле ди ло

је, наи ме, мно штво изве -

шта ја о мла ди ћи ма који су

кори сти ли исти метод да

извр ше само у би ство.

Има ју ћи у виду акту ел на

деша ва ња, пита ли смо пси -

хо ло га како раз го ва ра ти са

адо ле сцен том о суи ци ду и

шта ради ти уко ли ко се то

деси у бли ском окру же њу.

– Важно је да ника ко не

избе га ва те ту тему. Буди те

доступ ни у сва ком тре нут ку

за раз го вор са сво јим адо ле -

сцен том. Пру жи те му подр -

шку, буди те отво ре ни, раз го -

ва рај те о губит ку. Поде ли те

сво је мишље ње и осе ћа ња,

дозво ља ва ју ћи му да види и

вашу реак ци ју, рањи вост и

сузе. Нагла си те важност

про жи вља ва ња осе ћа ња и

помо зи те му да обра ди

непри јат не емо ци је, да вер -

ба ли зу је и пока же оно што

осе ћа, а не да то поти ску је и

пати у себи. Обја сни те му да

је осе ћај туге нор ма лан, да

може тра ја ти дуго, да про цес

жало ва ња тра је и да је то у

реду. Раз го ва рај те о бољим

могућ но сти ма за реша ва ње

про бле ма. Допу сти те му да

се пове же с пози тив ним осе -

ћа њи ма веза ним за пре ми -

ну лог, кроз цртеж, писмо,

сли ке или раз го вор са струч -

ним лицем, што ће допри не -

ти пре ва зи ла же њу губит ка –

саве ту је Јадран ка Гру ји чић

Ђурић.

Како да раз го ва ра те с тинеј џе ром о суи ци ду?

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА САМО У БИ СТА ВА КОД МЛА ДИХ

ПРО МЕ НЕ У ПОНА ША ЊУ ТИНЕЈ ЏЕ РА СУ СИГ НАЛ ЗА УЗБУ НУ

Јадранка Грујичић Ђурић
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Ваздух у Пан че ву је за викенд и током
прет ход них дана поно во био зага ђе -
ни ји него што смо нави кли, а у петак,
5. фебру а ра, од Заво да за јав но здра -
вље Пан че во добио је наран џа сту трој -
ку, што зна чи да је био нездрав за
осе тљи ве гру пе.

Суде ћи по пода ци ма са сај та
www.paneko.rs, на зага ђе ност је у нај -
ве ћој мери, као и про шле годи не у
ово доба, ути ца ла пове ћа на вред ност
ПМ10 и ПМ2,5 – сит них чести ца пра -
ши не које су позна те по епи те ту „неви -
дљи ве уби це”.

У петак у 20 сати на мер ном месту
Завод за јав но здра вље Пан че во вред -
ност ПM10 била је чак 414,13
микро гра ма по метру куб ном, док
је забе ле же на вред ност ПM2,5 била
366,29. Пови ше не вред но сти реги -
стро ва не су и у субо ту, 6. фебру а -
ра, тако ђе у 20 сати. Тада је вред -
ност ПМ10 била 220,96, а вред -
ност ПМ2,5 била је 201,90. У поне -
де љак, 8. фебру а ра, у 18 сати, изме -
ре но је да ПМ10 изно си 118,41,
док је вред ност ПМ2,5 била 115,45.

Да с вазду хом ових дана поно -
во нешто није у реду, поред непри -
јат ног мири са, ука зу је нам и то
што он често поста је видљив – пого -
то во ноћу и у раним јутар њим сати -
ма, а то нити је леп при зор, нити је
здра ва поја ва. А њој у вели кој мери
допри но си мо ми сами.

Шта су чести це ПМ10 и ПМ2,5

Ове фине чести це могу доћи из више
изво ра, као што су струј на постро је -
ња, топла не, инди ви ду ал на ложи шта
(угаљ – као нај го ра врста чвр стог гори -
ва), мотор на вози ла, ави о ни, саго ре -
ва ње дрве та, шум ски пожа ри, паље -
ње њива, вул кан ске еруп ци је и пешча -
не олу је. Неке од њих се еми ту ју
директ но у ваздух, док се оста ле фор -
ми ра ју када гасо ви и чести це има ју
међу соб не интер ак ци је у атмос фе ри.

Пошто су врло мале и лага не, фине
чести це има ју тен ден ци ју да оста ју
дуже у вазду ху него теже чести це. Ово
пове ћа ва шан се да човек или живо -
ти ња удах ну ове чести це у плу ћа.

Чести це од 2,5 микро ме та ра и мање
су посеб но опа сне, јер могу да про ђу
кроз нос и грло, те да про дру дубо ко у
плу ћа, а чак могу да уђу и у крво ток.

Истра жи ва ња су пока за ла тесну везу
изме ђу изла га ња финим чести ца ма и
пре вре ме ној смр ти од кар ди о ва ску -
лар них или плућ них боле сти. Фине
чести це су тако ђе позна те по спо соб -
но сти да иза зо ву или погор ша ју хро -
нич на обо ље ња као што су аст ма, срча -
ни напад, брон хи тис и оста ли респи -
ра тор ни про бле ми.

Опа сне по живот

Истра жи ва ње обја вље но у часо пи су
„Journal of the American Medical Asso-

ciation” гово ри о томе да дуго трај но
изла га ње чести ца ма ПМ2,5 може дове -
сти до тало же ња пла ко ва у арте ри ја -
ма, иза зи ва ју ћи васку лар но запа ље ње
и сма ње ње ела стич но сти арте ри ја, што
потен ци јал но може дове сти до срча -
ног уда ра или шло га. Науч ни ци који
су спро ве ли истра жи ва ње про це ни ли
су да за сва ких 10 микро гра ма по метру
куб ном пове ћа ња финих чести ца у
вазду ху посто ји до осам одсто пове ћа -
ња смрт но сти иза зва них кар ди о пул -
мо нал ним обо ље њем или раком плућа.

Фине чести це су, пре ма про це на ма
Свет ске здрав стве не орга ни за ци је
(СЗО), сва ке годи не одго вор не за пре -
у ра ње ну смрт више од 5.400 људи у
Срби ји.

Важни саве ти

Буду ћи да је током зиме ваздух у
Панче ву, упра во због пра шка стих
матери ја и чађи, често на листи

најзага ђе нијих у држа ви, ваља се
инфор ми са ти шта нам је чини ти када
већ по боји и густи ни оно га што уди -
ше мо схва ти мо да су се отров не чести -
це устре ми ле на наша плу ћа и крвоток.

У Цен тру за хиги је ну и хума ну еко -
ло ги ју Заво да за јав но здра вље Пан -
че во још про шле зиме смо доби ли
пре по ру ке о томе како тре ба посту -
па ти у слу ча ју кон ста то ва ног пове ћа -
ња зага ђе но сти амби јен тал ног ваздуха.

– Потреб но је да гра ђа ни сма ње
кре та ње и бора вак на отво ре ном у
град ској зони, посеб но у јутар њим и
вечер њим сати ма, када је кон цен тра -
ци ја чађи у вазду ху нај ве ћа. Тако ђе,
тре ба ло би сма њи ти про ве тра ва ње

про сто ри ја до про ме не вре мен -
ских при ли ка. Ризич ним гру па -
ма ста нов ни штва, као што су хро -
нич ни боле сни ци, ста ри ја попу -
ла ци ја, мала деца и труд ни це, пре -
по ру чу је се, ако је то могу ће, бора -
вак у сре ди на ма где нема зага ђу -
ју ћих мате ри ја. Физич ке актив -
но сти, попут спорт ских тре нин га,
тре ба реа ли зо ва ти у затво ре ним,
за то про пи са ним про сто ри ма.
Хро нич ни боле сни ци мора ју
редов но да узи ма ју тера пи ју, уз
кон сул та ци је с лека ром. Гра ђа ни -

ма се саве ту је да пра те медиј ска саоп -
ште ња о ста њу ква ли те та вазду ха –
рекла је тада за „Пан че вац” др Рад -
ми ла Јова но вић, начел ни ца Цен тра
за хиги је ну и хума ну еко ло ги ју.

Она је под се ти ла и на то да је, с
циљем сма ње ња зага ђе ња, важно поди -
за ти свест о нео п ход но сти редук ци је
кори шће ња инди ви ду ал них вози ла и
инди ви ду ал них ложи шта, као и да тре -
ба ради ти на уште ди елек трич не енер -
ги је, с обзи ром на то да се на тај начин
омо гу ћа ва сма ње ње саго ре ва ња лиг ни -
та у тер мо е нер гет ским ком плек си ма у
Срби ји, а самим тим и аеро за га ђе ња.

Резул та те мере ња ква ли те та вазду -
ха у Пан че ву може те пра ти ти на сај ту
Аген ци је за зашти ту живот не сре ди -
не sepa.gov.rs, на сај ту Заво да за јав -
но здра вље Пан че во www.zjzpa.org.rs
(оде љак „Мони то ринг вазду ха”), као
и на сај ту www.paneko.rs.

Д. Кожан

При ја вљи ва ње за иму ни за ци ју про -
тив коро на ви ру са кре ну ло је још у
јану а ру. Гра ђа ни се јавља ју пре ко пор -
та ла елек трон ске упра ве, као и путем
кол-цен тра. У при о ри тет не гру пе у
Срби ји спа да ју кори сни ци домо ва за
ста ри ја лица, здрав стве ни и медиј ски
рад ни ци, вој ска и поли ци ја.

До сада је у нашој држа ви вак ци ни -
са но пола мили о на људи. Гра ђа ни
бира ју изме ђу „Фај зе ро ве”, руске вакци -
не „Спут њик” и кине ског„Сино фарма”.

РАД МИ ЛА МИТРО ВИЋ, пен зи о нер:
– Алер гич на сам, а уз то сам и срча -

ни боле сник. Не смем да при мам ни
вак ци ну про тив гри па. Доби ја ла сам
оси пе, позли ло ми је након три дана,
шест месе ци је тра ја ло то исцр пљу ју -
ће ста ње. Не смем да се вак ци ни шем,
не ради се о томе да нећу. Можда ми
овог пута не би било ништа, али ја
нећу да се играм. Уме сто тога, стро го
се чувам и пазим од коро на ви ру са.

СТЕ ФАН ЧИКОШ, уче ник:
– Чуо сам мно го гла си на о ути ца ју

вак ци не на сте рил ност. Због тога се
не бих усу дио. С дру ге стра не, да сам
ста ри ји, да имам децу, вак ци ни сао

бих се сигур но. Засад сам чуо само за
ове нус по ја ве. Ова ко млад чува ћу се
од кови да 19 коли ко могу, иму ни за -
ци ја ми засад није потреб на. Једи но
ћу про ме ни ти одлу ку, ако се заи ста
реа ли зу је, како је било речи, уво ђе ње
ковид пасо ша. Уко ли ко не будем могао
без потвр де да пре ла зим гра ни цу,
онда бих попу стио. Јако ми је бит но
путо ва ње. Али без те потре бе сигур -
но нећу при бе га ва ти вак ци ни у сво -
јим годи на ма.

ДУШАН БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, пен зи о нер:
– Чекам да ме позо ву, при ја вио сам

се. Про шле неде ље је ћер ка посла ла
зах тев за мене, виде ће мо. Не желим
да рески рам, боље је да се зашти тим.
Нус по ја ве ће про ћи, али вирус неће.
Боље је да буде мо без бед ни. При ја вио
сам се за руску вак ци ну. Али, како
кажу, ста ри ји гра ђа ни, они пре ко 65
годи на, при ми ће кине ску вак ци ну.
Тако су рас по де ли ли. Гле дао сам анке -
те у нови на ма, па се испо ста ви ло да су
руска и кине ска нај си гур ни је.

РУЖА ДИМИ ТРИ ЈЕВ, фри зер ка:
– При ја ви ла сам се, нису ме још

позва ли. Доби ла сам оба ве ште ње да

ће нам јави ти када може мо да дође -
мо. Сви веро ват но чека мо да се завр -
ши иму ни за ци ја при о ри тет них гру -
па. Нисам бира ла вак ци ну, већ ћу
при ми ти ону коју будем могла. Мени
је нај ва жни ја пре вен ци ја.

ДРА ГАН ШАПО ЊА, пен зи о нер:
– Пла ни рам да се при ја вим. Опре -

де љу јем се за „Спут њик”. Нај ви ше
пове ре ња имам у њих. Чекам да се
ситу а ци ја мало сми ри, па ћу онда
попу ни ти при ја ву за вак ци на ци ју. Не
пла шим се после ди ца.

МАРИ НА ЗУБО ВИЋ, опти чар:
– Мислим да ми вак ци на није

потреб на, тако ми се чини. Пре ле -
жа ла сам бла жи, лак ши облик кови -
да 19. Чула сам да не бих ни сме ла
одмах након боле сти да се вак ци ни -
шем. Ипак мислим да ће нас све
при мо ра ти на ову врсту зашти те. У
том слу ча ју ћу, нарав но, мора ти да
при мим вак ци ну. Сма трам и да би
могло бити разних нус по ја ва. Бира -
ћу вак ци ну у скла ду с пре по ру ка ма
људи. Видим да се мно ги опре де љу -
ју за „Сино фарм”.

Јеле на Ката на

Р. ДИМИТРИЈЕВД. БЛАГОЈЕВИЋ Д. ШАПОЊА М. ЗУБОВИЋС. ЧИКОШР. МИТРОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

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

про ме ни, снаб де ва ње стру јом
у дани ма који су пред нама
тре ба ло да буде редов но како
у самом гра ду, тако и у при -
па да ју ћим сели ма.

Инфор ма ци је о искљу че -
њи ма редов но се ажу ри ра ју на

сај ту „Елек тро вој во ди не”, па се о
наја ва ма евен ту ал них додат них
радо ва може те сва ко днев но инфор -
ми са ти онлајн.

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

Шта ако нисте задо вољ ни робом
нару че ном пре ко интер не та?

Позо ви те двор ску луду!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Зна те ли у шта изра сту она раз ма -
же на деца која су све доби ја ла на
тац ни, која никад прстом нису мора -
ла да мрд ну и чији су роди те љи трча -
ли да им испу не сва ки зах тев? Изра -
сту у људе који веру ју да и оста так
све та тре ба да се пона ша исто пре ма
њихо вом кра љев ском висо чан ству.

Кад неког пред став ни ка ове врсте,
позна те под латин ским нази вом bez-
obraznikus nakvadratus на при мер,
не дај боже, увре ди те зах те вом да
оде да баци ђубре, он ће то, ако баш
мора, ура ди ти уз оба ве зно колу та ње

очи ма, тако што ће кесе или џако ве
спу сти ти на прво погод но место које
угле да пред собом. Што да се мучи
да про на ђе кон теј нер или да макар
наба ви аде кват ну кан ту кад ће иона -
ко неко то већ поку пи ти уме сто њега.
Нарав но, под усло вом да се сме ћа
пре тога не доко па ју пси, као што
очи глед но може да се деси...

Но, све и да се тако нешто дого ди,
шта се то њего ве кра љев ске раз ма -
же но сти тиче. Нека ће се двор ска
луда већ побри ну ти за тај про блем,
као и увек.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ ЋЕТЕ СЕ ВАК ЦИ НИ СА ТИ?

Да, можда, не

Чита о ци су се више пута обра ћа ли
нашој редак ци ји с пита њи ма која се
тичу њихо вих пра ва да вра те робу
коју су нару чи ли пре ко интер не та, а
за коју се, када им је сти гла, испо -
ста ви ло да је нео д го ва ра ју ћа. Кра -
так одго вор гла си: има те пра во да,
без наво ђе ња раз ло га, вра ти те робу
про дав цу у року од 14 дана, при чему
сами сно си те тро шко ве повра ћа ја. А
ево и дуже вер зи је одго во ра волон -
те ра из Цен тра потро ша ча Срби је.

„Уко ли ко сте купи ли робу на пре -
зен та ци ји, пре ко интер не та или ката -
ло га, зако но да вац је пред ви део спе -
ци фич на пра ви ла. Зами сао зако но -
дав ца је била да се иза ђе у сусрет
потро ша чи ма, јер је ово роба која се
при ли ком купо ви не не може непо -
сред но пре гле да ти, као што је то
ина че слу чај у про дав ни ца ма, те се
потро ша чи касни је могу пре до ми -
сли ти. Сто га уго во ре с про дав ци ма
који су вам про да ли робу путем
интер не та може те рас ки ну ти без
наво ђе ња раз ло га у року од 14 дана.
Рас ки дом уго во ра осло ба ђа те се свих
уго вор них оба ве за, осим тро шко ва
повра ћа ја робе. Дакле, нисте у

обавези да пла ћа те пена ле или додат -
не тро шко ве на име рас ки да уго во -
ра. Трго вац је дужан да без одла га -
ња извр ши повра ћај упла та које је
при мио од потро ша ча, укљу чу ју ћи
и тро шко ве испо ру ке, а нај ка сни је у
року од 14 дана од дана када је при -
мио обра зац за оду ста нак.”

Оно што је нео п ход но да зна те
када је рок од 14 дана у пита њу – он
се рачу на од тре нут ка када пот пи -
ше те наруџ бе ни цу (у слу ча ју купо -
ви не изван послов них про сто ри ја)
одно сно од тре нут ка када вам је роба
испо ру че на (у слу ча ју купо ви не на
даљи ну или пре ко интер не та).

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана веро ват но 
без искљу че ња

ПОНО ВО СМО МЕЂУ НАЈ ЗА ГА ЂЕ НИ ЈИМ ГРА ДО ВИ МА У СРБИ ЈИ

НЕ ВИДИШ ИХ, А РАЗА РА ЈУ 
ТИ ПЛУ ЋА, ШТА ЈЕ ТО?

Уго во ре с про дав ци ма
који су вам про да ли робу
путем интер не та може те
рас ки ну ти без наво ђе ња
раз ло га у року од 14 дана.



Наста вак радо ва 
на про ле ће

Буду ћа Црква Огње не
Мари је покри ва ће
паро хи ју у Гор њем
кра ју

Пре нешто више од годи ну дана
запо че та је изград ња нове цркве
у Стар че ву, тач ни је у тамо -
шњем Гор њем кра ју, јер је, пре -
ма про це на ма над ле жног све -
штен ства, посто ја ла потре ба да
се, поред посто је ћег, напра ви
још један вер ски обје кат у том
делу места, одно сно на пла цу
у Ули ци кесте но ва број 5, за
који бла го слов дао банат ски
епи скоп Ника нор.

Међу тим, након што је уда -
рен темељ и ста вље на пло ча,
радо ве је убр зо, у јану а ру про -
шле годи не, обу ста ви ла над ле -
жна инспек ци ја јер, како се
испо ста ви ло, није посто ја ла
аде кват на доку мен та ци ја.

На пита ње шта се запра во
дого ди ло, про то је реј Зоран
Мале тић, заду жен за ту паро -
хи ју, каже да није била завр -
ше на гра ђе вин ска дозво ла.

– Запо че ли смо радо ве у
децем бру 2019. годи не пре све -
га зато што нам је тада шњи
про јек тант рекао да може мо,
али мора ли смо да их пре ки -
не мо када смо схва ти ли да то
није тако. У међу вре ме ну смо
заме ни ли про јек тан та и кре -
ну ли у при ба вља ње нео п ход не
доку мен та ци је. И кра јем окто -
бра доби ли смо све урба ни -
стич ке усло ве, закључ но с дозво -
лом, па би с дола ском лепог
вре ме на, негде после Ускр са,

тре ба ло да наста ви мо посао –
каже про то је реј.

Он исти че да су доса да шње
радо ве оба вља ли добро вољ ци
вер ни ци, који и финан си ра ју
изград њу, па пози ва и све дру -
ге да, уко ли ко желе, упла те
при лог на теку ћи рачун 325-
9500600037013-72 код „Вој во -
ђан ске бан ке” или директ но у
цркви, а свр ха упла те је: за
град њу Хра ма Огње не Мари је.
Овај обје кат, вели чи не 20 пута
10 мета ра, пре ма про јек ту, биће
напра вљен у кла сич ном срп -
ско-визан тиј ском сти лу.

Тре ба рећи да је Стар че во
одав но поде ље но на две паро -
хи је, које захва та ју цели не уста -
но вље не још при ли ком насе -
ља ва ња, у 18. веку, када је место
фор ми ра но у обли ку два тро у -
гла. Тако је Доњи крај (бли же
Пан че ву) насе ља ван пра во слав -
ним Срби ма, а Гор њи крај (ка
Омо љи ци) римо ка то ли ци ма
Хрва ти ма, Нем ци ма и Мађа -
ри ма.

Пра во слав ци су нај пре одла -
зи ли у мана стир Вој ло ви ца, све
до 1911. годи не, док није подиг -
нут Храм Све тог Пан те леј мо -

на у цен трал ном делу срп ског
кра ја.

И тако, након веко ва и про -
ме не струк ту ре ста нов ни штва,
поче ла је изград ња Цркве Огње -
не Мари је (по којој се зове и
стар че вач ка сла ва) у паро хи ји
у Гор њем кра ју, а у њу су укљу -
че на и насе ља Шуми це и Рад -
нич ки крај.

У међу вре ме ну, пре осам годи -
на, у Стар че во је дошао и дру ги
све ште ник, јереј Недељ ко Сан -
ча нин, који је пре у зео Доњи крај,
док про те је реј Зоран Мале тић
слу жбу је у Гор њем крају.

Петак, 12. фебруар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАШТО ЈЕ ОБУ СТА ВЉЕ НА ИЗГРАД ЊА ДРУ ГОГ ХРА МА У СТАР ЧЕ ВУ?

ПРО БЛЕМ ЗВА НИ ДОЗВО ЛА 
НЕДАВ НО РЕШЕН

СВЕ ЖИВЉЕ У НОВОСЕЉAНСКОЈ УСТА НО ВИ

Кла си ка у Дому кул ту ре
Под сво до ви ма ново се љан ског
Дома кул ту ре почи ње све више
актив но сти. Нај пре је про шле
сре де, 3. фебру а ра, у малој сали
те уста но ве одр жан први интерни
час вио ли не уче ни ка који поха -
ђа ју недав но фор ми ра но издво -
је но оде ље ње пан че вач ке Музич -
ке шко ле „Јован Бан дур”, где је
запо слен редов ни про фе сор гита -
ре Алек сан дар Антић. Он ће у
истом про сто ру насту пи ти већ у
субо ту, 13. фебру а ра, у 18 сати.

Пре ма речи ма дирек то ра
Дома кул ту ре Боја на Бољанца,

биће пошто ва не све акту ел не
држав не мере, уз при су ство
огра ни че ног бро ја посе ти ла ца.

– Наш гост ће изво ди ти дела
Доме ни ка Скар ла ти ја, Мари ја
Теде ска, Кар ла Доме ни ко ни -
ја... Кон церт ће бити сни мљен
и при ка зан онлајн сутра дан у
18 сати на нашем „Јутјуб” кана -
лу – наво ди Боља нац.

Он наја вљу је да се за наред -
ни пери од пла ни ра ју изло жбе
сли ка у гале ри ји Дома кул ту -
ре, као и кон цер ти кла сич не
музи ке.

У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КАЧА РЕ ВАЧ КОГ 

ДОМА КУЛ ТУ РЕ

Дра гој ла Лац ко вић
изло жи ла пеј за же

Пан че вач ка аутор ка
Дра гој ла Лац ко вић
пред ста ви ла је сли -
ке у сре ду, 3. фебру -
а ра, у све ча ној сали
кача ре вач ке Месне
зајед ни це. Изло жбу
је орга ни зо вао Дом
кул ту ре.

Ова умет ни ца,
родом из Доло ва,
сли кар ством се бави
око два де сет пет
годи на и за то вре ме
изла га ла је десе так
пута. Члан је и мно -
гих ликов них клу бо -
ва, поред оста лог и
удру же ња сли ка ра
Вој ске Срби је, а
опро ба ла се у више
умет нич ких сти ло ва.

– У послед ње вре -
ме нај ви ше сам се
посве ти ла пеј за жи -
ма, који, про ла зе ћи кроз годи -
шња доба, нуде богат коло рит и
непре су шну инспи ра ци ју. Све
то се може виде ти на изло женим
сли ка ма – исти че Лац ко ви ће ва.

Заин те ре со ва ни могу да
погле да ју постав ку сва ког рад -
ног дана, изме ђу 10 и 15 сати,
све до 19. фебру а ра, а улаз је
бес пла тан.

НАРЕД НОГ ВИКЕН ДА БИЋЕ ОДР ЖА НА ДОЛО ВАЧ КА ВИНА РИ ЈА ДА

У сла ву Све тог Три фу на, два де сет тре ћи пут
Доло вач ка „Вина ри ја да”, у орга -
ни за ци ји Удру же ња вина ра и
вино гра да ра „Све ти Три фун”,
иду ћег викен да биће одр жа на
два де сет тре ћи пут.

Про грам прак тич но стар ту -
је у петак, 12. фебру а ра, у 
9 сати, када ће бити отво ре на
изло жба под нази вом „Песак,
ветар, човек” у гале ри ји 

Дома кул ту ре. У тој уста но ви,
од 15 до 20 сати, одви ја ће се
и при јем узо ра ка мла дих вина,
које чине две фла ше истог
пића, а коти за ци ја изно си две -
ста дина ра.

Дру гог дана, у субо ту, у 8
сати, на тргу у цен тру села поче -
ће тра ди ци о нал на дегу ста ци ја
и про да ја вина, као и меда,

штру дле, кола ча и дру гих про -
из во да. Сат касни је биће наста -
вљен при јем узо ра ка мла дог
вина, што ће тра ја ти све до 15
сати, када ће струч на коми си -
ја запо че ти оце њи ва ње. У међу -
вре ме ну, од 11 сати, орга ни за -
то ри ће сво јим чла но ви ма бес -
плат но дели ти сад ни це вино ве
лозе.

И на кра ју, на сам дан сла -
ве удру же ња „Све ти Три фун”,
тач но у под не, биће при ре ђе -
но сим бо лич но оре зи ва ње
вино гра да и реза ње слав ског
кола ча, док ће тер мин цере -
мо ни је про гла ше ња побед ни -
ка бити накнад но утвр ђен, а
они ће бити бла го вре ме но
обаве ште ни.

Недав но је доло вач ка Основ -
на шко ла „Аксен ти је Мак си -
мо вић”,  пово дом обе ле жа ва -
ња сла ве Све ти Сава, у сарад -
њи с тамо шњом Вели ком
црквом, при ре ди ла ликов ни
кон курс за уче ни ке, који су се
так ми чи ли у три кате го ри је.

Радо ви, пре све га посве ће -
ни вели ком про све ти те љу,
при сти за ли су ота да до пре
неко ли ко дана, када је доне -
та одлу ка о нај бо љи ма.

На кра ју је код пред шко -
ла ца побе ди ла Дариа Нико -
лић, а дру ги и тре ћи били су

Јован Алек са Јан ку лов и Алек -
са Нова ков. У кон ку рен ци ји
уче ни ка нижих раз ре да нај -
бо ља је била Лена Kрстић,
испред Уне Kасап и Дави да
Јар ко вач ког, док су се код
виших раз ре да издво ји ли
Мили ца Ђор ђе вић, Софи ја
Јовић и Давид Раши то вић.

Банат ски Бре сто вац: Скуп -
шти на Акти ва жена „Сосе” одр -
жа на је у субо ту, 6. фебру а ра,
када је, уме сто Мил ке Чурић,
која је под не ла остав ку, иза -
бра на Љиља на Ђурић. На
састан ку Удру же ња повр та ра
„Бре сто вач ки род” тако ђе је
остав ку под нео Дра ган Перић,
а на том месту заме нио га је
Алек сан дар Драк шан. Ново -
са гра ђе ни вртић при основ ној
шко ли почео је да ради у поне -
де љак, 8. фебру а ра.

Банат ско Ново Село: Уз
пошто ва ње свих држав них
мера, Алек сан дар Антић,
редов ни про фе сор гита ре у
Музич кој шко ли „Јован Бан -
дур”, одр жа ће кон церт у субо -
ту, 13. фебру а ра, у 18 сати, у
малој сали Дома кул ту ре. Тамо
се за наред ни пери од пла ни -
ра ју и дру ги кон цер ти кла сич -
не музи ке, као и изло жбе сли -
ка у гале ри ји Дома кул ту ре.

Доло во: Запо че ти су радо ви
на асфал ти ра њу ули ца Соње
Марин ко вић и Иве Лоле Риба -
ра, које су посе ти ли град ска

мена џер ка Маја Вит ман и
пред сед ник Саве та МЗ „Мита
Вуко са вљев” Дра го слав Гли -
го ри јев. Шко ла је, зајед но с
Вели ком црквом, орга ни зо -
ва ла ликов ни кон курс за уче -
ни ке у три кате го ри је. У току
је сана ци ја две ју про сто ри ја
у Дому кул ту ре које ће бити
наме ње не чува њу фол клор не
тра ди ци је Срба и Руму на из
Доло ва. Два де сет тре ћа „Вина -
ри ја да” биће одр жа на од пет -
ка до неде ље, то јест од 12. до
14. фебру а ра.

Гло гоњ: Месна зајед ни ца при -
пре ма мате ри јал за нови моби -
ли јар и поправ ку ста рог у пар -
ку и на пла жи Ске ла. Дома ћи
фуд ба ле ри су  у припрем ном

мечу реми зи ра ли 3 : 3 с „Поти -
сјем” из Kнићанина.

Ива но во: И даље је у току
рекон струк ци ја згра де Месне
зајед ни це. ФК „Стре ла” је у
при прем ној утак ми ци изгу -
би ла од „Бор ца” из Стар че ва
с 3 : 1.

Јабу ка: У послед њих неко ли -
ко дана успе шно су сани ра не
две хава ри је на гасо во ду. У
току је сре ђи ва ње згра де ста -
ре амбу лан те, а досад је изба -
че но неко ли ко трак тор ских
при ко ли ца сме ћа. Месна
зајед ни ца пра ти водо стај на
Тами шу, који и даље расте,
па иако није алар мант но, у
сва ко днев ном је кон так ту с
над ле жним шта бом.

Кача ре во: Мешта нин Пре драг
Бур саћ уви део је про блем ком -
ши је Љубе и кре нуо да ску пља
новац за заме ну про зо ра на
њего вој кући, поред оста лог и
тако што је поста вио кути ју у
сво јој про дав ни ци у Омла дин -
ској ули ци. Акци ју је подр жа -
ло и Удру же ње гра ђа на „Волон -
те ри”, а пози ва ју се да то учи -
не и дру ги људи добре воље.

Омо љи ца: У току је про ко па -
ва ње кишних кана ла у ново -
ас фал ти ра ним ули ца ма, а с
леп шим вре ме ном оче ку је се
наста вак сана ци је сео ске депо -
ни је. ФК „Мла дост” је оди -
грао још јед ну утак ми цу у
скло пу при пре ма за про лећ -
ни део првен ства и изгу био
од ФK-а „Поштар” са 2 : 0.

Стар че во: Ове годи не, због
епи де ми о ло шке ситу а ци је,
изо ста ће мани фе ста ци ја „Нај -
леп ши слав ски колач” у доса -
да шњем фор ма ту, али ће ипак
бити скром но обе ле же на у
про сто ри ја ма Удру же ња жена
„Нео лит”, уз пошто ва ње свих
про пи са них мера. Дом кул -
ту ре је са чла но ви ма Умет -
нич ке ради о ни це „Пера
Пољак” дого во рио квар тал ни
план и про грам, а јед на од
иде ја је да се позо ву уче ни ци
из шко ле и да се напра ви там -
бу ра шки под мла дак.

Месне актуелности

ОДР ЖА НО ЛИКОВ НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ 

ДОЛО ВАЧ КИХ УЧЕ НИ КА

Посве ти ли радо ве
вели ком про све ти те љу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Место где ниче друга православна црква у Старчеву

Интерни час виолине ученика
истуреног одељења Музичке школе

Ауторка са својим сликама

Награђени ђаци
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Јасми на Несто ров, 

док тор сто ма то ло ги је

ФИЛМ: Љуби тељ сам драм -
ских запле та и акци о них три -
ле ра. На тро ну мае страл не глу -
ме, по мом мишље њу, нашао
би се Ден зел Вошинг тон, чије
су уло ге, нај че шће, карак тер -
но јаки лико ви који се воде
сна гом ума, пра вед но шћу и
бор бом за исти ну. Ипак, издво -
ји ла бих „Огра де” („Fences”),
где њего ва уло га не може про -
ћи неза па же но иако одсту па
од неког „стан дар да” за Ден -
зе ла. Он тума чи чове ка који
мисли да је увек у пра ву, себи -
чан је, огор чен, има строг однос
пре ма сину и, доне кле, пони -
зан однос пре ма жени (која
увек изно ва дока зу је да је стуб
куће и спо соб на да опро сти).
Иако њего во пона ша ње није
за одо бра ва ње, немо гу ће је
дожи ве ти га као нега тив ца.
„Огра де” су буквал не и мета -
фо рич ке пре пре ке које, у овом
слу ча ју Афро а ме ри кан ци, све -
сно или несве сно ства ра ју у
себи или у одно су с дру ги ма.
КЊИ ГА: И у лите рар ном све -
ту дина ми ка је та која ме осва -
ја. Мој акту ел ни ода бир пада
на књи жев ни опус Гијо ма
Мусоа и њего ве ори ги нал не
при че у који ма се пре пли ћу
еле мен ти три ле ра, мисте ри је,
пси хо ло ги је и љубав них запле -
та. Посеб но ми се допа да ју
стал ни пре о кре ти, без уста ље -
них обра за ца, деша ва ња која
је тешко прет по ста ви ти. Озбиљ -
не живот не теме при ка за не су
на леже ран начин, па ми њего -
ве при че нису тешке за чита -
ње, а напе ти момен ти ми оку -
пи ра ју пажњу и буде жељу да
што пре окре нем сле де ћу стра -
ну. „Само буди овде” јед на је
од мојих пре по ру ка. Писац је
инспи ра ци ју за овај роман
нашао у лич ном тра у ма тич -
ном иску ству након тешке

саобра ћај не незго де коју је
дожи вео, а инте ре со вао се и за
иску ства људи који су дожи -
ве ли кли нич ку смрт. Када се
завр ши чита ње књи ге, раз ми -
шља ња о запле ту се не завр -
ша ва ју неко вре ме, па оста ну
отво ре на пита ња на која чита -
лац сам тра жи одго во ре.
МУЗИ КА: Она је неиз о став -
ни део моје сва ко дне ви це,
вечи ти извор инспи ра ци је,
леко ви та за душу. Кон церт
ужи во, мју зикл у позо ри шту,
ђуска ње при оба вља њу кућ -
них посло ва или лешка ре ње
уз песме неке радио-ста ни це
ства ра ју посе бан осе ћај задо -
вољ ства. Тешко је издво ји ти
само јед ног изво ђа ча, али сва -
ка ко су у ужем кру гу Здрав ко
Чолић и Тоше Про е ски. Код
Чоли ћа доми ни ра ју полет не
емо ци је, а мој фаво рит је „С
тобом је пра ва ствар”. Дра го
ми је да сам дожи ве ла његов
кон церт ужи во, непо но вљи во
иску ство уз опште по зна ту
Здрав ко ву енер ги ју и моћан
глас. Тоше то ве песме ме
посеб но дир ну, јер мојим
вена ма тече маке дон ска крв
по мај чи ној лини ји, па бих
издво ји ла јед ну маке дон ску
народ ну песму у извед би
Тоше та: „Мај ка на Мари ка
дума ше”, где ће сама мело -
ди ја учи ни ти да вас про ђе
језа, чак и ако не раз у ме те
текст. Љуби те љи ма музи ке
која буди успо ме не топло пре -
по ру чу јем и Радио „Ностал -
ги ју”. Неће те се пока ја ти.

Само буди овде

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ПОКЛОН-КЊИ ГЕ ЗА ДАН ЗАЉУ БЉЕ НИХ

Уџбе ник опти ми зма
„Нина од Ара би је”

Изда вач ка кућа „Мали
Немо” из Пан че ва обја -
ви ла је тре ће изда ње
рома на „Нина од Ара -
би је” Мари не Була то вић,
које се од про шле годи -
не, поред Срби је, може
наћи и у Црној Гори и
Босни и Хер це го ви ни.

Уко ли ко вас зани ма
коли ко се про ме ни ла
Лорен со ва Ара би ја од почет ка
два де се тог века до данас, у
овом духо ви том шти ву аутор -
ке Мари не Була то вић може те
про на ћи одго во ре. Први пут
после Лорен са, Мари на Була -
то вић опи су је тајан стве ни Ори -
јент, где је живе ла десе так годи -
на, све до лета 2016. Ова књи -
га руши пред ра су де и откри ва
нам Сау диј ску Ара би ју у

другачи јем све тлу него
што је позна је мо. Тако
сазна је мо да су ками -
ле и пра шња ве путе ве
заме ни ли џипо ви који
сума ну то јуре ауто стра -
да ма, да су нека да шња
шатор ска насе ља сада
отме не стам бе не четвр -
ти, а шопинг-цен три од

ста кла и чели ка поста ли
су савре ме ни суко ви. Аутор ка
на врло питак и при јем чив
начин откри ва еман ци па ци ју
тамо шњих жена, које пола ко
пре ста ју да робу ју тра ди ци ји,
па сада возе ауто мо би ле, а црне
аба је одла жу на депо мод не
исто ри је, док исто вре ме но
мушкар ци поста ју све веће
жртве тра ди ци је.

Књи гу су, тако ђе, позна ти
срп ски глум ци Љиља на Бла -
го је вић, Неда Арне рић, Ива
Штр љић и Ненад Нена до вић
пред ста ви ли кроз чита ње
одло ма ка, у фор ми крат ког
видео-запи са, што се може
наћи на „Јутјуб” кана лу Мари -
не Була то вић Бар ни.

Мари на Була то вић данас
живи и ради у Кана ди, допи -
сник је пор та ла „Спут њик Срби -
ја” и „РТС Дија спо ра”, као и
„Илу стро ва не поли ти ке”,
„Бизнис мага зи на” и мага зи на
„Ту ри стич ки свет”. Њен роман
може те наба ви ти у Пан че ву у
књи жа ри „Ризни ца”. Љ. Ђ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПАН ЧЕ ВА

Поче так позо ри шне сезо не
Након дуге пау зе због пан -
де ми је, у Кул тур ном цен -
тру Пан че ва од фебру а ра
поно во кре ће позо ри шни
про грам, изво ђе њем пред -
ста ве „Кишне капи на вре -
лом каме њу” реди те ља Југа
Ради во је ви ћа и дра ма тур -
га Тија не Гру мић, по делу
чуве ног филм ског и позо -
ри шног реди те ља Рај не ра
Вер не ра Фас бин де ра.
Пред ста ва ће бити на
репер то а ру КЦП-а 26.
фебру а ра у 19.30, све га
неко ли ко дана након пре -
ми је ре 20. фебру а ра. Пре -
ма речи ма Југа Ради во је -
ви ћа, Фас бин дер је „остао
упам ћен као аутор који је
знао да у сво јим радо ви -
ма пре по зна и анти ци пи -
ра про бле ме који се често
карак те ри шу као табу
теме”, међу који ма су ксе -
но фо би ја, сек су ал не сло -
бо де, биго те ри ја, мало гра -
ђан шти на, хомо сек су ал ност.

На фебру ар ском репер то а ру
нала зи се и позо ри шни про грам
за децу, с пред ста ва ма „Цеца пе -
ре ца и посла сти чар Пеца” Позо -
ри шта „Јеле ни ца” из Бео гра да

(6. фебру ар, 12 сати), „Патрол -
не шапе” „Маши ног позо ри шта”
из Бео гра да (13. фебру ар, 12
сати), „Зале ђе но кра љев ство 2”
„Але гре то теа тра” из Вршца (20.
фебру ар, 12 сати) и „Мачак у

чизма ма” Деч је позо ри -
шне сце не „Пођи туда”
Кул тур ног цен тра Пан че -
ва (27. фебру ар, 12 сати).

У гале риј ском про гра -
му током овог месе ца у
фоку су ће бити изло жба
„Сећа ње” Сло бо дан ке
Шобо те, на којој ће бити
пред ста вље ни репре зен -
та тив ни радо ви из при -
ват не колек ци је, „Ате љеа
61”, Гале ри је „Тера” и
Народ ног музе ја Пан че -
ва. Тек сто ве и селек ци ју
је при ре дио ликов ни кри -
ти чар Сава Сте па нов, а
отва ра ње је зака за но за
10. фебру ар у Гале ри ји
Мило ра да Бате Миха и ло -
ви ћа. Истог дана у фоа јеу
Кул тур ног цен тра Пан че -
ва биће отво ре на изло жба
сли ка „Сећам се тебе”
аутор ке Ната ше Јан ко вић.
У Гале ри ји савре ме не
умет но сти 17. фебру а ра

биће отво ре на и изло жба „Вре -
ме маски – која је тво ја?”
Ликов ног сало на „30 x 30” Кул -
тур ног цен тра Зре ња ни на.

Музич ки про грам у фебру -
а ру поче ће соли стич ким

концер том гита ри сте Алек сан -
дра Анти ћа, 10. фебру а ра, у
19 сати. Кон церт ни про грам
„Барок ни витраж”, у извед би
Мине Ковач Мар ко вић
(сопран) и Душа на Мар ко ви -
ћа (кла вир), на репер то а ру је
17. фебру а ра у 19 сати. Наступ
пија нист ки ње Маје Рај ко вић
с про гра мом „Жен ско музич -
ко ства ра ла штво кроз веко ве
(17–21. века)” зака зан је за 23.
фебру ар у исто вре ме. Сви кон -
цер ти се одр жа ва ју у дво ра ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва, а
улаз је сло бо дан.

Фебру ар ски филм ски про -
грам отво ри ће ани ми ра ни
филм за децу „Без ре пи Пеле”,
који ће на репер то а ру бити од
5. до 7. фебру а ра у 17 сати у
дво ра ни КЦП-а.  У истом пери -
о ду, али од 19 сати, на про гра -
му је филм „Ноћ на сме на”. Од
11. до 14. фебру а ра у 19 сати
биће при ка зи ва но оства ре ње
„Шар ла тан”, а од 18. до 21.
фебру а ра у исто вре ме филм
„ДНК”. Ани ми ра ни филм
„Душа” затва ра фебру ар ски
филм ски репер то ар про јек ци -
ја ма од 27. фебру а ра до 1. мар -
та, у 17 и 19 сати.

Фран цу ски инсти тут у Срби ји,
Град Пан че во, аген ци ја „Кому -
ни кАрт” и Међу на род ни цен -
тар за стрип и илу стра ци ју
(Ангу лем, Фран цу ска) рас пи -
са ли су кон курс за укр ште не
умет нич ке рези ден ци је у обла -
сти стри па за 2021. годи ну. У
окви ру овог про гра ма биће
подр жа на два стрип ска про јек -
та у виду умет нич ке рези ден -
ци је стрип аутор ке/ауто ра из
Срби је у Ангу ле му (Фран цу ска)
током јуна и јула 2021. годи не,
као и стрип аутор ке/ауто ра из
Фран цу ске у Пан че ву (Срби ја)
у окто бру 2021. годи не. Кон -
курс је отво рен од 1. до 28.
фебру а ра у поноћ, а име на
добит ни ца/добит ни ка биће обја -
вље на 13. апри ла на сај ту Фран -
цу ског инсти ту та у Срби ји.

Добит ни ца/добит ник сти пен -
ди је из Срби је бора ви ће у „Кући
ауто ра” у Ангу ле му, где ће на
рас по ла га њу има ти опре мљен
сме штај и ате ље током тра ја -
ња рези ден ци је, а дела која
наста ну у току умет нич ке рези -
ден ци је биће при ка за на на
изло жби орга ни зо ва ној у окви -
ру „Нова фести ва ла” у Пан че -
ву у окто бру 2021. годи не. „Кућа
ауто ра” је инте грал ни део Међу -
на род ног цен тра за стрип и
илу стра ци ју, који у свом саста -
ву има и Музеј стри па, изло -
жбе не гале ри је, архив, спе ци -
ја ли зо ва ну библи о те ку, Цен тар
за доку мен та ци ју, књи жа ру и
био скоп. Од свог настан ка 2002.
годи не до данас „Кућа ауто ра”
уго сти ла је више од три ста

младих тале на та или рено ми -
ра них ства ра ла ца из Фран цу -
ске и читавог све та.

Детаљ не про по зи ци је кон -
кур са и фор му лар за при ја ву
доступ ни су на интер нет стра -
ни: http://www.institutfranca-
is.rs/ukrstene-umetnicke-rezi-
dencije-iz-oblasti-stripa-srbija-
francuska/. За додат не инфор -

ма ци је кан ди да ти/кан ди дат -
ки ње могу се јави ти путем
имејл адре се rezidencije@ko-
munikart.rs (за Срби ју) и mai-
sondesauteurs@citebd.org (за
Фран цу ску).

Исто вре ме но с кон кур сом у
Срби ји, отво рен је и кон курс у
Ангу ле му за рези ден ци јал ни
бора вак у Пан че ву. Ужи 
круг кан ди да та/кан ди дат ки ња

одабра ће струч на коми си ја у
Ангу ле му, а одлу ку о рези ден -
ту/рези дент ки њи доне ће коми -
си ја у Срби ји сачи ње на од пред -
став ни ка парт не ра на про гра -
му: Фран цу ског инсти ту та у
Срби ји, Гра да Пан че ва и аген -
ци је „Кому ни кАрт”. Добит -
ник/добит ни ца сти пен ди је
бора ви ће у Пан че ву током

месец дана у окто бру, а сво је
радо ве ће изло жи ти на „Нова
фести ва лу” у Пан че ву.

Да под се ти мо, у окви ру посе -
те пред сед ни ка Репу бли ке
Фран цу ске Ема ну е ла Макро на
Срби ји 2019. годи не пот пи сан
је спо ра зум о сарад њи у обла -
сти кул ту ре и стри па изме ђу
фран цу ских и срп ских инсти -
ту ци ја. Про је кат „Укр ште не

умет нич ке рези ден ци је из обла -
сти стри па Срби ја –Фран цу ска”
резул тат је тог спо ра зу ма и под -
ра зу ме ва успо ста вља ње стрип-
рези ден ци ја изме ђу две земље.
У 2020. годи ни је срп ска рези -
дент ки ња у Ангу ле му била Дра -
га на Рада но вић, чији је про је -
кат „Нова сли ка детињ ства –
екс пе ри мен ти” истра жи вао

конструк ци ју детињ ства у стри -
по ви ма и нове начи не при по -
ве да ња о том живот ном пери -
о ду. Фран цу ска рези дент ки ња
у Пан че ву била је Али зе де Пен,
која је раз ви ја ла свој нови про -
је кат, стрип-албум од 120 стра -
на о нукле ар ној ката стро фи, по
сце на ри ју Жан-Фран соа Жили -
ја ра, дирек то ра орга ни за ци је
„Грин пис” у Фран цу ској.

УКР ШТЕ НЕ УМЕТ НИЧ КЕ РЕЗИ ДЕН ЦИ ЈЕ

РАС ПИ САН КОН КУРС ИЗ ОБЛА СТИ
СТРИ ПА У 2021. ГОДИ НИ

МЕЂУ НА РОД НИ СТРИП-КОН КУРС

Успех пан че вач ких црта ча
Пола зни ци ликов не сек ци је
„Чароб ни свет црта ња” из Пан -
че ва оства ри ли су запа жен
успех на Међу на род ном стрип-
-кон кур су „Каиш 2020”, у орга -
ни за ци ји Деч јег кул тур ног цен -
тра Бео град.

Тре ћу награ ду је доби ла Ири -
на Балог (9), у кате го ри ји од
седам до десет годи на, за стрип
„Тужан крај”, а инди ви ду ал не
похва ле доби ле су Дуња Дра -
гаш (9), у кате го ри ји од седам
до десет годи на, за стрип „Нео -
д го вор ност”, и Еми ли ја Белић
(12), у кате го ри ји 11–14 годи -

на, за стрип „Мета мор фо за”.
Поред награ ђе них радо ва, за
изло жбу су селек то ва ни и радо -
ви Кали не Пала лић, Уро ша
Боги ће ви ћа, Луке Ђор ђе ви ћа,
Лене Врањ ко вић и Луке Модо -
ша но ва.

Ликов на сек ци ја „Чароб ни
свет црта ња” део је Лого пед -
ско-еду ка тив ног цен тра „Корак
по корак 2” и на њој деца, уз
струч но вође ње мен то ра Нико -
ле Дра га ша, пан че вач ког кари -
ка ту ри сте и илу стра то ра, сти -
чу зна ња и вешти не из кари ка -
ту ре, стри па и илу стра ци је.

На кон курс је сти гло осам -
сто седам де сет радо ва деце
узра ста основ них и сред њих
шко ла из Срби је и реги о на.

Жири су чини ли Миле та
Мило ра до вић, кари ка ту ри ста

и ликов ни педа гог, Вла ди мир
Весо вић, стрип-аутор и ликов -
ни педа гог, Филип Стан ко вић,
стрип-аутор, и Урош Мак си -
мо вић, гра фич ки дизај нер и
илу стра тор.

Изда вач ка кућа „Мали Не -

мо” из Пан че ва и аутор ка

рома на Мари на Була то вић

пово дом 14. фе бру а ра,

Дана заљу бље них или

пра зни ка Све тог Три фу на,

који обе ле жа ва ју пра во -

слав ни вер ни ци широм

све та, покла ња ју три књи -

ге „Нина од Ара би је”.

Потреб но је јави ти се

12. фебру а ра у 11 сати на

имејл редак ци је pancevac-

@pancevac-online.rs.
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ПАН ЧЕВ ЦИ БАР МЕ НИ

ДОМА ЋИ НИ, УГО СТИ ТЕ ЉИ И ПРИ ЈА ТЕ ЉИ
У кафа ни се скла па ју нај бо љи посло -
ви, сти чу познан ства, ужи ва у кафи с
при ја те љи ма, а поне кад и оста вља ју
про бле ми. Раз ло зи да неку посеб но
заво ли мо су разни, али нај че шће су
то опу ште на атмос фе ра, добра кафа
и при јат но осо бље на челу с бар ме -
ном, који чини срце лока ла.

Маги ја шан ка

Мар јан Влај ки нов ски (24) завр шио је
ЕТШ „Нико ла Тесла”, а уго сти тељ -
ством се бави од 2015. годи не. Као
основ ну одли ку овог посла издва ја
однос с људи ма и то што је бар мен
углав ном онај који чује све. Тре нут но
ради у бару „Кули шић”.

– Доброг бар ме на карак те ри шу брзи -
на, шарм и осмех, али, шалу на стра -
ну, мислим да је у овом послу нај ва -
жни је  има ти осе ћај за атмос фе ру и
спо соб ност про це не ситу а ци је и карак -
те ра госта – при ча Мар јан.

У послед њих годи ну дана доста се
инте ре су је за кок те ле, чак се осме лио
и да напра ви пар сво јих, за које каже
да су добро про шли код гости ју.

– У овом послу је нај леп ше то што
си окру жен људи ма, слу шаш њихо ве
при че и посма траш те људе, у све му
раз ли чи те јед не од дру гих, који се на
кра ју дана кон цен три шу око јед ног
места, око шан ка. Током годи на сам
сте као доста добрих при ја те ља баш
захва љу ју ћи томе што се бавим овим
послом – каже.

Нај те же је, нарав но, дуго ста ја ње и
то што се рад но вре ме често мења.

– Људи лако отво ре душу бар ме ну.
Посто ји нека маги ја шан ка, али ми
смо као адво ка ти и лека ри, и све што
је изре че но оста је стро го повер љи во,
само за наше уши – обја шња ва Мар -
јан.

Пози ти ван став и добра 
атмос фе ра

Сла ђа на Фера (36) по стру ци је хемиј -
ски тех ни чар, мај ка је јед ног деча ка,
а у сло бод но вре ме се бави музи ком,
сви ра кла вир и пева. Била је члан
цркве ног хора, чита и про у ча ва пси -
хо ло ги ју.

– У уго сти тељ ству сам поче ла да
радим 2005. годи не, прво викен дом,
хоно рар но, јер су моје амби ци је и
иде је у вези с тим чиме бих се бави ла
у живо ту тада биле пот пу но дру га чи -
је. Пар годи на касни је упо зна ла сам
боље ову про фе си ју и она је поста ла
део мог живо та. Тако је и данас –
при ча Сла ђа на.

Овај посао има широк спек тар рад -
них зада та ка и под ра зу ме ва одре ђе не
вешти не који ма бар мен тре ба да овлада.

– Потреб ни су изве сно зна ње и тех -
ни ка, која је јако важна у овој про фе -
си ји: позна ва ње врста, осо би на и наме -
на пића, затим руко ва ње, одр жа ва ње
и сор ти ра ње бар ског инвен та ра... Када
се те две ства ри спо је у јед ну цели ну,
тада наста је маги ја у бару – обја шњава.

Сла ђа на је запо сле на у кафеу 
„Coffee Shop”, за који каже да јој је
дру га кућа.

– На моје вели ко задо вољ ство, има -
ла сам при ли ку да радим и уче ству -
јем на разно ра зним семи на ри ма,
радио ни ца ма и кур се ви ма који су уско
веза ни за свет уго сти тељ ства, а одр -
жа ва ли су се у разним клу бо ви ма,
кафи ћи ма и ресто ра ни ма у нашем
гра ду, али и у Бео гра ду – при ча она.

За доброг бар ме на је важно да буде
одго во ран, кому ни ка ти ван, дру же љу -
бив, брз, уре дан, флек си би лан, спре -
тан и окре тан, добро орга ни зо ван, да
позна је основ не мате ма тич ке опе ра -
ци је, да има одлич ну вешти ну услу -
жи ва ња, као и да пра ти деша ва ња и
реак ци је гости ју како за баром, тако

и ван њега. Нарав но, и да се потру ди
да гости ма буде фино и угод но.

– Бар ме ни су често и шоу ме ни.
Сма трам да су пози ти ван став и уме -
ће пра вље ња добре атмос фе ре јако
важни. Моја спе ци јал ност су кок те -

ли, и алко хол ни и без ал ко -
хол ни. Тај спој воћа, чоко -
ла де, алко хо ла, соко ва, пену -
ша вих вина, повр ћа... шта
год ми пад не на памет... буди
дете у мени и то је игра без
гра ни ца. У послед ње вре ме
доста екс пе ри мен ти шем и са
еспре со кафом, која је због
свог уку са, боје и тек сту ре
добар састо јак у кок те лу –
каже Сла ђа на.

У овом послу уме да буде
напор но обу ча ва ње нових
рад ни ка.

– „Лако је зна ње зна ти,
али није лако зна ње дру гом
дати.” За ова кав поду хват се

обич но нао ру жам стр пље њем, јер уме
да ми оду зме доста енер ги је – при ча
она.

Раз го вор с људи ма је састав ни део
посла, како она каже, али важно је
оста ти про фе си о на лац.

– Гости често има ју потре бу да при -
ча ју о сва ко ја ким тема ма и у бар ме -
ни ма виде савр ше не саго вор ни ке. Та
интер ак ци ја изме ђу бар ме на и госта
уме да буде јако зани мљи ва. Због свих
тих деша ва ња и спле та окол но сти бар -
ме ни, поред сво јих уоби ча је них спо -
соб но сти и вешти на, доста добро
позна ју пси хо ло ги ју лич но сти а да
често те сво је моћи нису ни све сни –
закљу чу је она.

Шири на зна ња и инте ре со ва ња

Амир Хам за гић (24) сту дент је Рудар -
ско-гео ло шког факул те та у Бео гра -
ду. Бави се уго сти тељ ством и фото -
гра фи јом („Инста грам” про фил
cisto_zbog_ukusa).

– Пре чети ри годи не се отва рао
ноћ ни клуб у Пан че ву и дру га ри ца
која га је води ла позва ла ме је да

перем чаше код њих. После пар месе -
ци добио сам при ли ку да послу жу јем
пића и апсо лут но сам се заљу био у
овај посао. За доброг уго сти те ља
потреб на је шири на зна ња и инте ре -
со ва ња, како о пићи ма, тако и о општој
кул ту ри, тре ба доста чита ти, слу ша ти
музи ку, ићи у био скоп и позо ри ште,
посе ћи ва ти дру ге баро ве, ресто ра не…
Бити уго сти тељ није само посао, то је
начин живо та – при ча Амир.

До сада је радио у ноћ ном клу бу,
затим у јед ном позна том ресто ра ну у
Бео гра ду, а тре нут но је у бару који
може да ста не раме уз раме с било
којим слич ним у све ту.

– Овде радим са уго сти те љи ма који
су у самом врху уго сти тељ ства у Срби -
ји. Пре ко њих и разних путо ва ња
добио сам при ли ку да се упо знам с
доста коле га из реги о на, али и из
Њујор ка и Лон до на, који су пред вод -
ни ци у бар ској сце ни на све ту, и
Москве и Кије ва, који се пола ко али
сигур но про би ја ју у сам врх – каже.

Добар бар мен тре ба да буде сми -
рен, одлу чан и спре ман за пре у зи ма -
ње одго вор но сти у реша -
ва њу разних про бле ма, од
неза до вољ ног госта до
кашње ња набав ке.

– Мораш да слу шаш
саго вор ни ка и да брзо, али
пре ци зно, про ми слиш о
одго во ру који му дајеш –
исти че.

Тру ди се да уго сти људе
како тре ба, да учи ни да се
они осе ћа ју лепо, да се при -
се те зашто су дошли баш
на то место да попи ју пиће.

– Лепо је ради ти с људи -
ма и, ко није спре ман на
то и не види лепо ту у томе,
ствар но ће има ти поте шко ћа да сво је
уго сти тељ ство подиг не на виши ниво.
Уз све мане које рад с људи ма има, то
је упра во нај ве ћи адут. Моме нат кад
видим да гост изла зи мрви цу срећ ни -
ји из мог бара него када је ушао, то је
нај ја чи ветар у леђа. Нај те же ми пада
мањак вре ме на за дра ге људе и при ја -
те ље, пошто за бар ме не не посто је пра -
зни ци, нерад ни дани у виду држав них

пра зни ка и викен да, и не посто ји пиће
после посла, пошто ми ради мо после
посла – при ча он.

Анег до та с посла има мно го, али
он пам ти јед ног чове ка који сва ког 1.
фебру а ра из Истан бу ла дола зи у њихов
бар да попи је пиће.

– Риту ал му је био да сед не у ави -
он, дође код нас да попи је пиће и
сутра дан се првим летом вра ти назад.
Оба ве зно уз то поне се и неки мали
поклон и на изла ску из бара каже да
га оче ку је мо и сле де ће годи не. Нажа -
лост, због целе ситу а ци је, ове годи не
није дошао, али је послао имејл као
изви ње ње и рекао да ће првом при -
ли ком доћи, у шта дубо ко веру јем –
каже са осме хом Амир.

Град ски уго сти тељ

Кри сти јан Стан ко вић (27) по стру ци
је фри зер, али се већ осам годи на
бави уго сти тељ ством.

– Код нас бар тен де ра све кре ће тако
што „утр чиш” дру га ру око пра ња судо -
ва и тада се роди љубав пре ма бран -
ши! Спе ци фич но је што је човек који
ради у бару ујед но и дома ћин објек та
и озби љан пси хо лог – при ча Кри стијан.

За себе каже да је „град ски уго сти -
тељ”. Поред Пан че ва, имао је при лику

да ради и у Рови њу. Сма тра да добар
бар мен првен стве но мора да буде
љуба зан.

– Кок те ли су ми страст, не бих рекао
спе ци јал ност! Нај леп ша ствар нашег
посла је моме нат када уга сиш све тла
бара и оста неш сам у њему да испра -
тиш сву енер ги ју која је про шла туда
– обја шња ва.

У послу му ништа није тешко, јер
га изу зет но воли. Ужи ва у при ча ма
људи, које га наво де и на сузе и смех
до суза.

– Има толи ко зани мљи вих анег до -
та, али немам ту моћ да их пре при -
чам. Оно што могу да кажем јесте да
пре по ру чу јем сви ма да поне кад седе
за шан ком – каже са осме хом.

Рас по ло же ње и осмех

Дани јел Мергл (37) бави се уго сти -
тељ ством већ десет годи на. Први посао
му је био у хоте лу „Хајат”.

– Нисам имао ника кво иску ство у
овом послу и почео сам да радим на
бан ке ту и у ресто ра ну као коно бар.
Већ након две годи не добио сам сјајну

пону ду да сво ју кари је ру наста вим у
јед ном од нај бо љих и нај ек склу зив -
ни јих „Хаја то вих” хоте ла у Абу Даби -
ју. Нисам се пре ви ше дво у мио да ли
да при хва тим пону ду или не, већ сам
хра бро кре нуо на пут  – каже он.

У том хоте лу су ради ли људи из
пре ко четр де сет зема ља, од Колум -
би је, Бра зи ла, Јужне Афри ке и Маро -
ка, па све до Аустра ли је. За њега је

то било див но и неза бо рав но
иску ство.

– Након две годи не пре шао сам
у Дубаи. Иако су људи и живот у
њима врло слич ни, посао се вео -
ма раз ли ко вао. У Абу Даби ју сам
радио у хоте лу у цен тру еко ном -
ског дела гра да, где су одсе да ли
људи из послов ног све та, и могу
рећи – савр ше ни гости. Пили су
нај бо ље кок те ле, нај бо ља вина и
нај ску пљи шам па њац, од пар сто -
ти на до пар хиља да евра. А хотел
у Дубаиjу се нала зио на чуве ном
вештач ком остр ву у обли ку пал ме
с пре див ним пла жа ма. Гости су
углав ном били поро ди це с децом,
локал но арап ско ста нов ни штво и
пре бо га ти Руси и Бри тан ци, који
увек важе за нај го ре и нај ком пли -
ко ва ни је госте... Пре две сезо не
сам с вре лог песка пре шао на реч -
ни брод и пло вим нај леп шим река -
ма у Евро пи: Дуна вом, Рај ном,

Мозе лом – при ча нам Дани јел.
Каже да посао није само услу жи ва -

ње пића, већ да има мно го ства ри
које тре ба одра ди ти и пре, али и после
сме не. Тре ба при пре ми ти све за отва -
ра ње, а када сви гости оду, весе ли,
рас по ло же ни, па и пија ни, оста је
чишће ње, сре ђи ва ње и спре ма ње за
нову сме ну и нови дан.

– Мање лепа стра на посла је то што
сте цео дан на нога ма. Сме не тра ју и
до два на ест сати, али ви увек мора те
бити насме ја ни, чак и када се не осе -
ћа те нај бо ље – обја шња ва.

Бар мен мора увек бити фоку си ран
на мно го ства ри, наруџ би не, жеље,
раз ли чи те људе и њихо ве зах те ве.

– Нарав но, ако има те стал не госте,
пожељ но је да зна те њихо ва име на,
шта пију, шта воле, шта их чини срећ -
ним. Нај ва жни је је увек бити пози ти -
ван, насме јан и рас по ло жен, јер онда
то пре но си те и на госте. Зато је потреб -
но да си увек спре ман и да чујеш све
њихо ве при че, да делиш лепе живот -
не тре нут ке, али и про бле ме. Неки ће
све то пре испри ча ти бар ме ну него
пси хо те ра пе у ту. Бар мен је пре све га
дома ћин, уго сти тељ, али и при ја тељ
– закљу чу је Дани јел.

Мир ја на МарићКристијан Станковић

Амир Хамзагић

Данијел Мергл

Кад год
о с е  т и  т е
н а в а  л у
г н е  в а ,
фру стра -
ци је, кри -
ви це, сти -
да или
било које
д р у  г е
нега тив не
емо ци је,
то је наго -
ве штај да
погле да те
у себе и про ве ри те шта се зби ва.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
коју ново го ди шњу песму нај ви ше
воли те. Књи ге из „Вул ка на” доби -
ће ауто ри сле де ћих пору ка:

„На кра ју 2020. све су ми ново -
го ди шње песме биле оми ље не, јер
су зна чи ле да је крај те годи не које
се ско ро нико неће радо сећа ти!”
065/6188...

„Све су ново го ди шње песме лепе
када их отпе ва ју моји уну чи ћи.”
060/3039...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње шта воли те у вези
са зимом:

„У вези са зимом волим то што
после ње дола зи про ле ће!”
069/1412...

„Дуге шет ње по све тлу ца вом сне -
гу који шкри пи под нога ма. Након
њих топао чај има леп ши укус,
ћебен це боље гре је, а књи га више
при ја.” 069/1479... Д. К.

Два чита о ца који до 17. фебру а ра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
поша љу нај ду хо ви ти ји одго вор на
пита ње: „Око чега нај ви ше бри не -
те?”, награ ди ће мо по јед ном књи -
гом. Одго во ре ћемо обја ви ти у
наред ном бро ју.

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

Тален то -
ва на осма -
ки ња Боја -
на ска че
од фуд ба -
ла до фол -
кло ра, па
од фут са ла
до фил ма,
али се тру -
ди да, без
д и з а  њ а
фрке, све
ура ди без
фоли ра ња.
Поред ње, и Ната ли ја зва на Наче,
и Заре, и Коста Коста ри ка има ју
сво је недо у ми це и про бле ме. Бит -
ну уло гу у одра ста њу има ју и њихо -
ви роди те љи, наро чи то један бив -
ши фуд бал ски тре нер, одно сно
домар. Међу тим, под јед на ко је
важан лик и неко ко је силом при -
ли ка непри ме тан, неко с мар гине...

„Не бри ни те за
сутра” Гра ди мира

Стој ко ви ћа

„Савла дај себе”
Дон Миге л

Руиса мла ђег

Два чита о ца који до 17. фебру а ра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
поша љу нај ду хо ви ти ји одго вор на
пита ње: „Како успе ва те да савла да -
те нега тив не емо ци је?”, награ ди ће -
мо по јед ном књи гом. Одго во ре
ћемо обја ви ти у наред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Мар јан Влај ки нов ски

Сла ђа на Фера
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Када он обја ви неки ста тус или
фото гра фи ју на дру штве ним
мре жа ма, лај ко ви само пљу ште.
Јед но став но, људи га воле. Он
је вечи ти дечак који би и нај -
ска ме ње ни је срце раз мек шао
осме хом и духо ви тим шала ма.
Воли да се лепо про ве де у кафа -
ни, па и да запе ва, уз искре но
дру же ње у кру гу пра вих, ода -
бра них при ја те ља... Ипак, он је
пре све га успе шан у послу којим
се бави. Мно ги кажу да спа да у
ред нај та лен то ва ни јих руко мет -
них тре не ра које наша земља
тре нут но има. Даме и госпо до,
пред вама је при ча о Иго ру
Шуло ви ћу, нашем сугра ђа ни ну
који тре нут но кари је ру гра ди у
дале ком Изра е лу.

Јунак наше при че, у Пан че ву
мно го позна ти ји као Шуле,
рођен је 17. јуна 1979. А кад
год бисмо с њим запо че ли неку
озбиљ ни ју при чу о про шлом
вре ме ну, Игор би, неиз о став -
но, мно го рече ни ца посве тио
насе љу Тесла, које у њего вом
срцу зау зи ма посеб но место.

– У Основ ну шко лу „Иси до -
ра Секу лић” пошао сам 1986.
годи не. У тој шко ли су тада
ради ли пре див ни учи те љи, учи -
те љи це, настав ни ци и настав -
ни це, који су на нас пре не ли
не само зна ње него и љубав пре -
ма тој шко ли, која тра је и данас.
Не могу а да не спо ме нем пре -
див ну дирек тор ку „Иси до ри не”
Невен ку Фили по вић, која је нас
уче ни ке гле да ла као сво ју децу.
То није ника ква фра за, заи ста
је тако било. Сви смо то осе ћа -
ли и захва лан сам што сам био
уче ник шко ле „Иси до ра Секу -
лић” у ман да ту Невен ке Фили -
по вић – са неиз бе жним осме -
хом на лицу пре мо та ва Шуле
филм сво јих сећања.

Као и мно ги деча ци из тог
вре ме на, ни мали Игор није
одо лео чари ма лоп те као нај о -
ми ље ни је играч ке.

– Моје одра ста ње на Тесли
обе ле жи ло је интен зив но игра -
ње на тако зва ним пање ви ма,
али и у школ ском дво ри шту и
пар ку Дуда ра. Иако се већи на
мојих дру га ра из гене ра ци је у
то вре ме бави ла фуд ба лом, мене
је опчи ни ла лепљи ва лоп та.
Била је то љубав на први поглед.
Нај ве ћи кри вац за то је мој отац,
који је у то вре ме био у упра ви
Жен ског руко мет ног клу ба
„Дина мо”. С њим сам одла зио
на утак ми це, али и на тре нин -
ге, како жен ског, тако и мушког
клу ба. Тесла је оду век могла да
се поно си добрим руко мет ним
тре не ри ма, али и сјај ним спор -
ти сти ма. Не могу да не спо ме -
нем леген де попут Нена да Кец -
ма на, Мила на Крсти ћа и Или је
Виг ње ви ћа, те Алек сан дра Вига,
Ста ни сла ва Тути ћа, Душа на
Или ћа, Душа на Гран до ва, Ивана
Ваља ре ви ћа, Дра га на Томи ћа,
Вла ду Буба њу, Небој шу Раду -
ло ви ћа, Јор да на Или ћа, Ољу
Кец ман, Тија ну Перу ши ну,
Сашку Сте фа но вић... Кошар ком
је вла дао про фе сор Вла ди мир
Илић, који је и осно вао и покре -
нуо КК „Крис-крос” у нашем

кра ју. Извр сни кошар каш био
је Милош Сте па нов, а Нема ња
Дан гу бић игра на врхун ском
нивоу. У фуд ба лу су се иста -
кли: Петар Дивић, Игор Ђино -
вић, Мики Јова но вић, Дача
Вујић, Срђан Ћирић, Небој ша
Медар; јед на од нај бо љих пан -
че вач ких одбој ка ши ца Јеле на
Петров тако ђе је с Тесле; има -
ли смо и добре раг би сте, као
што је Дани ло Мар кез, а њего -
ви сино ви Сте ван и Милан ишли
су са мном у раз ред и тако ђе су
били успе шни и вео ма тален -
то ва ни у игри с јаја стом лоп -
том. Морам да спо ме нем и
нашег при ја те ља Сло бо да на
Дамја но ва Рору, који је увек
био уз нас и подр жа вао наш

рад и напре дак. Надам се да се
неће наљу ти ти нена мер но изо -
ста вље ни тесла ши – не забо ра -
вља Шуле при ја те ље и истак -
ну те ста нов ни ке њему нај о ми -
ље ни јег пан че вач ког насеља.

Руко ме том је почео да се
бави с девет годи на, али је спле -
том окол но сти бити са ње на
тере ну рела тив но брзо заме нио
тре нер ском клу пом и постао
један од нај мла ђих руко мет -
них тре не ра које је Пан че во
има ло.

– Почео сам да тре ни рам
1988. годи не, код про фе со ра
Бла го ми ра Сими ћа, а после њега
тре не ри су ми били и: Мило -
ван Ћур чи ја, Дра го љуб Моц,
Или ја Виг ње вић, Ран ко Јан ко -
вић и Ненад Кец ман. У крат -
ком вре мен ском року 1998. два
пута сам имао неу год ну повре -
ду и јако тешко ми је пао раста -
нак од моје оми ље не играч ке.
Пошто сам се дру ги пут повре -
дио као играч „Једин ства” из
Кача ре ва, а тада ми је тре нер
био Ненад Кец ман, који је знао
коли ку љубав гајим пре ма овој
игри, пону дио ми је да дођем
на један тре нинг девој чи ца које
је он тре ни рао у ЖЖРК-у „Дина -
мо” и пола ко почео да ме уво ди
у тре нер ске воде. С њим сам
радио све до 2000. годи не, као
помоћ ник, а после тога на њего -
во инси сти ра ње доби јам сво ју
гру пу девој чи ца, с којом сам
радио три годи не – при се ћа се
Игор вре ме на које је одре ди ло
његов живот ни пут.

Убр зо је име но ван за тре не ра
прве еки пе Жен ског руко мет -
ног клу ба „Дина мо”. Са сво је
24 годи не био је нај мла ђи „шеф”
у нека да врло успе шном панче -
вач ком спорт ском колек ти ву.

– Има ли смо вео ма мла ду
еки пу, а ја сам имао изу зет ну
подр шку коју ми је пру жао
покој ни Љубо мир Покра јац, од
кога сам тако ђе мно го нау чио.
У жен ском клу бу сам про вео
две годи не, а после тога сам
пре шао у мушки Руко мет ни
клуб „Дина мо”, у којем сам био
тре нер од 2004. до децем бра
2007. годи не. Поро дич на тра -
ге ди ја, смрт рође ног бра та,
одво ји ла ме је на неко ли ко

месе ци од руко ме та. Вра тио
сам се у мар ту 2008. годи не.
Пре у зео сам кача ре вач ко
„Једин ство”, које је тада било у
тре ћем ран гу. У том клу бу сам
про вео заи ста неза бо рав не тре -
нут ке у живо ту, а после гото во
три сезо не, ула ска у виши ранг
и оста вља ња клу ба на здра вим
нога ма усле ди ли су нови живот -
ни иза зо ви – са сетом у гла су
при ча наш саго вор ник о лепим
и тужним момен ти ма који су
обе ле жи ли његов живот.

Добри резул та ти које је
пости зао с клу бо ви ма које је
водио, пре дан рад и одлич на
атмос фе ра у свим еки па ма у
који ма је Шуле био тре нер нису
оста ли неза па же ни.

– Руко мет ни клуб „Дина мо”,
са Сашом Павло вим на челу,
позвао ме је да се 2010. вра тим
у свој матич ни клуб, где сам
зајед но с Радо ми ром Огри зо ви -
ћем радио на пози ци ји тре не ра
мла ђих кате го ри ја. Две годи не
касни је постао сам први тре нер
„Дина ма”. Успе ли смо да вра -
ти мо нај пре Сто ја на, а касни је
и Бран ка Рада но ви ћа, као игра -
че. Осво ји ли смо Куп Вој во ди -
не, пла си ра ли смо се у Супер Б
лигу, а мало је недо ста ја ло да
се пре се ли мо и у нај ви ши ранг.
Уз дого вор са Све тла ном Ничев -
ски, 2015. годи не сам пре у зео
ЖРК „Пан че во” и тако се вра -
тио у жен ски руко мет –
преприча ва, корак по корак,
клуб по клуб, у сада већ бога тој
кари је ри, јунак наше при че.

Већ 2016. годи не добио је
позив да пре у зме ЖОРК „Јаго -
ди ну”. Био је то још један
велики и амби ци о зан иза зов за
мла дог Шуло ви ћа.

– „Јаго ди на” је у том тре нут -
ку била еки па која је испа ла из
Прве лиге, али адми ни стра тив -
ним путем је вра ће на и била је
нај ве ће изне на ђе ње срп ског
руко ме та. Већ после прве сезо -
не били смо на тре ћем месту,
што нису оче ки ва ли ни нај ве -
ћи опти ми сти у том гра ду.
После епи зо де у Јаго ди ни,
морам да спо ме нем и мој кра -
так рад у Руко мет ном клу бу
„Јабу ка”, где сам се обрео на
позив спорт ског дирек то ра

Слобо да на Пешка. Тада сам се
дефи ни тив но вра тио у мушки
руко мет, па сам јед но вре ме
пред во дио и РК „Пожа ре вац”
– при ча Игор како је пола ко
ста са вао у иску сног руко мет -
ног стра те га. На позив
при ја те ља Андре је Вуко је ви ћа,
који већ дуго са успе хом ради
у Изра е лу, 2019. годи не при -
хва тио је нови иза зов. Нај ве ћи
до тада.

– Дошао сам у Све ту земљу,
гра дић Арад, који се нала зи на
југу Изра е ла, на обо ду Мртвог
мора. С људи ма који су запо -
че ли про је кат пра вље ња и вра -
ћа ња руко мет ног клу ба на вели -
ку сце ну Изра е ла, у Ара ду сам
остао све до мар та 2020. годи -
не и пре ки да првен ства због
пан де ми је коро на ви ру са. После
неко ли ко месе ци добио сам
позив да се вра тим у Изра ел, у
Руко мет ни клуб „Мака би Димо -
на”. Тре нер сам прве еки пе,
која се так ми чи у нај ви шем
ран гу у тој земљи. Раз ли ка у
руко ме ту изме ђу Срби је и Изра -
е ла посто ји, али вели ка ула га -
ња и рад наших струч ња ка у
прет ход ном пери о ду дове ли су
до тога да се данас вели ки број
изра ел ских руко ме та ша нала -
зи у печал би, пре све га у Немач -
кој, Швај цар ској и Фран цу ској.
Гене рал но, мно го је срп ских
тре не ра и игра ча оста ви ло и
још увек оста вља траг у Изра е -
лу. И то не само у руко ме ту
већ и у фуд ба лу и у кошар ци.
Изра ел је пре див на земља која
изла зи на три мора, Меди те -
ран ско, Црве но и Мртво море,
а меди те ран ска кли ма је посе -
бан „зачин” који ову земљу чини
још леп шом. Ипак, оно чему
се ја нај ви ше раду јем и због

чега сам захва лан Госпо ду, јесте
то што сам имао при ли ке да
посе тим Наза рет, Јеру са лим,
реку Јор дан, гору Тавор и оста -
ла све та места која се нала зе у
Изра е лу – поен ти ра Шуле.

Тако при ча Игор Шуло вић.
Сада већ иску сни руко мет ни
стра тег, отац дво ји це сино ва,
„заро бљен” у телу веч ног деча -
ка... Искре ни и друг и при ја -
тељ. Човек кога спорт ско Пан -
че во јед но став но – воли.

Алек сан дар Жив ко вић

Ули ца олим пиј ских побед ни -
ка при па да тери то ри ји Месне
зајед ни це Гор њи град. Под
овим нази вом посто ји од
2019. годи не, а пре тога
је била без и ме ни
сокак.

Зва нич но је
олим пи зам на
тлу дана шње
Срби је зачет
23. фебру а ра
1910. годи не
о с н и  в а  њ е м
Срп ског олим -
пиј ског клу ба,
на ини ци ја ти -
ву мла дих офи -
ци ра шко ло ва -
них у Фран цу ској,
међу који ма је
воде ћу уло гу имао
капе тан Све то мир С.
Ђукић.

Иде ја се роди ла у редак -
ци ји листа „Ново вре ме”, на
четвр том спра ту послов не
згра де „Пала те Руси ја”, која
ће касни је поста ти хотел
„Москва”.  Уред ни ци и нови -
на ри су пред ло жи ли да Кра -
ље ви на Срби ја поста не део
олим пиј ског покре та, који је
четр на ест годи на рани је у
Ати ни обно вио Пјер де
Кубер тен.

За дирек то ра је иза бран
баш капе тан Ђукић, за секре -
та ре пот по руч ник Милош
Илић и сту дент Алек сан дар
Боди, за бла гај ни ке дро ге ри -
ста Мило сав Јова но вић и
капе тан Мило рад Петро вић,
а за поча сног пред сед ни ка
гене рал у пен зи ји Нико ди је
Сте ва но вић.

Финан сиј ску помоћ Срп -
ском олим пиј ском клу бу пру -
жа ли су „Ново вре ме” и Трам -
вај ско дру штво, а затим и
Мини стар ство народ не при -
вре де, упра ва Топ чи дер ске
еко но ми је и Казне ног заво -
да, Мини стар ство вој но,
Коман да места, Бео град ска
општи на, Коман да жан дар -
ме ри је, Про мет на бан ка, Бро -
дар ско дру штво, Вој на ака -
де ми ја, Срп ско народ но позо -
ри ште, Коло срп ских сеста -
ра, Народ на одбра на и Двор.
Краљ Петар је често посе ћи -
вао так ми че ња, у Кошут ња -
ку је одре дио место за вежба -
ње, а принц Ђор ђе је био
члан Срп ског олим пиј ског
клу ба.

Годи ну дана касни је чла -
но ви Срп ског олим пиј ског
клу ба сазна ли су да посто ји и
Међу на род ни олим пиј ски
коми тет, па су про ме ни ли име
у Цен трал ни олим пиј ски клуб.

А две годи не од првог
састан ка у редак ци ји „Новог
вре ме на” из ње су на Игре у
Сток хол му отпу то ва ла два
наша олим пиј ца – прва дво -
ји ца наших олим пи ја ца –
Душан Мило ше вић и Дра гу -
тин Тома ше вић (на слици).

Мило ше вић (1894–1967) био
је све стра ни спор ти ста – тркач,
али и фуд ба лер БСК-а...

Он је 20. маја 1912. побе -
дио у ква ли фи ка ци о ној трци
на 100 мета ра у Кошут ња ку
у Бео гра ду, с резул та том од
12,00 секун ди, чиме је обез -
бе дио пла сман на Олим пиј -
ске игре, коју су одр жа не јуна
те годи не у пре сто ни ци Швед -
ске. На Игра ма је био тре ћи
у сво јој ква ли фи ка ци о ној
групи, с вре ме ном од 11,6

секун ди, али му то није обез -
бе ди ло пла сман у дру го коло,
јер су даље ишла само прва

два так ми ча ра из гру пе.
Да је и обез бе дио пла -

сман у сле де ћи
круг, не би био

спо со бан да се
так ми чи, јер је
због боло ва у
сто ма ку пре -
ба чен у бол -
ни цу у Сток -
хол му.

П о с л е
л е к а р  с к и х
испи ти ва ња у

њего вом телу
је про на ђен

арсен, што ука -
зу је на то да је био

тро ван. Мило ше вић
је про вео неко ли ко сед -

ми ца у бол ни ци, где га је
посе тио и пред сед ник Олим -
пиј ског коми те та Пјер де
Кубер тен са сво јом кћер ком.
Швед ска поли ци ја је запо -
че ла истра гу о томе како је
срп ски атле ти чар био отро -
ван, али се то ника да није
дозна ло.

Дра гу тин Тома ше вић
(1890–1915) из род ног села
Бистри ца код Петров ца на
Мла ви 1905. одла зи у Бео -
град код уја ка да учи трго -
вач ки занат. Поста је члан
сокол ског дру штва „Душан
Сил ни” и  врло брзо испо ља -
ва изу зе тан тале нат за гим -
на сти ку и атле ти ку. Имао је
19 годи на кад се тркао с возом
„Ћира” на рела ци ји Пожа ре -
вац –Пе тро вац. Пре тр чао је
око 40 кило ме та ра и у Петро -
вац сти гао неко ли ко мину та
пре воза.

За пра во уче шћа на Олим -
пиј ским игра ма у Сток хол му
избо рио се као редов 18.
пеша диј ског пука маја 1911.
побе дом у трци Обре но вац –
Ко шут њак, на ста зи дужи не
33 км.

Током  мара тон ске трке на
игра ма у Сток хол му био је
међу воде ћим так ми ча ри ма,
али су у јед ном тре нут ку нави -
ја чи дома ћих атле та изле те -
ли испред њега и обо ри ли га
у шанац. На циљ је сти гао
изу би јан и с повре ђе ном
десном ногом, као 37. од 60
так мичара.

У род ној кући у Бистри ци
данас постој музеј Дра гу ти на
Тома ше ви ћа. Пре ма леген ди
која се ту пре но си с гене ра -
ци је на гене ра ци ју, и при по -
ве да посе ти о ци ма, и Дра гу -
ти ну је пре тио отров.

„За уче шће у мара то ну”,
каже при ча, „било је при ја -
вље но Руса, Фран цу за, Нема -
ца, па и црна ца из африч -
ких зема ља. Пошто  је на
тре нин гу дан уочи трке Дра -
гу тин био убе дљи во нај бо љи,
на вече ри у ресто ра ну где су
се уче сни ци хра ни ли био је
поку шај тро ва ња. Наи ме, у
кабе зу коју је Тома ше вић пио
сипан је отров. Срет на окол -
ност је била да је јед на мла -
да коно ба ри ца, која је виде -
ла шта су ура ди ли у шан ку,
про шла поред сто ла, гур ну -
ла Тома ше ви ћа и као слу чај -
но про су ла чашу и рекла:
’Не, Срби не!’”

При пре ме за ОИ 1916. у
Бер ли ну пре ки нуо је рат.
Тома ше вић је био хра бар вој -
ник. Тешко је рањен на брду

Бубањ код Пожа рев ца, а
пре ми нуо је у селу Раша -
нац, на путу до вој не бол -
ни це у Петров цу. Сахра -
њен је у род ној Бистри -
ци, зајед но с меда љом
коју је из руку Пје ра де
Кубер те на добио за уче -
шће на олим пи ја ди.

На гро бу пише да му
„спо мен поди жу мај ка и
њего во јуна штво”. Р. П.ОИ 1912, трка на 800 м

НАШ ГОСТ: ИГОР ШУЛО ВИЋ, РУКО МЕТ НИ ТРЕ НЕР

КРОЗ СПРУ ДО ВЕ ЖИВО ТА 
СА ОСМЕ ХОМ НА ЛИЦУ

УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: ОЛИМ ПИЈ СКИХ

ПОБЕД НИ КА

Отров за так ми ча ре 
из Срби је

ПОРО ДИ ЦА КАО НАЈ ВЕ ЋИ ОСЛО НАЦ

Печал бар ски живот није

нима ло лак. Зна ју то мно ги

који су се оти сну ли „пре ко”.

Кад ностал ги ја поч не да

доми ни ра, нај бо ље је

мисли ма се макар вра ти ти

нај ми ли ји ма.

– Посеб ну захвал ност

желим да одам мојим роди -

те љи ма, који су увек били уз

мене и дава ли ми без ре зер -

вну подр шку, иако сам мно-

го пута имао тешке пери о де

у живо ту. Они су увек били

уз мене и подр жа ва ли ме да

истра јем у овом свом послу.

Данас ту уло гу има моја

супру га. Оже њен сам Јеле -

ном и има мо два пре див на

деча ка, Вука и Уро ша, који

ми јако недо ста ју. Вук тако -

ђе иде у „Иси до ри ну” шко лу,

тре ћи је раз ред и тре ни ра

кошар ку у Крис-кро су. Без

Јеле не сигур но не бих успео.

Јако ми је тешко што сам

одво јен од поро ди це – дода -

је наш саго вор ник.

ТУГА И РАДОСТ

– Руко мет сам хтео да

напу стим после смр ти мог

бра та Раде та. Тада ми се

сру шио цео свет, али Кача -

ре во ме је нека ко вра ти ло

руко ме ту. Тешко ми је

било и када сам одла зио

из мог „Дина ма”, иако сам

имао пуну подр шку људи

из клу ба. Нај срећ ни ји сам

био када смо с „Дина мом”

осво ји ли Куп Вој во ди не и

када су ми се деца роди ла

– искре но гово ри Игор.

Игор Шуловић

ЉУБА, БАТА И МИКИ

Где год је радио, Игор

Шуло вић је важио за

доброг сарад ни ка и коле -

гу. Сте као је у сво јој кари -

је ри мно го познан ста ва и

при ја те ља за цео живот.

– Да, заи ста је мно го

људи који су обе ле жи ли мој

руко мет ни пут. Ипак, спо -

ме нуо бих посеб но Љубу

Стев ков ског, Бату Луки ћа и

Мики ја Мар ја но ви ћа. То су

људи увек из сен ке, секре -

та ри клу бо ва, без којих не

би могло да се функ ци о ни -

ше. С њима сам увек имао

фан та стич ну сарад њу – не

забо ра вља Шуле.



ниједан метак нису испа ли ли.
Иако би неко оче ки вао да су се
ти људи овде соци ја ли зо ва ли,
могу само да зами слим како
би се наш народ пона шао да
има 120.000 мртвих од коро -
не. Овде нема екс трем них бал -
кан ских реак ци ја, људи су вео -
ма дисци пли но ва ни, а ако је
дошло до гре ша ка, оне су биле
у врху. Без обзи ра на све, чиње -
ни ца је да људи трпе и мно ге
сфе ре живље ња су озбиљ но
уздр ма не. Људи су у кући више
него ика да зајед но, има и наси -
ља, јер ситу а ци ја ути че на мен -
тал но здра вље – исти че Кени.

Без обзи ра на све, он је увек
орга ни зо вао живот тако да има
вре ме на за Пан че во.

– И после 40 годи на, тај
једин стве ни осе ћај ни за дла ку
није ума њен, кад чујем оно
шкло по та ње под точ ко ви ма
нашег пан че вач ког моста, који
још издр жа ва дола же ње
свих нас који не може мо
да доче ка мо да баци мо
поглед на Рио Тамиш, како
би рекао друг Ђека. А срце
се начи сто узбур ка при
погле ду на град ску пла жу,
где су сво је вре ме но биле
кор пе у који ма су гене ра -
ци је учи ле да пли ва ју, као
и сетинг култ ног фил ма
„Бал кан екс прес”! Инте ре -
сант но је да смо у Бир -
мин ге му има ли исто и ме -
ни тим нас Срба, који је
успе шно играо неко ли ко
годи на. С дру ге стра не,
увек ми је дра го када могу
да уго стим моје Пан чев -
це, као 2019. годи не, када
је јед на еки па дошла да
гле да „Пар ти зан”. Успео
сам да им сре дим кар ту и
за утак ми цу „Ливер пу ла”,
па смо се и сли ка ли испред
чуве не капи је „You’ll Never
Walk Alone”. Ина че, ова мо
сам често дола зио када сам
пре во дио за тада шњег фуд ба -
ле ра поме ну тог слав ног клу ба
Мар ко ви ћа, а исто сам радио
и када је реч о Види ћу у

„Манче стерy”, или Kоларова,
Џека и Наста си ћа у „Сити ју” –
каже овај Пан че вац.

Сада, када се не чује тап ка ње
лоп те по хала ма, теле фон му је
једи ни вид соци ја ли за ци је...

– У про фе си о нал ном сми слу
стал но сам на њему, мал те не
до уси ја ња, и морам при зна ти
да ми у овом „лок да у ну” мно го
зна чи, јер покри вам Вели ку
Бри та ни ју, Kанаду и целу Аме -
ри ку. Због све га што смо у про -
те клој годи ни дожи ве ли, пер -
цеп ци ја се знат но про ме ни ла
и сма трам да одно си међу људи -
ма ника да више неће бити исти.
Ово је дру га годи на, у послед -
њих четр де сет, да ја нисам био
на свог Све тог Нико лу у Пан -
че ву. С дру ге стра не, буди зеб -
њу и тужна пано ра ма Блек пу -
ла, који је на мору и од мог
сада шњег места Пре сто на уда -
љен 15 мину та, а ина че је био

нај по се ће ни је тури стич ко место
у Евро пи. Ипак, надам се да ће
се уско ро то про ме ни ти – зао -
кру жу је при чу Марин ко вић.
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Вре ме је када се све више и
наших сугра ђа на оти ску је у
бели свет у потра зи за изда -
шни јим изво ром егзи стен ци је,
а буду ћи да сва ко, у већој или
мањој мери, чезне за род ним
местом, „Пан че вац” им пру жа
при ли ку да се мало олак ша ју у
тре ну ци ма „ностал ги чар ске”
кри зе.

У овој рубри ци пан че вач ки
„гастар бај те ри” из свог угла
опи су ју кон крет не дести на ци -
је и ука зу ју на раз не осо бе но -
сти које карак те ри шу то под -
не бље и људе.

У акту ел ном бро ју наш гост
је Дра го слав Kени Марин ко -
вић, који већ чети ри деце ни је
живи у Енгле ској, где је напра -
вио завид ну кари је ру као
кошар ка шки играч и тре нер, а
већ дуже вре ме ради као про -
фе си о нал ни пре во ди лац.

Наш сугра ђа нин Дра го слав
Kени Марин ко вић рођен је 21.
маја 1956. годи не, а у Енгле -
ску је оти шао још „дав не” 1981.
годи не, како би сту ди рао енгле -
ски језик на пре сти жном коле -
џу „Илинг”.

Већ наред не годи не заи грао
је кошар ку за клуб „Camden &
Hampstead”, чији је ујед но био
и тре нер. Шко ло ва ње је успе -
шно завр шио 1983. годи не, када
је оти шао на један тур нир у
Холан ди ји и убр зо пот пи сао
уго вор за тамо шњи клуб „Аргус”.

Три годи не касни је вра тио се
на Остр во и био играч-тре нер
у клу бо ви ма „Лон дон тау ерс”,
„Newry” у Ирској (осво јио куп
и првен ство), па у „Ливер пу -
лу”, где је и завр шио спорт ску
кари је ру. У међу вре ме ну, баске -
та шка лоп та га је накрат ко одве -
ла и на Кипар, где је клуб „Peak”
из Нико зи је увео у прву лигу
након 25 годи на.

Након тога био је пред став -
ник кошар ка шке орга ни за ци је
за севе ро за пад ни део Енгле ске,
где је уса вр ша вао све аспек те
игре, ути цао на отва ра ње бројних
тере на и, као сени ор ски тре нер,
водио кам по ве и семи на ре.

Пред Пара о лим пиј ске игре у
Сид не ју, 2000. годи не, име но -
ван је за јед ног од тре не ра репре -
зен та ци је Вели ке Бри та ни је за
кошар ку у коли ци ма, која је
осво ји ла брон за ну медаљу.

Бавио се и дру гим обла сти -
ма у спор ту, а у то вре ме је

гра ђан ски рат у Југо сла ви ји
напра вио попла ву избе гли ца.

– Имао сам нај пре сти жни ју
дипло му за пре во ђе ње, па ме
је вла да анга жо ва ла за раз не
посло ве. Иако се ника да од
спор та нисам одво јио, про гре -
сив но сам ушао у пре во ди лач -
ке воде, а National Register, нај -
ви ше тело у овој земљи, које је
меро дав но за све цер ти фи ка -
те, акре ди то ва ло ме је да оце -
њу јем дру ге пре во ди о це на
испи ти ма. С дру ге стра не, већ
гото во два де сет годи на анга -

жо ван сам као про фе си о нал ни
пре во ди лац и испи ти вач у
енгле ско-аме рич кој фир ми
„Language Line”, која покри ва
Ује ди ње но Кра љев ство, Kанаду
и САД – исти че Кени.

Кари је ра за понос

Њего ва енгле ска аван ту ра поче -
ла је пре рав но четр де сет годи -
на, када је након одслу же не
арми је и сте че них иску ста ва
осе тио шта ће се дога ђа ти на
овим про сто ри ма.

– То ми је негде у потиљ ку
упа ли ло панич ну лам пи цу за
дога ђа је који су усле ди ли тек
деце ни ју касни је. Иако сам
годи на ма имао упла ћен колеџ
у Лон до ну, и без обзи ра на
мол бе моје тет ке која је ина че
живе ла тамо, тих тинеј џер ских
седам де се тих ништа није
могло да ме одво ји од мог дру -
штва у Пан че ву. Међу тим, та
вој нич ка 1980. нате ра ла ме је
да са огром ним кофе ром,
испред лиф та у Недељ ка Бар -
ни ћа број 3, на Тесли, започ -
нем путе ше стви је. Све тла веле -
гра да отво ри ла су ново погла -
вље мог живо та, а кошар ка је
била темељ све га оно га што

ми се деша ва ло ота да. Дуге
лон дон ске лет ње вече ри, када
тек после десет сати почи ње
да се смр ка ва, и про зор моје
спа ва ће собе у Чизи ку, у чијем
нивоу су ка сво јим дести на -
ци ја ма у низу поле та ли ави о -
ни са аеро дро ма „Хитроу”,
буди ли су ностал ги ју за мојим
Пан че вом, која није про шла
до дан-данас – почи ње при чу
Кени.

Сво је вр стан иза зов било је
поха ђа ње коле џа „Илинг”, који
је оку пљао сту ден те из целог
све та и пред ста вљао Ује ди ње -
не наци је у малом.

– Kошаркашк и тим коле џа,
поред два де сет Аме ри ка на ца,
чини ли смо Јор гос из Грч ке и
ја. Био сам MVP две годи не
заре дом, због чега сам сте као
при ви ле ги је код про фе со ра
физич ког, који је био један од
суди ја на Вим блдо ну, тако да
сам редов но доби јао кар те за
тур ни ре који му прет хо де, као
што су „Квинс” или „Benson and
Hedges” у „Вем бли аре ни”. Одла -
зио сам зајед но са саи гра чи ма
Аме ри кан ци ма, а јед ном прили -
ком уву кли смо се у глав ну ложу.
Сећам се да је Џим Кури јер
играо с неким мени непо зна -
тим Русом. У јед ном момен ту
неко ме је куц нуо по раме ну,
кад оно Џон Мекин ро, који ме
је питао: „Мај сто ре, је л’ знаш
који је овај Рус?” А мојим Амери -
кан ци ма доња вили ца уда ри ла
у под! Мало сам их ложио како
се Џон и ја зна мо годи нама, због
чега су ми дани ма сти за ла пића
у пабу – уз смех ће овај енгле -
ски Пан че вац.

А онда су му се, као на филм -
ској тра ци, низа ли небро је ни
дога ђа ји. Наро чи то се издва ја
један меч орга ни зо ван због
девој ке која је била кон ди ци о -
ни тре нер Мар ти не Навра ти -
ло ве и њена парт нер ка, ина че
једи на жена тада реги стро ва на
у НБА.

– Ако кажем да су мно ги
мом ци зази ра ли када им је при -
ла зи ла у одбра ни, то довољ но
гово ри какав је била играч. Па,
кад већ нисам Мар ти ну ужи во
посма трао на Вим блдо ну, она
је гле да ла мене. И баш после
те утак ми це при шао ми је Боб
Мек Kеј, који је играо на олим -
пи ја ди за Вели ку Бри та ни ју и
водио клуб „Camden & Hamp-
stead”. И тако се отво ри ло ново
погла вље мог кошар ка шког
живо та, које ме је касни је дове -
ло до клу бо ва у Лондону, Ливер -

пу лу, као и до неких дру гих у
земљи и  ино стран ству. Упо ре -
до с тим, ушао сам у тре нер ске
воде и био пред став ник кошар -
ка шке орга ни за ци је, када сам
запо чео бор бу с „ветре ња ча ма”,
како бих поди гао и ниво игре
и њену репу та ци ју, у тра ди ци -
о нал ној земљи кри ке та, раг би -
ја и фуд ба ла. За све то вре ме
било је и сија сет лепих тре ну -
та ка и познан ста ва с мно гим
људи ма. Реци мо, један од њих
је леген дар на НБА зве зда Др
Џеј – Џули јус Ирвинг, а дру ги
је чуве ни аме рич ки тре нер Боби
Најт, којег сам упо знао тако
што ме је замо лио да му у касне
сате помог нем да нађе сомо -
ви ну у Лон до ну – при се ћа се
Дра го слав.

Поче так деве де се тих годи на
зате као га је на Kипру, где је
про вео две годи не, а потом се
вра тио у Енгле ску, јер му се
родио син Сло бо дан, који му
је недав но пода рио уну ка Илију.

– Потом сам насту пао у
Наци о нал ној лиги за Ливер -
пул, где се на неки чудан начин
затва ра круг. С тим истим мом -
ци ма сада играм „Мастерс” тур -
ни ре у Енгле ској, које доби ја -
мо три годи не заре дом. Ништа
ново нећу рећи ако кажем да
би про шлу годи ну мно ги желе -
ли да избри шу из сећа ња.
Kолико је сви ма у спорт ском
сми слу фали ла, пока зу је
ентузи ја зам и актив ност сада
када сти жу пози ви на мно ге
тур ни ре, од Тур ске до Kариба,
с надом да ће се ситу а ци ја про -
ме ни ти набо ље. Про шле годи -
не тре ба ло је да се игра Свет -
ско првен ство вете ра на у Шпа -
ни ји, а с обзи ром на то да сам
сада држа вља нин Бри та ни је,
позван сам на то так ми че ње, за
које смо тре ни ра ли у Брај то ну
до мар та, када је све ста ло –
наво ди кошар ка шки вете ран.

Коро на све зау ста ви ла

Чиње ни ца је да је коро на пре -
о ку пи ра ла живо те на целој
замаљ ској кугли, а пре ма Кени -
је вим речи ма, фун да мен тал на
раз ли ка изме ђу нас и Енгле за
је у при сту пу про бле ми ма.

– Посто ји гру па на „Феј су” –
„Срби у Лон до ну”, где можеш
све да питаш: од прак тич них
ства ри до отва ра ња разних
поле ми ка. Недав но, када сам
видео како се „демо крат ски и
дипло мат ски” воде диску си је,
схва тио сам како су Енгле зи
вла да ли у пола све та а да

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.

Лови чи ца
Ова пре ле па мешан ка, ста -
ра око две годи не, која у
себи има крви ловач ке расе
гонич, тра жи нови дом. Она
је сада сте ри ли са на, вак ци -
ни са на, обе ле же на микро -
чи пом и тре ти ра на про тив
пара зи та.

Лови чи ца има лепу, сјај -
ну и изра зи то меку дла ку, а воли да се мази и навик ну та је на
пово дац. Потен ци јал ни удо ми те љи могу да је виде у град -
ском при хва ти ли шту и да позо ву на број теле фо на 352-148.

Kоргијевац
Ако неко тра жи мањег звр ка, овај
без ре пи муж ја чић је пра ви избор.
Реч је о мешан цу с гени ма кор ги ја,
ста ром око две годи не, који је сада
кастри ран, микро чи по ван, вак ци ни -
сан и тре ти ран про тив пара зи та.

Он још увек није у пот пу но сти
нави као на пово дац, иако дозво ља ва
да му се ста ви око вра та, али одмах
леже на леђа и хоће да се мази.

Ко жели да га упо зна, може га наћи
у град ском при хва ти ли шту, а кон такт-теле фон је 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!

МОЈЕ ЛЕПО ПАН ЧЕ ВО...

Кени је након све га схва тио

коли ко је Пан че во било

мало, а ипак вели ко.

– Kао што то обич но бива,

када се пред ста виш, наши

људи одмах пита ју ода кле

си. И пра во је чудо коли ко

се људи у неком сег мен ту

свог живо та дота кло Пан че -

ва. Можда је нај бо љи начин

да зао кру жим „анто ло ги ју”

позив који сам имао јуче:

човек се од коро не, негде у

Аме ри ци, бори за живот и,

када је чуо ода кле сам, иста -

као је да је, насту па ју ћи за

„Локо мо ти ву” и „Рудар”,

играо фуд бал про тив „Дина -

ма”. Још ми одзва ња ју њего -

ве речи на кра ју: „Поздра ви

ми моје лепо Пан че во” –

поен ти ра наш сугра ђа нин.

НАШИ У БЕЛОМ СВЕ ТУ: ДРА ГО СЛАВ KЕНИ МАРИН КО ВИЋ

ОСВО ЈИО ЕНГЛЕ СКУ, АЛИ НЕ МОЖЕ БЕЗ СВОГ ГРА ДА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Драгослав на мосту који спаја два дела његовог пребивалишта Престона

Кени с Панчевцима испред стадиона „Ливерпула”

Некад – карактеристичан
Маринковићев улаз под кош
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Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ових дана забри ну ће вас честе
неса ни це. Раз ми шља те о напу -
шта њу посто је ћег посла и већ сте
у пре го во ри ма за нови. Не зале -
ћи те се пре ви ше. Пред ло жи те
парт не ру зајед нич ки живот,
може те се изне на ди ти коли ко
дуго он то при жељ ку је.

Ваге које раде с децом могу оче ки -
ва ти награ де и пози ве за уче ство -
ва ње у некој бит ној мани фе ста ци -
ји. Новац вам про сто кли зи кроз
руке, али већ у сре ду вам пред сто -
ји доби так. Послу шај те свој уну -
тра шњи глас и сво је срце и неће те
погре ши ти. Без вољ ни сте.

Непо треб на тен зи ја ума ра све
око вас, а ви се не поме ра те с
места. Послу шај те сво је сарад ни -
ке, можда има ју реше ње које већ
дуго тра жи те. Нисте спо соб ни да
раз го ва ра те с парт не ром док не
реши те сво је недо у ми це. Алер ги -
је, про бле ми с грлом и желу цем.

Непла ни ра ни изда ци за кућу
изба ци ће вас из рит ма. На послу
сте се намет ну ли сво јим ста во ви -
ма. Поло жај вам је сигу ран. Парт -
нер вас већ пома ло ума ра жало -
пој ка ма. Тру ди те се да га подр жи -
те, али га све мање раз у ме те.
Гла во бо ља.

Кон цен тра ци ја вам није на нај ви -
шем нивоу, али није тре ну так за
одмор, јер дру ги могу пре у зе ти
заслу ге за ваш рад. Могућ је изне -
над ни нов ча ни доби так у сре ду.
Задо вољ ни сте одно сом с парт не -
ром. Пома ло сте опсед ну ти сво јим
здра вљем и здра вом исхра ном.

Зада ли сте себи уби та чан тем по.
Коле ге вам веру ју и осла ња ју се
на вас. Има ће те нов ча ни доби -
так сре ди ном неде ље. Што пре
раз го ва рај те с парт не ром да
вам се не би дого ди ло да оста -
не те сами. Могу ћи су боло ви у
зглобо ви ма.

Новац ће вам при сти за ти у
мањим коли чи на ма током целе
неде ље. Буди те стр пљи ви у пре -
го во ри ма које води те око про јек -
та са стран ци ма. Дани ма раз ми -
шља те о све му што је дове ло до
пре ки да везе. Оста ви те про шлост
иза себе. Здра вље солид но.

Слу чај но ћете доћи до важних
инфор ма ци ја које вам могу
помо ћи на послу. Зау зе ти Лаво -
ви ће напра ви ти „вели ко спре ма -
ње” свог љубав ног живо та, док
ће се сло бод ни добро заба вља ти
и осва ја ти. Пома ло поста је те
хипо хон дар.

Нео че ки ва ни изда так почет ком не -
де ље. На послу вам пред сто ји ван -
ред на кон тро ла. Коле ге ће инси -
сти ра ти на неком хума ни тар ном
про је кту, али вас то не занима. Бес
ћете лечи ти на парт не ру, иако вас
он у пот пу но сти подр жа ва. Ваша
нер во за може иза зва ти хер пес.

Биће те при ну ђе ни да раз ми шља те
о дошко ло ва њу како бисте задр -
жа ли посао. Све вас нер ви ра и на
послу и у кући. Про бај те да бар на
јед ној стра ни изгла ди те неспо ра -
зу ме. Упу шта ње у тај не љубав не
везе није реше ње. Ваша мелан хо -
ли ја је забри ња ва ју ћа.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Већи ну нов ча них про бле ма сте
реши ли. Одах ни те мало. Само -
поу зда ње вам се вра ћа. За
викенд ће вам парт нер при у шти ти
оно о чему дуго машта те. Избе га -
вај те теже физич ке напо ре, могу -
ћи су про бле ми с лум бал ним
делом кич ме.

Један вешт послов ни мане вар до -
не ће фир ми вели ки новац, а вама
само похва ле. Не жури те са за -
кључ ци ма. Раз мо три те пону ду за
но ви посао коју сте доби ли пре ко
при ја те ља. Не упу штај те се у тешке
ра зго во ре. Ужи вај те у дру штву пар -
тне ра и при ја те ља. Наспа вај те се.
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP + 
седиментација Цена: 560 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 
• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 12. ДО 25. ФЕБРУАРА 2021.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА: 

15. ФЕБРУАР (ПОНЕДЕЉАК): НЕРАДНИ ДАН • 16. ФЕБРУАР (УТОРАК) ОД 10 ДО 15 САТИ • 17. ФЕБРУАР (СРЕДА): ОД 8 ДО 15 САТИ
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ФИАТ ПАНДА 1.1 young,

2002. годиште, путнички,

рег. До 03. 01. 2022 год.

Тел. 061/138-68-73 (СМС)

МЕРЦЕДЕС Б 180 ЦДИ,

аутоматик, 2010, реги-

страција април 2021.

063/725-99-37. (230665)

СТИЛО 1.2, 2002, петора

врата, фул опрема, шест

брзина, у првој боји.

064/130-36-02. (300972)

ПРОДАЈЕМ пежо 308,

2009, годиште, гаражи-

ран, у супер стању, ку-

пљен у Србији. 064/194-

69-03. (300897)

РЕНО клио 1.2 Б, 2002.

годиште. Тел. 061/132-54-

21 (300908)

ПРОДАЈЕМ опел мериву,

2005, 1.7. 063/325-972.

(300939)

НА ПРОДАЈУ асеат кор-

доба, 1995. регистрован

до краја априла, атест

плина до 2023, власник.

064/273-60-62.(300954)

ПОЛО 1.4 бензин,

144.000 км, регистрован

до краја априла 2020. го-

дине, 950 евра. 062/832-

36-38. (300963)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,

купљен нов у Србији, ди-

намик опрема, атестиран

плин. 064/130-36-02.

(300972)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора

врата, сва опрема,

160.000 км. 064/130-36-

02. (300972)

ПУНТО 1.2, 3 В, 2002, ме-

талик сив, клима, серво,

одличан. 064/142-55-93.

(301037)

ПЕЖО 206, 1.4, 3 В, 2005,

серво, АБС, клима, одли-

чан. 064/856-60-65.

(301037)

ПРОДАЈЕМ тојота јарис,

2002. Тел. 065/689-85-

12.(301042)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га-

ражни простор од 130

квм у Тамиш капији.

063/175-62-95. (301027)

ПРОДАЈЕМ гаражу на

Стрелишту. 063/161-95-

56. (300913) 

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,

дијапозитиве и све врсте

видео касета квалитетно

преснимавам на ДВД.

063/288-278. (300900)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789,

063/77-84-789. (301034)

ПРЕОСТАЛО дрво, акци-

ја, буква, багрем, храст,

са превозом и сечом. Це-

на 4.500 динара. 065/440-

09-65. (299835)

ПРАСИЋИ на продају.

Мића. Новосељански пут

175. 064/303-28-68

(СМС)

ЧАМАЦ/ГЛИСЕР, „Г-370”

3.72 x 1.65 x 0.59.

Тел.065/421-22-10 (СМС)

ДРВО исечено багрем и

цер, цена 4,600 динара.

063/770-64-22 (СМС)

ОГРЕВНО дрво, багрем,

буква, храст, 4.500 дина-

ра. 064/356-03-93, бес-

платан превоз. (299087)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, монтажа, гаран-

ција. Вршимо сервисира-

ња. 063/714-38-98.

(300692/р 4902)

ТВРДО дрво суво, акција,

превоз, сеча гратис, мере-

ње код вас кући. 064/959-

49-61. (299835)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,

јагањци и свиње. Могућ-

ност клања и печења.

060/037-11-96. (300791)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елемен-

те, судопера 3.000 дина-

ра, нова. 063/773-45-97.

(300891)

ПРОДАЈЕМ ремнтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа. 063/705-18-18, 335-

930. (300905)

РАСПРОДАЈА кока носи-

ља у пуној носивости са

фарме Дабић у Панчеву,

по цени од 200 динара

комад. Вршимо упис за

28. 2. 2021. 013/377-901.

(300909)

ПРОДАЈЕМ француски

лежај. 060/503-31-68.

(300910)

ПРОДАЈЕМ слике, уља на

платну, Трумића, Радови-

ћа и других аутора.

066/333-892. (300720)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.

Тел. 064/821-90-60.

(300957)

ПРОДАЈЕМ круњач, пре-

крупач, замрзивач под га-

ранцијом, дизалицу и

плинску боцу са бренером.

064/821-90-60. (300957)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи. Тел.

013/352-114. (300967)

ПРОДАЈЕМ трпезаријски

сто и столице бидермајер,

тепих вунени, гардеробна

ормара 2, један двокрилни

и један јднокрилни регал,

шкоску гарнитуру, 4 оама-

ра, стол и столица, кухињ-

ски сто, собни столић.

064/276-08-08. (300970)

ФРИЖИДЕР, електрични

шпорет, веш-машина,

уљани радијатор с кало-

рифером, телевизор.

063/861-82-66. (301010)

ДВОСЕД, тросед, кревет,

судоепра, полуугаона гар-

нитура, орман с ципелар-

ником, фотеље. 063/861-

82-66. (301010)

ПРОДАЈА нових столица

1.800, столова од 4.500,

кревети од 15.300.

060/600-14-52. (301019)

СВИЊСКЕ плутке на про-

дају. 060/500-30-91,

013/632-145. (301020)

БАЛИРАНА детелина на

продају, сува, првокла-

сна. 065/366-00-60.

(301021)

ПРОДАЈЕМ дрва за шпо-

рет, јефтино. 062/190-71-

60. (301045)

ПРОДАЈЕМ детелину,

снопове. 062/634-112.

(301045)

НА ПРОДАЈУ црвено-бела

крава. 013/354-719,

064/948-75-77. (301051)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

горење, стару седам годи-

на у супер стању, са га-

ранцијом. 064/122-68-05.

(301059)

КУПУЈЕМ перје, старин-

ски намештај, слике, са-

тове, стари нова, сифон

флаше,с таре играчке,

остало. 063/705-18-18,

335-930. (300905)

КУПУЈЕМО секундарну

сировину и метале, гво-

жђе, веш-машине, замр-

зиваче, телевизоре.

061/322-04-94. (300977)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, алулминијум,

олово, веш-машине, замр-

зиваче, телевизоре, дола-

зим. 061/321-77-93.

(300977)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, акумулаторе,

каблове, прохром веш-

машине, замрузиваче, до-

лазимо. 061/(206-26-24.

(300977)
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Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

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

(2/299242)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Taksam investd
.o

.o
.

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

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

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!

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/488-
40-22. (300899)

КУПУЈЕМ старе греде и
даске да нису труле, ци-
гле и целе салонит плоче.
065/333-03-39. (ф)

КУПУЈЕМ столице, столо-
ве, полован намештај,
остало покућство.
060/138-52-38. (801060)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
телевизоре, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
л063/101-11-47. (301067)

КУЋА, Горњи град, 7 ари
плаца. 060/626-22-48.
(300976)

ПЛАЦ на Кудељарском
насипу, 27,43 ара, излаз
на две улице, градско гра-
ђевинско земљиште.
068/408-97-21. (300644)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистер-
ска, преко пруге, пола
под воћем. 064/113-47-
76. (300625)

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

ПРОДАЈЕМ два и по хек-
тара грађевинског земљи-
шта, северна зона.
062/102-89-16. (300426)

27 КВМ, ВПР, 29.700,
укњижен, Танаска Рајића
24, нов. 069/655-214.
(300175)

ПРОДАЈЕМ кућу, главни
пут, у Старчеву, новију,
140 квм, без посредника.
061/180-26-30. (300938)

НА НОВОЈ МИСИ кућа
170 квм, два купатила,
три терасе, без посредни-
ка. 061/406-35-49,
063/807-75-61. (300893)

ДВА АЛАНЦА грађевин-
ског земљишта, црепајски
пут и код Млекаре.
064/123-45-70. (300966)

ПРОДАЈЕ се кућа у Панче-
ву, ужи центар, трофазна
струја,г ас, 2.5 ара плаца,
без посредника. Тел.
060/052-13-86. (300980)

ПРОДАЈЕМ две куће на
33 ара лаца, може замена
за стан. 064/194-03-87.
(301046)

ПРОДАЈЕМ два плаца 37
+ 12 ари, Пелистерска,а
преко пруге, грађевинско
земљиште. 063/708-00-24.
(301069)

СТАРЧЕВО, спратна , ПО,
ПР и таван, наставак, хала,
190 квм, 14 ари, 60.000.
069/744-286. (301080)

ПРОДАЈЕМ нов стан, но-

ва Миса, у згради, ниско

приземље, 42 квм + тера-

са, власник, 25.500 евра.

063/849-46-34. (300949)

СТРЕЛИШТЕ,  66 квм, ЦГ,
IV, прелеп, 57.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(300952)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две тера-
се, трећи спрат, лифт, ТА,
могућност ЦГ, 70.000,
договор. Звати после 17
сати на тел. 064/119-60-
06. (300958)

ДВОИПОСОБАН, ново-
градња, 59 квм, 45.000
евра, шири центар. „Дива”,
064/246-05-71. (300969)

КОТЕЖ 2, леп двособан,
IX, могућност прошире-
ња, 48.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (300018)

ЦЕНТАР, двособан, ЦГ,
договор, трособан, I, ЕГ,
60.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (300018)

ТАМИШ капија, гарсоње-
ра, 31 квм, V, ЦГ, тераса,
33.500. (398),„Кров”,
060/683-10-64. (301053)

ЦЕНТАР, двособан, 49
квм, II, сређен, 48.000.
(398),„Кров”,  060/683-
10-64. (301053)

СОДАРА, двоипособан,
67 квм, VI II (XII), ренови-
ран, гаража, 63.000.
(398),„Кров”,  060/683-
10-64. (301053)

КОТЕЖ 1, код Амбуланте,

двособан, 62 квм, II,

52.000. (398),„Кров”,

060/683-10-64. (301053)

СТАН, Тесла, Стевана Шу-

пљикца, 53 квм, комплетно

реновиран, вреди видети,

40 квм, власник, 32.000.

062/434-181. (301074)

ЦЕНТАР, трособан, при-
земље, 78 квм, ЕГ, само
72.000. 069/744-286.
(301080)

ЦЕНТАР, двоипособан, 60
квм, ЦГ, прелеп, 60.000.
069/744-286. (301080)

КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, IV, ЦГ, 40.000.
069/744-286. (301080)

КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, IV, ЦГ, 40.000.
069/744-286. (301080)

ТЕСЛА, трособан, 88 квм,
трособан,д ве терасе, 2
МЧ, 70.000. 069/744-286.
(301080)

ЦЕНТАР, дворишни, 39
квм, приземље, до улице,
20.000. 069/744-286.
(301080)

КУПУЈЕМ двособан стан,
у ширем центру, без по-
средмника. 063/873-03-
60. (300936)

ПОТРЕБНИ станови, кук-
ће, плацеви, брза реали-
зација. 069/744-286.
(301080)

КУПУЈЕМО станове, ккуће,
исплата одмах. „Трем 01”,
063/836-23-83. (300952)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж.
Зрењанина 14, купујем
стан у згради за више ку-
паца. 064/246-05-71.
(300969)

ПОТРЕБАН стан до
20.000, дворишни, хитно.
069/744-286. (301080)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (301077) 

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

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан, строги центар,
пешачка зона, Масарико-
ва, централно. 065/521-
13-87. (301083)

БЕСПЛАТНО собу, кукхи-
њу, купатило, издајем ста-
нарки у Иванову, могућа
надокнада. 064/372-94-
71. (300894)

ИЗДАЈЕМ стан у Панчеву.
064/196-09-21. (301006)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
ришни стан у центру, де-
позит обавезан. Зоран,
061/162-34-63. (300896)

ИЗДАЈЕМ собу, упореба
кухиње и купатила. Тел.
060/031-07-26. (300902)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру са ЦГ, у призе-
мљу, центар. Тел.
062/816-11-49. (300919)

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабуч-
ком путу, близу нове Фа-
брике. 060/348-19-88.
(300920)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 44 квм, Војвођански
булевар, преко пута Дома
старих. Тел. 013/251-64-
25, 069/516-425. (300937)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
комплет намештен у цен-
тру Панчева, приземље,
етажно грејање на гас.
063/311-369. (300925)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, са интерне-
том + кабловска. Тел.
064/110-37-63. (300955)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, 38 квм, на-
мештен. 060/332-02-40.
(300885)

ДВОРИШНА гарсоњера и
двособан стан за издава-
ње, ненамештен. 060/626-
22-48. (300976)

ДВОРИШНИ стан изда-
јем, самцима, код Прео-
браженске цркве.
060/161-64-78. (300981)

ИЗДАЈЕМ стан у центру
код нове Поште, 34 квм.
Тел. 064/134-06-08.
(300983)

ГАРСОЊЕРА у центру,

намештено, ТВ, интернет,

ТА, 100 евра. 069/113-00-

73. (300985)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

50 квм, у америчким згра-

дама. 060/750-38-07.

(300988)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан, центар, намештено,

клима, интернет, 150 вра.

069/113-00-73. (300985)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагно-
стика. Прегледи свих специјално сти из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање тера-
пија у поликлиници Panmedica, а по 
потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

„ЈМД” д. о. о.
Гробљанска 50, Панчево

Фирми за нискоградњу

потребни физички радници.

Инфо на тел. 013/332-526. 

(3/300997)

ПОТРЕБАН РАДНИК 

за лакше физичке послове. 

Године небитне, 

обавезна Б категорија.

Милан, 063/772-13-05
(7/300986)

ADMISTRATIVNI SARADNIK: potreban za rad na

obradi i prijemu dokumenata sa poznavanjem rada na

računaru, fakturisanje i ostali poslovi!

VOZAČ SARADNIK: na transport plovila, spustanje i

vadjenje iz vode kao i ostali radovi u sklopu firme 

POTREBAN SARADNIK: na poslovima odrzavanja

raznih polovila-čamaca i pomoći oko ostalih manipu-

lacija oko čamaca 

Telefon 011/331-73-17, Meil: goga@nautica.rs 

Sastanak za posao zakazati ili poslati svoj CV na meil

goga@nautica.rs !

НАМЕШТЕН двособан, 54
квм, први спрат, код Хо-
тела Тамиш, грејање на
гас, 200 евра. Тел.
062/260-194. (300964)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
065/665-75-10. (300973)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
за раднике. 064/217-48-
56. (300930)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен стан, 40 квм, у
центру. 065/344-85-77.
(301032)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, посебан
улаз, струја, гас, вода.
069/396-16-90. (301049)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
стара Миса. 060/011/96-
66. (301052)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у центру. Тел. 069/314-
01-55. (301062)

ИЗДАЈЕМ намештену дво-
ришну гарсоњеру озбиљној
женској особи. Содара.
065/469-57-95. (301066)

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
1, намештен, централно.
063/346-655. (301068)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Котежу 1, 60
квадрата, централно греја-
ње. 063/362-419. (301081)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,
центар Јабуке, цена по
договору. 064/579-16-15.
(301139)

ИЗДАЈЕМ у Немањиној
бр. 8, канцеларијски про-
стор, 45 кв. Тел. 063/233-
558. (300769)

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

ЛОКАЛ за издавање, нова
Миса, 95 квм, близу шоле,
цена 270 евра. 063/327-
881. (301071)

ПРОДАЈЕМ локал на пија-
ци, 10 + 5 квм. 063/583-
747. (300998)

НА ПРОДАЈУ бивши ре-
сторан „Лала” на Бавани-
штанском путу, власник,
1/1. Тел. 065/227-57-55.
(300927)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ простор
300 квм, погодан за мага-
цин, канцеларијски про-
стор, прилаз асвалтиран.
Тел. 065/227-57-55. (300927)

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм,
Светозара Милетића 35.
063/272-583. (300931)

ИЗДАЈЕМ локал од 90
квм, код Аутобуске стани-
це. 063/279-421. (300982)

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, у
центру. 063/101-69-37.
(300998)

ИЗДАЈЕМ локал 150 квм,
у центру Панчева.
063/101-69-37. (300998)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ локал 23
квм, С. Саве 4, 064/888-
60-23, Павловић.
(301015)

ТЦ Змај Јовина, локал, III,
25 квм, ЦГ, 14.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (301077)

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

ПОТРЕБАН возац Ц и Е
категорије са искуством
за превоз зитарица .( ка-
да) Пријава, сталан по-
сао. 069/301-17-00 (СМС)

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

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

ДОМУ за стара лица по-
требан физиотерапеут са
искуством, мушкарац, со-
цијални радник са иску-
ством, помоћна радница
у кухињи. За све додатне
информације позвати на
065/523-05-95. (ф)

ПИЦЕРИЈИ потребан во-
зач са Б категоријом за
развоз хране. 065/205-10-
52. (301012)

СТОВАРИШТУ грађевин-
ског материјала потребан
радник-продавац, комер-
цијалиста са искуством и
познавањем грађевинских
послова, да је возач Б или
Ц. 062/772-787. (ф)

ПОТРЕБАН грађевински
радник са искуством да је
возач Б или Ц за рад на
стоваришту грађевинског
материјала. 062/772-787.
(ф)

ДВА ПОМОЋНА радника,
за стално или повремено,
потребна за рад на стова-
ришту грађевинског мате-
ријала. 062/772-787. (ф)

РАДНИК за продају коки-
ца потребан, може и пен-
зионер. 065/333-03-39. (ф)

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

ПРЕДУЗЕЋУ из Панчева
потребан бравар, вариоц
на лаким браварским по-
словима и радник на ма-
шини за пескарење. Кон-
такт телефон 060/011-39-
51. (ф)

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

ПОТРЕБНА радница, пи-
ца мајстор, у пекари.
063/130-75-40. (300979)

ПОТРЕБНИ вредни и од-
говорни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(300885)

ПОТРЕБНЕ девојке за
маркетинг и продају па-
пирна конфекција „До-
на”. 061/227-29-45, ne -
ma nja.dmi tro vic -
@gmail.com  (300990)

ПОТРЕБНЕ раднице на
пословима одржавања
чистоће (хигијеничарке),
контакт тел. 064/000-57-
67. (301043)

ПОТРЕБАН металостру-
гар са искуством од ми-
нимум две године. Разго-
вор са кандидатима биће
организован сваког рад-
ног дана у 15 сати, на
адреси Новосељански пут
169, Панчево. За додатне
информације звати ис-
кључиво од 8 до 15 сати
на телефон 064/640-32-
85. (301054)

ПОТРЕБАН радник на
фарми крава. 064/160-
56-68. (301072)

РОШТИЉЏИНИЦИ Код
Тому Лесковчанина по-
требни озбиљни радници
за роштиљ и помоћни
радници. 065/900-50-08.
(301076()

МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ,
превијања, декубити, ка-
тетери, терапија, купање,
вађење крви, и др.
060/635-08-87 (СМС)

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

ЗИДАЊЕ малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетоирање, повољно.
063/865-80-49. (300627)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
и фасадарски радови мај-
стори из Ковачице.
060/066-08-60 (СМС)

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

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, уграђујем, оп-
прављам, гуртне.
064/181-25-00. (300689)

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

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (300674)

КАМИОН кипер, превоз:
шљунак, песак, ризла,
остало, утовар, одвоз шу-
та. 060/474-74-57. (300850)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (299775)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (299906)

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРУ ра-
чунара хитно потребно
запослење. 063/222-349.
(300685)

ДАЈЕМ часове математи-
ке и физике, хемија за
основну школу. 063/894-
83-40. (308885)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, глетовање, к ре-
чење, фарбање столарије.
064/280-26-15. (300895)

ЕЛЕКТРО-СЕРВИС климе,
монтаћа, сервисирање,
фрижидери, замрзивачи,
веш-машине, ТА пећи,
бојлери, ел. Инсталације,
табле. 060/521-93-40.
()300898)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (300884)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-20-
03. (300906)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-
70. (300915)

ПРЕВОЗИМ кипером
шљунак, песак, сејанац,
утовар, одвоз шута.
063/754-02-72. (300926)

ПРЕВОЗИМ кипером
шљунак, песак, сејанац,
ризлу, утовар, одвоз шута.
064/354-69-94. (300926)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ади
одгушење судопере, купа-
тила, попавке, замена, од-
мах. 064/495-77-59,
013/331-657. (300932)

ВРШИМ све врсте селид-
бе, чишћење подрума,
дворишта, тавана, одно-
симо шут и све остало.
061/627-07-31. (300965)

РАДИМО физичке посло-
ве: рушења кућа, шупа,
ископи, обарање стабала,
одношење ствари.
064/122-69-78. (300967)

ОБАРАЊЕ стабала, крче-
ње плацева, рушења обје-
ката, одношење стври, итд.
060/035-47-40. (300967)

ТАПЕТАР са искуством
тражи посао. 064/120-77-
64. (300950)

ГРЕЈАЊЕ радијаторско,
подно, соларно, котлови,
уградња, замена, консул-
тације, препшеравке.
064/123-63-65. (300968)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме,р адимо све по-
слове. 061/321-77-93. (300984)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа-демонтажа на-
мештаја. Дејан. 061/626-
14-50. (301024)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истоар, рушење,
разбијање бетона и слич-
но. Дејан. 061/626-14-50.
(301024)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робве, Панчево-даље, це-
на договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (301022)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, ракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (301036)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења, замена, поправци
делова, адаптација, нова
купатила. 013/377-930,
062/144-40-64. (301050)

КАМИОН кипер, превоз
шљунак, песак, сејанац,
ризла, утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (301058)

ЕЛЕКТРИЧАР, поравка,
израда инсталације, Та
пећи, бојлера, најјефти-
није у граду. 066/354-412.
(301063)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
одвоз шута и осталих ма-
теријала. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (301067)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена и уградња
бојлера, славина, цеви, од
00-24. 063/708-00-24 (301069)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
тавка, хобловање и лаки-
рање. 065/314-90-18,
061/314-90-18, 013/601-
892. (301070)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (301079)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, бесплатан пре-
воз и преглед. 060/07-84-
789, 063/77-84-789, Ул.
Јована Рајића 1 (код по-
ште на Тесли). (301034)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и
крпљење пробушених ка-
да. „балтокад” гаранција.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (300866)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, вен-
тила, батерија, санитари-
је, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (300923)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непо-
требне ствари. 064/280-
30-16, 063/731-77-67,
Владимир. (300940)

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

РОЛО-НАЈ: уградња: тен-
да, роло-челична врата за
излоге, гараже, најповољ-
није. 063/894-21-80. (301047)

ТЕПИХ сервис „Путник”,
дубинско-прање тепиха,
намештаја. Комора.
013/302-820, 064/129-63-
79. (301078)

РОЛО-НАЈ, поправка,
уградња ролетна, венеци-
јанера, зебра завесе, нај-
повљније, проверите.
063/894-21-80. (301047)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комар-
ници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-вра-
та, роло-заштита.
063/816-20-98 (301047)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,
повољно. 061/818-34-96.
(301028)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, бој-
лере, ТА пећи, шпорете,
поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготех-
ник”, 064/122-68-05. (301059)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјалноо обезбеђен,
жели да упозна жену или
девоку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(300922)
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На основу члана 6. Правилника о програму и начину полагања испита за обав-

љање такси превоза („Службени лист Града Панчева”, број 23/19), Градска упра-

ва Града Панчева –Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комунал-

не послове и саобраћај расписује 

ОГЛАС

ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА

ПАНЧЕВА И ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ,

ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Предмет огласа: Полагање испита о познавању територије Града Панчева и про-

писа којима се уређује такси превоз (у даљем тексту: испит).

Испит може полагати лице (кандидат), ако испуњава следеће услове:

1. да има возачку дозволу „Б” категорије најмање 5 (пет) година;

2. да има звање возача моторног возила (ранији назив: возача моторног возила,

III степен стручне спреме или КВ возач) или звање техничара друмског саоб-

раћаја (ранији назив: саобраћајни техничар) или звање возача специјалисте V

степена стручне спреме (ранији назив: ВКВ возач); 

3. да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање 5

година.

Кандидат који има квалификациону картицу возача или возачку дозволу са упи-

саним кодом „95” или сертификат о стручној компетентности за обављање посло-

ва професионалног возача, сматра се да испуњава услове из тачке 2. и 3. 

Полагање испита обавиће се у просторијама Градске управе Града Панчева, у Ма-

лој сали Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, у термину:

• дана 26. 03. 2021. године у 9 сати

• дана 25. 06. 2021. године у 9 сати

• дана 24. 09. 2021. године у 9 сати

• дана 24. 12. 2021. године у 9 сати

Пријава за полагање испита се подноси Градској управи Града Панчева – Секре-

таријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

(Одељењу за саобраћај), преко Градског услужног центра, шалтер број 1 и 2, у

термину:

• за полагање 26. 03.2021 године, пријава се подноси од 01.03 2021. године

до 12. 03. 2021. године

• за полагање 25. 06. 2021. године, пријава се подноси од 31. 05. 2021. године

до 11. 06. 2021. године

• за полагање 24. 09. 2021. године, пријава се подноси од 30. 08. 2021. године

до 10. 09. 2021. године

• за полагање 24.12. 2021. године, пријава се подноси од 29. 11. 2021. године

до 10. 12. 2021. године

Комисија ће организовати полагање испита и ван горе утврђених термина за по-

лагање, уколико се пријаве 3 или више кандидата, а термин полагања ће одре-

дити, у договору са кандидатима. 

Писана пријава кандидата за полагање испита садржи :

1. име, очево име и презиме,

2. датум и место рођења;

3. јединствени матични број;

4. податке о пребивалишту

5. податак о томе који пут полаже испит

Уз пријаву кандидат прилаже:

1. фотокопију личне карте (ако је без чипа) или очитану личну карту ( ако је са чи-

пом);

2. фотокопију возачке дозволе „Б” категорије (коју кандидат поседује најмање 5

(пет) година; 

3. фотокопију дипломе или сертификата или друге јавне исправе о стеченом об-

разовању којим доказује да има звање возача моторног возила или звање тех-

ничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте V степена стручне

спреме; 

4. фотокопију потврде издате од стране послодавца, којом се доказује да канди-

дат има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање 5 го-

дина.

5. доказ о уплати трошкова за полагање испита;

6. доказ о уплати градске административне таксе.

Кандидат који уз пријаву, приложи квалификациону картицу возача или возачку

дозволу са уписаним кодом „95” или сертификат о стручној компетентности за

обављање послова професионалног возача, кандидат није дужан да приложи до-

казе из тачке 3. и 4. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Литература за полагање испита може се преузети у Градској управи Града Пан-

чева – у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове

и саобраћај (Одељењу за саобраћај), III спрат – канцеларија 308, након уредно

поднете пријаве за полагање испита. 

Информација о висини трошкова за полагање испита, висини градске админи-

стративне таксе и друге релевантне информације могу се добити у Секретаријату

за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај (Одељењу

за саобраћај) III спрат – канцеларија 308, контакт особа је Јелена Недељковић,

телефон: 308-781.

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19,

37/19-др.закон и 9/20)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације за доградњу и рекон-

струкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС

Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба

бр. 99 на територији Града Панчева 

Излаже се на јавни увид Нацрт Планa детаљне ре-

гулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV

бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од

ТС Панчево 2 до стуба бр.99 на територији Града

Панчева.

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-

на и то почев од 12.02. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 08.30 до 11.30. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-

нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања  јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу  утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 23. 02. 2021.

године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске

управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

23. 03. 2021. године, са почетком у 13 сати, у Малој

сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

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

ПОНОВНУ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.5211/1 КО Панчево, за плани-

рану изградњу стамбеног објекта са 12 стамбених

јединица, спратности Пр+3+Пс, у Панчеву, Мило-

ша Требињца бр. 70, израђен од стране „Adecom

Group” ДОО, Панчево, за инвеститорa „Grivalux

Group” ДОО, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

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

јавне презентације од 7 дана, почев од 19. 02.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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

ПОНОВНУ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.4248/1 КО Панчево, за изград-

њу стамбено-пословног објекта, улаз 1:

По+П+6+Пс, улаз 2: По+П+6, у улици Браће Јова-

новића бр. 34–36, израђен од стране „Active Ho-

use”, Панчево, за инвеститорa „Vit Invest” ДОО,

Панчево, Петра Прерадовића бр. 29.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

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

јавне презентације од 7 дана, почев од 19. 02.

2021.године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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

ПОНОВНУ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели топ.бр.1255/1 КО Панчево, за по-

требе изградње вишепородичног стамбеног објек-

та, спратности П+2+Пс, у Панчеву, Карађорђева

109, израђен од стране „Мастер Пројект 2015”,

Панчево, за инвеститорa Платиша Милана из

Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

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

јавне презентације од 7 дана, почев од 19. 02.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА:

15. ФЕБРУАР (ПОНЕДЕЉАК): НЕРАДНИ ДАН

16. ФЕБРУАР (УТОРАК) ОД 10 ДО 15 САТИ

17. ФЕБРУАР (СРЕДА): ОД 8 ДО 15 САТИ

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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I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Према Одлуци о буџету Града Панчева за 2021. годину, сред-

ства у износу од 40.000.000,00 динара, намењена су за Конкурс

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја

из области јавног информисања у 2021. години. 

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских

садржаја из области јавног информисања, који доприносе ис-

тинитом, непристрасном, правовременом и потпуном инфор-

мисању свих грађана Града Панчева; заштити и развоју људ-

ских права и демократије; унапређивању правне и социјалне

државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих;

развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образо-

вања, укључујући и медијску писменост као део образовног си-

стема; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити жи-

вотне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја

који доприносе задовољавању потреба грађана за информа-

цијама и садржајима из свих области живота, без дискримина-

ције, имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и на-

ционалне мањине.

Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и

све законске прописе из области заштите права детета.

Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс

Града Панчева уз уважавање критеријума наведених у пре-

тходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање

грађана у развој локалне заједнице тако што ће омогућити:

– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених

места на територији Града Панчева за производњу и објављи-

вање следећих медијских садржаја: општи информатвини ме-

дијски садржаји, садржаји из области политике, културе, обра-

зовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне

заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањин-

ских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све

друге садржаје који су битни за живот грађана;

– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панче-

ва и насељених места на територији Града Панчева у случају

елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу

изазвати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске

непогоде, загађење и слично);

– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде

и доношења oдлука Скупштине Града Панчева, које директно

утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и

мањинских права сваког члана локалне заједнице;

– презентовање информација од јавног значаја из делокруга

рада органа Града Панчева;

– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и

едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током про-

цеса израде и доношења Одлуке о буџету Града Панчева за

2021. годину;

– презентацију и праћење имплементације свих пројеката фи-

нансираних из буџета Града Панчева, путем Конкурса, за орга-

низације цивилног друштва;

– презентовање руралног развоја у насељеним местима са те-

риторије Града Панчева, промоције и едукације пољопривред-

ника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здрав-

ства, бриге о маргиналним групама;

– презентовање спортских и културних догађаја, као и култур-

ног и индустријског наслеђа са територије Града Панчева, са

циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним акте-

рима и темама.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који

се води у Агенцији за привредне регистре;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом

медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран ме-

дијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у

Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се фи-

нансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном пе-

риоду добила средства намењена пројектном суфинансирању,

а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми

поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се

утврди да су средства ненаменски трошила. 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом

на једном конкурсу.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним

пројектом за сваки медиј.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту

износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројек-

ту износи 15.000.000,00 динара

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње

медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет ме-

дије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинанси-

рање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се

реализују путем штампаних медија, на радију и интернет пор-

талима, средства ће се додељивати у складу са чл. 95, 96. и 97

Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени

гласник РС” бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), од-

носно по правилима за државну помоћ мале вредности (de

minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње

медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за су-

финансирање највише до 50% вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ ко-

ристио средства намењена пројектном суфинансирању у обла-

сти јавног информисања на републичком, покрајинском или ло-

калном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансира-

ње истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу

који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности

пројекта производње медијских садржаја за штампане медије,

радио, интернет медије и новинске агенције, док за пројекте

производње медијских садржаја за телевизију не прелази 50%

вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријав-

љени на Конкурс су:

1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да

оствари јавни интерес у области јавног информисања:

2) Mера пружања веће гаранције привржености професионал-

ним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно

се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

• остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

• остваривање намене конкурса;

• усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и

приоритетима циљних група;

• идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,

• заступљености иновативног елемента у пројекту и новинар-

ско истраживачог приступа. 

2. Утицај и изводљивост са становишта:

• усклађености планираних активности са циљевима, очекива-

ним резултатима и потребама циљних група;

• степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних

група;

• мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализа-

ције пројекта;

• разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;

• степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни

ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

• степен организованих и управљачких способности предлага-

ча пројекта

• неопходни ресурси за реализацију пројекта;

• стручних и професионалних референци предлагача пројекта,

које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

• прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује

усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

• економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и

пројектне активности.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји

од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада ор-

гана локалне самоуправе на територији Града Панчева;

2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

3. допринос у очувању српског националног и културног иден-

титета и jезика;

4. допринос очувању националног и културног идентитета на-

ционалних мањина које живе на територији Града Панчева;

5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправно-

сти положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;

6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разно-

врсности;

IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње

медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. го-

дини, подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у не-

дељном листу „Панчевац“, 

Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о распо-

дели средстава достави градоначелнику Града Панчева.

Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од

90 дана од дана закључења конкурса.

Период имплементације пројеката је најкасније до 31. 12. 2021.

године, а рок за подношење извештаја је до 31. 01. 2022. године.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће

на Конкурсу достави у пет примерка. Образац се преузима са

сајта Града Панчева.

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих

докумената у једном примерку:

1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у

Агенциjи за привредне регистре;

2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра

јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

3. потврда Народне банке Републике Србије да нема евиденти-

ране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде

рачуна)

4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених

медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основ-

них средстава)

5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од

Регулаторног тела за електронске медије;

6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће про-

грамски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавез-

но само за правна лица и предузетнике регистроване за про-

дукциjу телевизиjског и радиjског програма);

7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер,

примерак новина, џингл и сл);

8. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и

у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de

minimisдржавна помоћ) у текућој фискалној години, и у пред-

ходне две фискалне године

9. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од

129,00. динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела:

97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о

градским административним таксама („Службени лист града

Панчева” бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15,

37/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19 и 70/20).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована

најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да

предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски

стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се

писаним путем обрате Граду Панчеву – Секретаријату за јавне

службе и социјална питања.

Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удруже-

ње регистровано најмање три године пре датума расписивања

овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана

од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Панчевац“.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обав-

љати јавну функцију, у складу са правилима о борби против ко-

рупције.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских

садржаја из области jавног информисања у 2021. годинии и

Образац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области

јавног информисања и Буџет пројекта а/ ) за пријаву обjављују

се и могу се преузети на сајту Града Панчева, где су видљиви

и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу,

биће обjављено на интернет страници Града Панчева

www.pancevo.rs, и достављено свим учесницима конкурса у

електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном об-

расцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу:

Градска управа Града Панчева

Трг Краља Патра I, број 2 - 4

26000 Панчево,

са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВ-

НОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ

Додатне информациjе се могу добити у Градској управи Града

Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања

радним даном од 8 до 15 сати, у канцеларији број 204 или пу-

тем телефона: 013/308-795 и 013/308-907.

ГРАД ПАНЧЕВО 

На основу чланова 18. и  19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87, 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за

доделу државне помоћи ( ''Службени гласник РС'' бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14)  чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист Града Панчева” бр.25/15-пречиш-

ћен текст, 12/16 8/19 и 16/19), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије”  број 16/16 и

8/17),  Одлуке о буџету Града Панчева за 2021. годину „Службени лист Града Панчева” бр.69/20) и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00015/2021-01/3 од 25. 01. 2021. го-

дине градоначелник Града Панчева  расписуjе

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години
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Последњи поздрав

супругу

БОЖИДАРУ

ОСТОЈИЋУ

Шездесет година сам

те чувала, а сад сам те

изненада изгубила.

Твоја супруга МИРА
(5/300882)

Последњи поздрав

најдражем деди

БОЖИ

од унука ДРАГАНА

(3/300882)

Последњи поздрав оцу, деди и тасту

БОЖИДАРУ ОСТОЈИЋУ
Отишао си мирно са анђелима. Нека те вечно чувају.
Твоја неутешна ћерка СВЕТЛАНА, унуци МАРИЈАНА и
ДРАГАН и зет МИЛАН

(6/300882)

Последњи поздрав вољеном деки

БОЖИ
Био си и остао моја снага, мој покретач и моје срце.
Мирно спавај мој деко.

Твоја вољена унука МАРИЈАНА
(4/300882)

Наша вољена

МИЛИЦА РАДОЈИЧИЋ
6. VII 1941 – 3. II 2021.

Сахрана је обављена 4. фебруара 2021. го-

дине на Котеж гробљу у Панчеву.

Стрепња, нада, мук и неизрецива бол...

Њене ћерке СЛАВИЦА и СЛАЂАНА

са породицама

(26/300928)

МИРЈАНА СТЕВАНОВИЋ
29. X 1946 – 8. II 2021.

Драга мајко и бако, тешко се носимо са истином да више ниси са

нама. Зато опрости ако нам туга прекрије поглед а сузе поквасе

образe.

Нека твоја племенита душа почива у миру.

Љубав и сећање на тебе никад неће избледети.

Волимо те и са великом тугом се опраштамо од тебе.

Последњи поздрав.

Да, фалићеш нам знај, сваки минут, сваки дан у то буди сигурна.

На свету ниси била сама, путуј спокојна.

Ожалошћени: Син ГОРАН, снаја ЖАНА, ћеркa БИЉАНА

и зет ЈОВИЦА и унуци ЈОВАНА, МИЛОШ и АНАСТАСИЈА

(36/300945)

Тужна срца јављамо да је наш драги

МИКЛОШ МАРТОН

преминуо у 75. години, 2. фебруара 2021. године

Отишао си без поздрава велики човече! Оста-

јеш нам вечно у сећању – волимо те.

Ожалошћени: супруга ЕСТИ, ћерка ЕМИКА,

син ЕРНЕ са породицама, унуци и праунуци,

родбина и пријатељи.

Нека је благословено сећање на њега.

(58/300994)

Тужна срца јављамо

да је

МИКЛОШ

МАРТОН

преминуо 2. фебруа-

ра 2021.

Волимо те брате.

Брат са породицом

(59/300994)

Последњи поздрав

вољеном зету Божи

БОЖИДАР

ОСТОЈИЋ

Хвала ти за све што

си учинио за мене,

никада те нећу забо-

равити.

Почивај у миру.

Свастика СМИЉА

са породицом

(77/301026)

Последњи поздрав нашем драгом

БРАНИСЛАВУ НИКОЛИЋУ
1950–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга БИСЕРКА, синови ГОРАН и ЗОРАН

са породицама

(73/301123)

5. фебруара 2021. упокојио је своју душу

КОСТА АДАМОВ
јереј

Изненада је отишао, али из наших срца

никада.

За њим тугују: супруга ГОРДАНА, син

ИВАН, ћерка ЂУРЂЕВКА, унуци МАРКО,

ЛУКА и ЛАЗАР, снаха ИВОНА, сестра ДА-

НИЦА, сестрићи ВЛАДИМИР и ВЛАДАНА

и зет НИКОЛА
(81/3013033)

ДРАГАН

ДРЉИЋ

Последњи поздрав од

маминог колектива

из „Штампе”

и „Футуре”

(29/300933)

Последњи поздрав плавооком анђелу, нашем

ДРАГАНУ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Одељење I-2 и твоја разредна САЊА
(65/301002)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНКУ

ПЕЈИЋУ

од сина МУЈКЕТА,

БИЉАНЕ, унуке

ЗОРАНЕ

и СЛОБОДАНА
(84/301040)

Последњи поздрав Мујкетовом оцу

ЈЕЛЕНКУ ПЕЈИЋУ

од Мујкетових другара: ДУЛЕТА ОБУЧИНЕ, ФРАЊЕ

ОРЕШКОВИЋА и МАРКА РАДАНОВИЋА са породицама
(75/301016)

ПОТРЕБНИ

инструктори 

за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45
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Тужна срца обавештавамо да нас је 1. фе-

бруара 2021. године напустила наша во-

љена мајка, бака и ташта

РАДМИЛА МАЛБАША
2. I 1941 – 1. II 2021.

Ти си наше срце, почивај у миру.

Ћерке МИРЈАНА, ТАТЈАНА и МАРИЈА,

зет ВЛАДИМИР, унуци АЛЕКСАНДРА

и АЛЕКСАНДАР

(1/300880)

Последњи поздрав прија

РАДИ МАЛБАША

од пријaтеља РУЖИЦЕ и ПЕРЕ

(2/300881)

С тугом смо се опростили од нашег

БОРИВОЈА ДВОРНИЧИЋА
1958–2021.

чија је сахрана обављена 3. фебруара 2021, на

гробљу у Панчеву.

Бацко мој, изабрао си свој пут. Почивај у миру и

нека ти је лака ова наша банатска земља.

Твој брат ДРАГАН са породицом
(10/300901)

7. фебруара 2021. напустио ме је мој

вољени супруг

ВАСИЛИЈЕ

СТОЈИЉКОВИЋ
1939–2021.

Твоја претужна РАДМИЛА

(11/300903)

С тугом се опраштам од вољеног оца

ВАСИЛИЈА СТОЈИЉКОВИЋА

Ћерка СУЗАНА и зет НЕЂА

(12/300903)

Последњи поздрав нашем вољеном

ВАСИЛИЈУ СТОЈИЉКОВИЋУ
1939–2021.

од ћерке СВЕТЛАНЕ, унука САНДРЕ и САРЕ

(13/300903)

Последњи поздрав мом вољеном деди

ВАСИЛИЈУ СТОЈИЉКОВИЋУ

Твоја унука МАРИНА, зет ЂОЛЕ

и праунук ЛАЗАР

(14/300903)

После кратке и тешке болести преминуо је наш вољени супруг,

отац и деда

РЕЉА ЈАКОВЉЕВИЋ
1947–2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Ожалошћени: супруга МИЛИЈА, ћерка ЈАДРАНКА, 

син МИЛАДИН, снаја МАЈА, унучад ЈАНА, РЕЉА и ОЛГА

(28/300935)

Последњи поздрав драгом пријатељу

РЕЉИ ЈАКОВЉЕВИЋУ

Остаћеш нам у сећању као добар, поштен и племенит човек. Радо-

вали смо се заједничким породичним сусретима.

Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од заборава.

Породица ЂОРДАН

(31/300935)

8. фебруара 2021. преминуо је наш вољени

ТОМИСЛАВ ЖУПАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ћерка КСЕНИЈА, зет ЈОЖЕФ, унук РОБЕРТ

и унуке САЊА и ТАЊА са породицама

(42/300956)

6. фебруара 2021. године престало је да куца племенито срце на-

ше мајке, баке и прабаке

БОСИЉКЕ ПЕШИЋ
Никада је нећемо заборавити. 

Ћерка МИРЈАНА, синови ДРАГАН и ВИДОЈЕ са породицама
(54/300989)

С тугом и поштовањем опраштамо се од

БОСИЉКЕ ПЕШИЋ

Породица ДИМКОВИЋ

(51/300978)

Последњи поздрав

БОСИЉКИ

ПЕШИЋ

Не постоји време ко-

је може избрисати

дивне успомене на-

шег дружења.

Твоја СМИЉА

са породицом

(39/300948)

Последњи поздрав и сећање на пријатељство и друже-
ње још из школских клупа

МИРЈАНА ТОПАЛОВИЋ
Твоји другови: МИЛУТИН МИЛОСАВЉЕВИЋ

(95/301061)
и РАДОВАН ПЕШИКАН

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ

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

16. ФЕБРУАР (УТОРАК) ОД 10 ДО 15 САТИ

17. ФЕБРУАР (СРЕДА): ОД 8 ДО 15 САТИ
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9. фебруара 2021. нас је напустила наша вољена

ЈОВАНКА ПОПОВ
1940–2021.

Поносни смо што смо те имали, тужни што смо те изгубили. Заувек

ћеш бити у нашим срцима.

Ћерке СНЕЖАНА ЛАЗАРОВ и ЈАСМИНА ДОЛОВАЧКИ са зетовима,

унуке НЕДА, ДАНКА и ДУШИЦА, праунука КСЕНИЈА и остала

родбина

(70/301008)

ДРАГАН БЈЕЛАН

Последњи поздрав од особља Тамишког сплава

и свих гостију
(63/300999)

Последњи поздрав

ОСТОЈИ

од колега са посла

(55/300991)

Последњи поздрав

ДРАГАН

БЈЕЛАН

Ожалошћени: 

ћерка НАТАША

и унук ВЕЉКО

(71/301009)

Последњи поздрав

ДРАГАН

БЈЕЛАН

Ожалошћени

пријатељи: БОЖА,

ЕРДА, БИЉА, МИЦА,

ДЕАНА и БОСА

(72/301009)

Дајемо четрдесетодневни
помен

МУТИЋ

НЕБОЈШИ
1. 10. 1974.

Ожалошћени: мајка ЕЛИ-
 ЗАБЕТА, супруга МАРИНА
са децом, ТЕОДОРА, ПА-
ВЛЕ и сестре СВЕТЛАНА,
САНЕЛА и ЗОРИЦА са по-
родицама

(24/300921)

6. фебруара 2021. преминуо је наш вољени

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
1942–2021.

Хвала ти за многа мала и велика задовољства, што си учинио

да нам живот буде лакши и лепши, да будемо срећнији и бо-

љи људи.

Синови ВЛАДИСЛАВ и ГРАДИМИР, снаје НАТАША

и ЉИЉАНА и унука ЈАНА

(90/301048)

Последњи поздрав по-

штованом пријатељу

БРАНИСЛАВУ

ЈОВАНОВИЋУ

МИЛИЈАНА и ТОДОР

ДАНИЛОВИЋ

(30/300934)

Последњи поздрав драгом пријатељу и учитељу Банету

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
1942–2021.

од породице ВУКАДИНОВИЋ
(43/300959)

Последњи поздрав

комшији

БРАНИСЛАВУ

ЈОВАНОВИЋУ

од комшија

из улице: ПЕРЧИЋ,

МАРКОВИЋ, 

ЛАЛИЋ, МИЈИЋ,

НИКОЛИЋ, БАТАЛО,

ДАНКУЦ, ОБУЋИНА,

БУКАЗИЋ, 

НИКОВИЋ, 

КОВАЧЕВИЋ

и КРИШАН
(37/300946)

Последњи поздрав

БРАНИСЛАВУ ЈОВАНОВИЋУ

од кума НЕШЕ ЈОВКОВИЋА са породицом

(57/300993)

Последњи поздрав

МИЛЕТУ

РАДОЈЧИЋУ

од кумова КЕПИЋ

и ПАУН

(62/300996)

Последњи поздрав вољеном

МИЛЕТУ РАДОЈЧИЋУ
1944–2021.

Супруга МАРИКА, синови САША и СЛАВКО, снаје СЛАЂАНА

и СТОЈАНКА и унучад СТАША, СТРАХИЊА и ДУШАН

(93/301056)

Последњи поздрав

чика Милету

МИЛЕ

РАДОЈЧИЋ
1944–2021.

Удружење добрих

људи „Огњиште”

(92/30105)

ТРАЈАН

ПЕТРОВИЋ
2. I 2021.

Течо, отишао си тихо

и прерано као што си

и слутио. Чуваћемо

успомену на тебе.

ЦЕЦА и СЛАЂА

(56/300992)

Последњи поздрав

куму

ЈОВАНАЦ

БЛАГОЈУ

Породица ДАБИЋ

(79/301030)

ЂОРЂЕ

ТОПАЛОВИЋ
19. VI II 1941.

Последњи поздрав ша-

ховском пријатељу.

„Шах клуб

Омољица”

(89/301044)

3. фебруара 2021. преминула је наша драга

АНА ЋУЋА
1944–2021.

Нека почива у миру Божјем.

Њени најмилији: ћерка СНЕЖАНА, зет СЛАВИША,

снаја ЛИДИЈА, унучад МАРИЈАНА, КАТАРИНА,

ДРАГАН, АЛЕКСАНДАР, снаја СЛАЂА и прауну-

ка ДУЊА
(99/301082)

4. фебруара 2021. у

79 години, премину-

ла је наша драга

ЉИЉАНА

ЛАЗИН
1942–2021.

Ожалошћени: 

ћерка СЛАЂАНА, 

зет МИЛОРАД, 

унука БИЉАНА

и унук БРАНИСЛАВ

(96/301065)

Последњи поздрав дра-
гој снаји

ВЕРИ

КУНДАКОВИЋ
1937–2021.

од девера ДРАГОЉУБА

и његових синова

ЗОРАНА и СЛОБОДАНА

(21/300917)

Своме куму

ЉУБОМИРУ

МРДАКУ

од ВЛАСТИМИРА

ВЛАЈЕ и ДУШАНКЕ

СЕКУЛИЋ

(49/300974)

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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Шеснаестог фебруара навршиће се четрдесет дана од када су нас, на Бо-

жић 2021., напустиле наде и оствариле се стрепње и када се упокојила

наша драга

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ
рођ. Илин

1954–2021.

Тога дана, 16. фебруара, у 11 сати, на Католичком гробљу у Панчеву, на-

шој драгој Радованки одржаћемо четрдесетодневни помен, освежити и

допунити венац суза који смо положили на њен гроб, приликом испраћа-

ја, са вечитим сећањем и захвалношћу за њену племенитост, нежност,

љубав и бригу о нама.

Породица

(67/301004)

Навршава се девет година од изненадног одласка нашег драгог и вољеног

СЛАВОЉУБ ГОШИЋ

СЛАВИША БУЦА
1974–2012.

Боли сазнање да никада више нећеш моћи да се радујеш, да се смејеш, ма-

шташ. Боли све оно што си могао да урадиш а ниси. Боли све оно што је

тек требало да прођеш, а ниси. Боли то што ћеш свуда да нам фалиш и

што ћеш увек бити тај неко који недостје.

Чувају те од заборава твоји најмилији

(8/300889)

Вољени наш

ВОЈИСЛАВ М. ТОМИЋ
8. II 2018 – 8. II 2021.

Љубави, знамо да си ту негде, али нам не-

достаје загрљај.

Твоји вољени: ЈЕЛИСАВЕТА, 

УРОШ и ЈАСМИНА

(68/301005)

14. фебруара навршавају се три године

откако није међу нама

РАДМИЛА КОВАЧЕВИЋ

Помен ће се одржати 14. фебруара у 11

сати на Старом православном гробљу.

С љубављу и поштовањем син САША, 

снаја ОЛИВЕРА и унука АНЂЕЛА

(91/и)

ДРАГУТИН МАНЧИЋ
1943–2021.

15. фебруара 2021. године навршава се

четрдесет дана од изненадне смрти нашег

вољеног супруга, оца, свекра и деде.

Ожалошћени: супруга ДУШАНКА, син

ГОРАН, ћерка ОЛИВЕРА, снаја АНИТА,

унука ЈОВАНА, унуци БОЈАН, МИЛАН и

НИКОЛА

(74/301014)

СЕЋАЊЕ

СЛАЂАНА

ПЕТРОВ
2015–2021.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(78/301129)

13. фебруара 2021. навршава се година откако

нас је заувек напустила наша драга мајка, свекр-

ва, бака и сестра

ЕВА КРСМАНОВИЋ

Успомену на тебе чувамо у својим срцима.

Твоји најмилији

(22/300918)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

на наше пријатеље

КРСМАНОВИЋ

ЕВА ДУШАН
годину дана скоро две године

Са поносом чувамо вас од заборава кроз најлепше
успомене.

Ваши пријатељи ТОДОР и СЛАВИЦА из Кикинде

(23/300918)

16. фебруара 2021. наврша-
вају се четири године отка-
ко ниси са нама, наш вољени

ЖИВОМИР

СИМИЋ

МИРКО
Заувек ћеш бити у нашим
срцима.

Твоји најмилији

(40/300951)

Педесет дугих година без нашег поштованог стрица,

свекра и деде

ТОМЕ МИЈИЋА
месар

6. VI 1911 – 11. II 1971 – 11. II 2021.

Недостаје ваша доброта и сећања за сва времена.

Захвални с поштовањем: синовица НАДА, зет ДРАГИША,

снаја ЈЕЛА и унуци ЗОРАН, ТОМИСЛАВ и НЕНАД

(48/300971)

Вољени тата

СЛОБОДАН

ЗДРАВКОВИЋ

Четрдесет тужних

дана без тебе.

Недостајеш пуно.

Ћерка ЗОРИЦА

са породицом
(60/300995)

11. II 1987 – 11. II 2021.

ДРАГОЉУБ

ЂУРИЧИН

Заувек у срцима

његове СЕКЕ и НАДЕ

(19/300914)

Навршава се тридеет
година откако није са
нама наш вољени

СТАМЕН

ЈОВИЋ

Ћерка СТАНКА
са породицом и унуке
ЉИЉАНА и БИЉАНА

(76/301125)

9. фебруара навршило се месец дана от-

како нас је напустио наш вољени

мр арх САВА

МИХАЈЛОВИЋ

Четрдесетодневни помен и полагање урне

одржаће се у уторак, 16. фебруара, у 12

сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Његови најмилији

(97/301073)

САВА

КОВАЧ
из Долова

Једанаест година отка-
ко ниси са нама.
Нека те анђели чувају.

Заувек неутешни твоји:
тата, мама и баба

(98/301075)

Драги родитељи

ДРАГИШИЋ

МИЛАН СТАНА
14. II 1991 – 14. II 2021. 27. XI 2011 – 2021.

Увек у мислима и срцима ћерке ЗОРИЦЕ и сина

ЗОРАНА са породицама

(83/301038)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ

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

16. ФЕБРУАР (УТОРАК) ОД 10 ДО 15 САТИ

17. ФЕБРУАР (СРЕДА): ОД 8 ДО 15 САТИ
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Четрдесетодневни помен драгом ујаку

ЏАМТОСКИ ЂОРЂИ

од породице СКАНДОСКИ

(20/300916)

Прошло је годину дана откако

нас је напустила наша вољена

ИЛИНКА

НОВАКОВИЋ
рођ. Вујовић

1932 – 14. II 2020.

Помен ће се одржати 13. фебру-

ара 2021, на гробљу у Гајевима

код Ужица

У октобру ће се навршити и де-

сет година откако није са нама

наш драги

МИОДРАГ

НОВАКОВИЋ
1928–23. X 2011.

С љубављу и тугом чувамо их у

нашим мислима и срцима.

Њихови најмилији
(41/300953)

9. II 2009 – 9. II 2021.

БРАНИСЛАВ

ГРУЈИЋ

С поносом те поми-

њемо, с љубављу и ту-

гом чувамо од забо-

рава.

Супруга МИЛИЦА

и ћерка БИЉАНА

са породицом

(32/300941)

IN ME MO RI AM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА ДРАГАН ЂОРЂЕ
1935–1987. 1961–1997. 1933–2017.

Заувек сте у нашим мислима и срцима.

ЗОРАН са породицом
(35/300944)

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВ
13. II 2020 – 13. II 2021.

Прошло је годину дана откако си само у

нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији

(38/300947)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

БОРИСЛАВ

КАНУРСКИ
2020–2021.

Супруга БИСЕРКА, 
ћерка МИЛЕНА и унука
МИЛЕНА са породицом

(44/300960)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ ЂОРЂЕВ КИЦОШ

Прошле су четири дуге, тужне и тешке године. 

Бол и туга не напуштају наша срца, однео си све

са собом.

Остала је празнина тамна и болна.

Нека те анђели чувају.

Твоја неутешна породица
(47/300962)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ ЂОРЂЕВ КИЦОШ

Године не могу избрисати успомене, сећање

остаје заувек. Чуваћемо успомену и сећање на

тебе од заборава. 

Нека те анђели чувају.

СТЕВИЦА, ЂУРИЦА, АЛЕКСАНДАР, НИКОЛАЈ

и твоја тетка ЛЕПА из Данске
(46/300962)

Обавештавамо родбину и пријатеље да у суботу,

13. фебруара 2021, у 10 сати, на гробљу Котеж,

обележавамо четрдесетодневни помен нашој

АНКИ рођ. Савић ЛАЛИЋ
1940–2021.

САША са породицом

(52/ф)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА АТАНСОВСКИ
15. II 2016 – 15. II 2021.

Време ће пролазити, али бол и туга за тобом ни-

када.

Недостајаћеш нам за све што долази.

Твоји најмилији

(64/301000)

Вољени наш

ГОРАН

ЛУПИНКА

ГОГА
1970–2009.

Твоји: мама, тата

и брат

(66/301003)

У четвртак, 18. фебруара, у 12 сати, на Новом гробљу, одржаћемо

четрдесетодневни помен нашем

НИКОЛИ ТРАВИЦИ

Остаје да се сећамо твоје доброте која се не заборавља.

Заувек ћеш бити у нашим мислима док постојимо.

Почивај у миру.

Тугују: синови МИЛОШ и СИМО са породицама

(61/ф)

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

ће годишњи помен

бити у суботу, 13. фе-

бруара 2021. 

СТАНОЈЕ

МИТИЋ
1959–2020.

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоји најмилији

(82/301035)

16. фебруара 2021. навршава се годину дана од

смрти моје супруге

АНЂЕ ИВАНОВИЋ
1943–2020–2021.

Хвала ти за све године проведене заједно.

Твој супруг ВОЈИСЛАВ

(85/301041)

Драга мама

АНЂА ИВАНОВИЋ
1943–2020.

Прошло је годину дана, али ти си још увек у на-

шим мислима и срцима.

Твој син МИРКО, снаја СУНЧИЦА, 

унуке АНА и ИВАНА

(87/301041)

Драга мама

АНЂА ИВАНОВИЋ
1943–2020

Ни после годину дана не можемо се помирити да

те више нема. Навикли смо да си стално поред

нас. Сада те анђели чувају.

Твој син МАРИНКО, снаја АЛЕКСАНДРА, 

унуци БРАНКО, СЛОБОДАН и МИЛОШ
(88/301041)

Драга мама

АНЂА ИВАНОВИЋ
1943–2020–2021.

Ни време не може ублажити бол за тобом. По-

носна сам што сам те имала. Недостајеш пуно.

Твоја ћерка МИРА, зет СПАСЕ и унука СТАНА

(86/301041)
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И после четрдесет дана, најлепше плаве очи на

свету, светле пуним сјајем

ЧЕДОМИР ЗЕБИЋ
професор

Његови најмилији

(7/300883)

РАДУЛЕ РАДУЛОВИЋ

Драги мужу,

десет година старе стазе наше обилазим ти се

негде кријеш, тебе не налазим.

Твоја тужна супруга ЈОКА

(9/300890)

НЕБОЈША

ЛАЗИЋ
1951–2020.

Шест месеци у рају,

тамо само анђели

спавају.

Без тебе није исто.

Твоја ЛИКИ
(15/300904)

ДУШАНКА

ЈОВИЋ
2001–2021.

С поносом и љубављу

је се сећају њени нај-

милији.

Супруг ПАВЛЕ, 

ћерке ДАНИЈЕЛА

и ДРАГАНА

са породицама

(16/300907)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Петнаест година од

смрти

ЉУБОМИРА

САНАДЕРА

Живот није вечан, се-

ћања и успомене је-

су.

Супруга ДУШАНКА

и син САША

са породицом

(17/300910)

Четрдесетодневни помен највољенијем тати

РАДМАНУ ЂОРЂЕВИЋУ

Недостајеш ми пуно, заувек ћеш остати у мом

срцу.

Твоја ћерка МИЛОМИРКА, зет МИЛОШ

и унуци ЛАРИСА и ЛУКА

(18/300912)

15. фебруара, у 11.30, на Новом гробљу у Панче-

ву, одржаћемо четрдесетодневни помен вољеној

мајци и свекрви

МИЛКИ АРБУТИНИ
рођ. Обрадовић

Све док је нас живеће и најлепше сећање на на-

шу Миљу.

С тугом у срцу: син ЈОВАН и снаја СЛАВИЦА

(25/300924)

Прошло је шест тужних месеци откако није са нама наша вољена

МИЛКА ЈОВАНОВИЋ
1962–2020.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи. 

Све док је нас живеће и најлепше сећање на тебе.

Недостајеш...

Твоја породица

(27/300929)

ЛИДИЈА РАНЧИЋ
дипл. фармацеут

1. IV 1955 – 16. II 2015.

Нама је сваки дан 16. фебруар, јер не прође ни

један а да не осетимо празнину коју си оставила

у нашој породици.

НЕВЕНА и ЗОРАН КОМАДИНА
(34/300943)

Сећање на родитеље

АРАМБАШИЋ

ЈОВАН МАРИЦА
1995–2021. 2015–2021.

(45/300961)
                                                                                                    Синови

16. фебруара 2021. године навршава се четрдесет дана

откако нас је напустио наш вољени супруг, отац и деда

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА

Нисмо те могли сачувати од смрти, али те поносно чу-
вамо у нашим срцима и мислима.

Волимо те: супруга НЕВЕНА, ћерка ЈАСМИНА, 
син ЖЕЉКО, снаја СНЕЖАНА и твоји дечаци

ИЛИЈА, АНДРИЈА и МАРКО

(33/300942)

МИЛКА ЈОВАНОВИЋ
1962–2020.

Недостајеш много мила моја, твој осмех, речи,

племенитост, заувек ће остати у нашим срцима.

Нека те анђели чувају.

Сестра СВЈЕТЛАНА са породицом

(50/300975)

13. фебруара 2021, у 10.30, дајемо годи-

шњи помен нашој драгој мајци, баки и

прабаки

МИРЈАНИ ЈАВОР

Време пролази а туга остаје.

Њени најмилији

(53/300987)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

Хвала свима који су

се на достојанствен

начин опростили од

нашег предоброг та-

те

ЗЕБИЋ

ЧЕДОМИРА.

Неутешне ћерке

ЈАСМИНА и МИЉЕНА

са породицама

(69/301007)

СЕЋАЊЕ

С неизмерном љубављу памтимо нашег вољеног

ФОЉАН ДУШАНА
2011–2021.

Његова породица

(80/301031)

14. фебруара 2021. навршава се четрдесет дана откако нас је
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.



Тамиш про пу стио
при ли ку да изне на ди
Земун це

Сле ди дуел са
Слободом из Ужи ца

Два де се то коло Кошар ка шке
лиге Срби је доне ло је мно штво
узбу дљи вих и неиз ве сних утак -
ми ца, а јед на од оних које су
при ву кле вели ку пажњу јав но -
сти сва ка ко је била и она у
Зему ну, где су се саста ли лидер
шам пи о на та, дома ћа Мла дост,
и пан че вач ки Тамиш.

Иако су пре почет ка меча, бар
„на папи ру”, били аут сај де ри,
кошар ка ши из нашег гра да добро
су пари ра ли еки пи која је у доса -
да шњем току шам пи о на та пре -
тр пе ла само један пораз. Панчев -
ци су имали и шут бар за про ду -
же так, али сре ћа је овог пута
била на стра ни Зему на ца: Мла -
дост –Та миш 97:94, по четвр ти -
на ма 27:20, 24:26, 18:27 и 28:21.

Било је то вео ма лепа кошар -
ка шка пред ста ва, с мно го тем -

па, енер ги је и атрак тив них
поте за. Мом ци из обе еки пе
дава ли су све од себе у жељи
да њихов тим осво ји бодо ве, а
да је побе дио и Тамиш, то уоп -
ште не би било неза слу же но.

Дома ћи ни су боље „отво ри -
ли” сусрет, јер су Саша Радо -
вић и њего ви саи гра чи ушли у
дуел с пре ви ше респек та пре -
ма рива лу. Због тога је и резул -
тат на полу вре ме ну гла сио
51:46.

Ипак, у настав ку меча, после
пау зе, Тамиш је заи грао мно го
агре сив ни је, осло бо дио се при -
ти ска и као да су њего ви мом -
ци схва ти ли да могу да савла -
да ју лиде ра. Бре вин Прицл је
„трој ком” наја вио пре о крет,
Тамиш је повео, па се од тог
момен та све до самог кра ја
утак ми це води ла жесто ка бор -
ба, за сва ку лоп ту и сва ки поен.
Побед ник није могао ни да се
наслу ти... Неиз ве сна утак ми ца
одлу че на је сери јом фау ло ва и
сло бод них баца ња. На самом

кра ју Тамиш је имао и шут за
про ду же так, али Џор дан није
био пре ци зан.

– Дина мич на и ква ли тет на
утак ми ца. Да смо побе ди ли ми,
тако ђе би било заслу же но. Про -
ма ши ли смо мно го сло бод них
баца ња и мислим да нас је то
кошта ло бодо ва – рекао је после
утак ми це кошар каш Тами ша
Иван Сми ља нић.

Тим из нашег гра да играо је
у саста ву: Сми ља нић (14 пое -
на), Прицл (19), Џор дан (осам),
Вујо вић (чети ри), Пави ће вић
(пет), Анђу шић (12), Ребић,
Кова че вић, Крста но вић (12),
Маној ло вић (осам), Радо вић
(10) и Петро вић (два пое на).

– Чести там мом ци ма из обе
еки пе на све му што су при ка -
за ли. Била је то лепа пред ста -
ва у којој су гле да о ци, с обзи -
ром на то да је утак ми ца пре -
но ше на на „Аре ни”, има ли шта
да виде. Опет смо пре ви ше
мека но ушли у меч, с мно го
респек та пре ма рива лу, па смо
мора ли да јури мо њего ву пред -
ност. У дру гом полу вре ме ну
смо пре у зе ли пред ност, али овај
сусрет су одлу чи ли дета љи. У
неким важним момен ти ма про -
ма ши ли смо сло бод на баца ња,
па зицер, па напра ви мо кора -
ке... Ово је дру га утак ми ца заре -
дом коју губи мо због сло бод -
них баца ња. Шта је – ту је,
мора мо да се издиг не мо и да
тра жи мо побе ду у некој наред -
ној утак ми ци. Још јед ном
чести там свим акте ри ма овог
сусре та, јер је било јако лепо
уче ство ва ти у овој утак ми ци –
рекао је на кон фе рен ци ји за
нови на ре тре нер Тами ша Бојан
Јови чић.

Наред ни меч Саша Радо вић
и њего ви дру го ви оди гра ће у
поне де љак, 15. фебру а ра. Тог
дана ће у Хали спор то ва на
Стре ли шту госто ва ти Сло бо да
из Ужи ца. Утак ми ца почи ње у
18 сати, а биће оди гра на без
публи ке.
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Шесто коло Лиге пио ни ра Вој -
во ди не и тре ћа „рун да” Лиге
каде та и мла ђих јуни о ра наше
покра ји не у стре ља штву одр -
жа ни су про шлог викен да у
Врба су. Стре љач ка дру жи на
„Пан че во 1813” пред ста ви ла се
на тим так ми че њи ма с једа на -
ест чла но ва, који су поно во
пости гли запа же не резул та те.

Ива Рако њац је била нај у -
спе шни ја у гађа њу из вазду шне
пушке. Осво ји ла је злат ну меда -
љу са 187 кру го ва у кате го ри ји
пио нир ки, а с 385 кру го ва у
гру пи кадет ки ња заслу жи ла је

брон за но одлич је. У над ме та -
њу с мла ђим јуни ор ка ма зау -
зе ла је пето место. Тео до ра Кон -
дић је с 379 кру го ва била четвр -
та кадет ки ња, а шеста мла ђа
јуни ор ка. Поред њих, за тим
кадет ки ња из нашег гра да, који
је у екип ном над ме та њу у гађа -
њу из вазду шне пушке осво јио
брон за но одлич је, насту пи ла је
и Катја Бог да но вић.

Еки па пио ни ра СД-а „Пан че -
во 1813” оки ти ла се сре бр ном
меда љом, а чини ли су је Немања
Ђор ђе вић (са 177 кру го ва тре ћи
у поје ди нач ном над ме та њу),
Огњен Лукић и Огњен Бун чић.

Мар ко Нин ко вић је са 173
кру га осво јио нај сјај ни је одлич -
је у кон ку рен ци ји пио ни ра који
су се так ми чи ли у гађа њу из
вазду шног пишто ља. Тако ђе,
Мар ко је с 526 кру го ва осво јио
злат ну меда љу и у кон ку рен -

ци ји каде та, док му је у над ме -
та њу с мла ђим јуни о ри ма
припа ло брон за но одлич је.

Велимир Нин ко вић је пого дио
560 кру го ва и с тим резул та -
том је три јум фо вао у кон ку -
рен ци ји мла ђих јуни о ра у гађа -
њу из пишто ља, док је Сте фан
Кешиш јан осво јио сре бр ну
меда љу с 536 кру го ва.

Убе дљи ва прва места осво -
ји ли су и мла ђи јуни о ри и каде -
ти у екип ним кон ку рен ци ја ма
у гађа њу из вазду шног пишто -
ља, а тим мла ђих јуни ор ки зау -
зео је тре ће место.

Мари на Мија то вић је с 338
кру го ва осво ји ла брон за ну меда -
љу у кате го ри ји мла ђих јуни -
ор ки које су се так ми чи ле у
гађа њу из вазду шног пишто ља,
а Асја Бог да но вић се пла си ра -
ла на пето место.

НОВО СТИ С ВАТРЕ НЕ ЛИНИ ЈЕ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СТРЕЛ ЦИ НИЖУ УСПЕ ХЕ

На првом ово го ди шњем
Првен ству Срби је у атле ти ци
за ста ри је јуни о ре, које је одр -
жа но 30. и 31. јану а ра у орга -
ни за ци ји Срп ског атлет ског
саве за, уче ство ва ла су и два
так ми ча ра АК-а Пано ни ја из
нашег гра да.

Првог дана так ми че ња, у
дисци пли ни брзо хода ње на
ста зи од 3.000 мета ра, Мар ко
Зорић из АК-а Сур чин осво јио
је злат ну меда љу, док је наш
сугра ђа нин Сте фан Лазић,
више го ди шњи првак Срби је у
овој дисци пли ни, овог пута
заслу жио сре бр но одлич је.
Алек сан дар Дугић је тако ђе
имао одли чан наступ, али 50
мета ра пред циљем, после тре -
ће опо ме не, добио је црве ни
кар тон због тех нич ке гре шке,
па је дис ква ли фи ко ван.

Сени ор ском атлет ском
митин гу који је одр жан 5. и 6.
фебру а ра, на осно ву изме не
кален да ра АСС-а, при по је но
је и Првен ство Срби је за сени -
о ре у више бо ју. Првог дана је
насту пи ла Кри сти на Гој ко вић,
која је у пре ла зном року у

Пано ни ју пре шла из Црве не
зве зде. Било је то њено прво
так ми че ње после дуже пау зе
због повре де. Попу лар на Тина
Бам би на била је нај бо ља у ско -
ку увис – пре ско чи ла је виси -
ну од 158 цм, што је био дру -
ги резул тат на так ми че њу.
Оста ле дисци пли не је тако ђе
успе шно савла да ла, па су њени
тре не ри задо вољ ни осмим
местом у укуп ном пла сма ну,
али и и са осво је них 2.356
бодо ва.

Дру гог дана так ми че ња Пано -
ни ја је има ла пред став ни ке у
шта фет ним трка ма на 4 x 400
мета ра.

Мушки тим је услед боле сти
Алек сан дра Фран ца и Нико ле
Оља че насту пио са два сени о -
ра и два јуни о ра, па је на кра ју
зау зео шесто место. Трча ли су:

Алек сан дар Бошко вић, Алек -
сан дар Дугић, Дамјан Чикић и
Мар ко Беге ни шић.

Чла но ви Атлет ског клу ба
Пано ни ја наред ног викен да
одла зе на при пре ме на Зла ти -
бор, где ће бру си ти фор му за
наред на так ми че ња.

АКТУ ЕЛ НО СТИ СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

„ПАНОН ЦИ МА” И ВРЕД НЕ МЕДА ЉЕ
И ВАЖНИ БОДО ВИ

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

ЛИДЕР БИО СРЕЋ НИ ЈИ И СПРЕТ НИ ЈИ

СУСРЕТ ШАМ ПИ О НА

Алек са Рако њац је био вео -

ма успе шан на дру гом тур -

ни ру „Сусрет шам пи о на”, на

коме је уче ство вао на позив

дирек то ра репре зен та ци је

Срби је Дра га на Мар ко ви ћа.

Алек са је оправ дао оче -

ки ва ња људи из Стре љач ке

дру жи не „Пан че во 1813”,

али и струч ног тима репре -

зен та ци је Срби је. У основ -

ном мечу, међу 12 нај бо љих

репре зен та ти ва ца, зау зео је

сед мо место, пости гав ши

свој лич ни рекорд од 

625,2 кру га. Тај резул тат је

ина че виши од резул та та 

за ранги ра ње так ми ча ра

међуна род ног раз ре да. У

настав ку так ми че ња, у

финал ном мечу, Алек са је

задр жао сед мо место.

Одлич но је отпу цао сва 24

хица и оства рио резул тат од

248,9 кру го ва, који гаран -

ту је осва ја ње меда ља на

свим так ми че њи ма.

Тре нер Сини ша Вељ ко -

вић задо во љан је Алек си -

ном фор мом, која је тем пи -

ра на за фебру ар, јер ће мла -

ди Рако њац већ наред ног

викен да уче ство ва ти на

Првен ству Срби је за јуни о ре

у Нишу, а потом и на Првен -

ству Срби је за сени о ре.

Стране припремио

Александар
Живковић
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Дина мо лако 
иза шао на крај 
с Кикин ђа ни ма

Прво коло дои гравања
у Новом Саду

Спу ште на је заве са на регу лар -
ни део шам пи о на та у руко мет -
ној Супер ли ги наше земље. Уче -
сни ци елит ног кара ва на били
су поде ље ни у две гру пе, а по
чети ри прво пла си ра не еки пе
избо ри ле су се за дои гра ва ње у
плеј-офу и бит ке за титу лу шам -
пи о на. Оста ли ће у плеј-аут, где
им сле де бор бе за опста нак.

Дина мо је про шлог викен да
у послед њем колу над ме та ња у
гру пи на свом тере ну одме рио
сна ге с Кикин дом. Био је то
меч без резул тат ског зна ча ја,
јер се и пре њихо вог међу соб -
ног дуе ла зна ло да ће „жуто-
-црни” у плеј-оф, а Кикин ђа ни
у плеј-аут. Веро ват но и због те
чиње ни це, јер су мом ци могли
да игра ју рас те ре ће но, виђе на
је лепа руко мет на пред ста ва у
Хали спор то ва на Стре ли шту.
Раз ли ка у ква ли те ту еки па била
је очи глед на, па је дома ћин без
вели ких про бле ма сти гао до
убе дљи ве побе де: Дина мо –Ки -
кин да 32:24 (14:11).

Гости су коли ко-толи ко били
рав но пра ван так мац само у првој
поло ви ни првог полу вре ме на, а
онда су пан че вач ки „жуто-црни”
дода ли гас, пре у зе ли кон тро лу
над утак ми цом и сво ју пред -
ност уве ћа ва ли из мину та у
минут.

Тре нер Дина ма Аким Ком -
не нић у овом мечу шан су је
пру жио сво јим мла дим игра -
чи ма, а они су узвра ти ли пове -
ре ње на нај бо љи могу ћи начин.

На голу дома ћег тима бри љи -
рао је мла ди Нико ла Перић, а
сво јим бра ву ро зним интер вен -
ци ја ма мамио је апла у зе оних
десе так гле да ла ца који ма је
било дозво ље но да уђу у халу,
али и свих акте ра утак ми це.
Рас по ло жен је био и Миљан
Буњев че вић када је сво јим „про -
јек ти ли ма” у гол уба ци вао и лоп -
ту, али и гол ма на госту ју ћег
тима... Ефи ка сно шћу се иста -
као Урош Ста нић, али сви мом -
ци заслу жу ју похва ле за однос
пре ма игри и дре су који носе.

– Добро смо игра ли. Сви
мом ци су дали вели ки допри -
нос овој побе ди. Пре о ста је нам
да тре ни ра мо још јаче и да се
добро при пре ми мо за иску ше -
ња која нас оче ку ју у плеј-офу

– иста као је после утак ми це
њен нај бо љи актер, мла ди гол -
ман Дина ма Нико ла Перић.

„Жуто-црни” су игра ли у
саста ву: Иван че вић (један гол),
У. Павло вић (један), Буњев че -
вић (пет), Бошко вић (два), Ста -
нић (девет), Осто јић (три),
Перић, Л. Павло вић (чети ри),
Тонић, Мрда ко вић, Урта
(један), Голу бо вић (пет), Коста -
ди но вић (један гол), Вуч ко вић,
Радо ва но вић и Митро вић.

– Чести там мојим мом ци ма
јер су игра ли вео ма добро и
дисци пли но ва но. Кикин да је
пока за ла да је одли чан тим, а
вече рас није била ком плет на.
Шан су смо пру жи ли мла дим
игра чи ма, који су пока за ли
зави дан ниво и сигу ран сам да

ће у утак ми ца ма које сле де
бити још бољи. Пред сто ји нам
мала пау за, коју ћемо иско ри -
сти ти да се што боље при пре -
ми мо за наред не мече ве – рекао
је на кон фе рен ци ји за нови -
наре тре нер Дина ма Аким
Комне нић.

Так ми че ње у плеј-офу стар -
ту је 20. фебру а ра, а пан че вач -
ки „жуто-црни” ће већ у првом
колу бити на вели ком иску ше -
њу. У Новом Саду ће одме ри ти
сна ге са шам пи он ским саста -
вом Вој во ди не. Поред ове две
еки пе, у плеј-оф су се пла си -
ра ли и: нишки Желе зни чар,
Рад нич ки из Кра гу јев ца, Пар -
ти зан, Рудар из Костол ца,
шабач ка Мета ло пла сти ка и
Дубо чи ца из Лесков ца.

Утак ми ца ма пет на е стог кола
про шлог викен да је наста вље -
на првен стве на трка за бодо ве
у Супер ли ги за одбој ка ше. Стар -
че вач ки Борац је госто вао у
Пожа рев цу, где је од дома ћег
Мла дог рад ни ка изгу био с 3:1,
по сето ви ма 25:15, 25:21, 22:25
и 25:18.

Мом ци које пред во де тре не -
ри Душан Јовић и Воји слав
Павло вић и на овом сусре ту су
при ка за ли солид ну игру, али
баш као и у неко ли ко прет ход -
них утак ми ца, бодо ви су им
изма кли.

Пожа ре вља ни су лако доби -
ли први сет, а пра ви отпор
одбој ка ши Бор ца поче ли су да
пру жа ју тек у настав ку сусре -
та. Стар чев ци су у дру гом сету
успе шно пари ра ли рас по ло же -
ном дома ћи ну, али само до сре -
ди не дру гог пери о да утак ми -
це, када су игра чи Мла дог рад -
ни ка поно во дода ли гас... Све
се пре о кре ну ло у тре ћем сету.
Борац је заи грао анга жо ва ни је
и хра бри је, а Гми тро вић и Стој -
са вље вић били су ти који су
госту ју ћу еки пу пред во ди ли ка
поврат ку у меч. Нарав но, сви

мом ци заслу жу ју похва ле за
игру коју су при ка за ли у тре -
ћем сету. Био је то Борац какав
воле да виде и њего ви нави ја -
чи. Сигур ном игром до кра ја
сета Стар чев ци су сма њи ли
пред ност дома ћи на на 2:1 и
поно во вра ти ли неиз ве сност у
овај дуел.

На жалост сим па ти зе ра стар -
че вач ког тима, четвр ти сет је
про те као у зна ку Мла дог рад -
ни ка. Њего ви игра чи нису
дозво ли ли ника кво изне на ђе -
ње, па су лако меч при ве ли
кра ју.

После пет на ест утак ми ца
Борац и даље зау зи ма прет по -
след ње место на табе ли. Иду -
ћег викен да има ће нову при -
ли ку за попра вља ње бодов ног
сал да. У Халу спор то ва на Стре -
ли шту дола зи Рад нич ки из Кра -
гу јев ца. Гости јесу фаво ри ти,
али ако одбој ка ши Бор ца буду
игра ли као у мече ви ма про тив
Риб ни це или Ниша, не тре ба
сум ња ти да могу да оства ре
пози ти ван резул тат.

Сери ју побе да наста ви ле су
и девој ке које насту па ју за
Одбој ку 013. У десе том колу

Дру ге лиге гру па „Север” Јеле -
на Петров и њене саи гра чи це
вра ти ле су се уздиг ну тих руку

с госто ва ња у Футо гу, где су
одме ри ле сна ге са исто и ме ним
дома ћим тимом: Футог – Одбој -
ка 013 2:3, по сето ви ма 20:25,
25:12, 25:22, 20:25 и 6:15.

Био је то меч с мно го резул -
тат ских пре о кре та, а оно што
сим па ти зе ре клу ба из нашег
гра да може да охра бри јесте
чиње ни ца да се Одбој ка 013
није пре да ва ла ни када је про -
тив ник доми ни рао и био у
пред но сти. Девој ке које пред -
во ди тре нер Вла ди мир Јован -
чић иска за ле су карак тер
побед ни ка и у нај ва жни јим
тре ну ци ма игра ле како тре ба,
па су заслу же но осво ји ле бодо -
ве који их оста вља ју на врху
табе ле.

У субо ту, 13. фебру а ра, Одбој -
ка 013 у Банат ском Новом Селу
доче ку је еки пу Волеј ста ра из
Кља ји ће ва.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

СУБО ТА РЕЗЕР ВИ СА НА ЗА ОДБОЈ КУ

Чла но ви Џудо клу ба „Ака де -
ми ја Јочић” из Стар че ва наста -
вља ју да нижу успе хе. Они су
про шлог викен да на так ми че -
њу у Вршцу осво ји ли осам на -
ест меда ља.

Мили ца Секу ло вић се оки -
ти ла злат ним одлич јем, док је
Филип Спа сић заслу жио сре -
бро. Голуб Стри гић је у гру пи
ста ри јих пио ни ра побе дио све
сво је про тив ни ке, а њего ва
сестра Ната ли ја доми ни ра ла
је у сво јој кон ку рен ци ји с три
ипо на. Ната ли ја Нова ко вић је
суве ре но три јум фо ва ла у кон -
ку рен ци ји поле тар ки, а сјај ни
су били и оста ли „ака дем ци”.
Кри сти јан Лех ни је тако ђе
осво јио зла то, а Вук Мило ва -
но вић, Тео дор Манић, Алек са
Иса и ло вић, Ђор ђе Миљ ко вић,
Анто ни на Нико лић и Вања
Шупић заслу жи ли су сре бр на
одлич ја.

Уз све то, ЏК „Ака де ми ја
Јочић” уче ство вао је и у међу -
на род ном кам пу одр жа ном у
Звор ни ку, где се оку пи ло преко

50 нај ква ли тет ни јих так ми ча -
ра из нашег реги о на, које је
тре ни рао Миро слав Јочић.

– Захва лио бих дома ћи ну на
пове ре њу да руко во дим кам -
пом и да ква ли тет ну децу уво -
ди мо у виши ниво врхун ског
џуда. Мени то пред ста вља нови
иза зов и задо вољ ство, тим пре
што је еки па деце из нашег
клу ба дошла до тог ста ди ју ма.
Камп је био и орга ни за ци о но
и тех нич ки на нај ви шем нивоу.
Ради даље сарад ње и настав ка
реа ли за ци је овог про јек та дого -
во рен је нови камп, кра јем
марта, када ћемо ми бити дома -
ћини, а сарад ња се шири са
еки па ма из Сло ве ни је и Швед -
ске. Напо ми њем да је сада крај -
ње вре ме да наша локал на само -
у пра ва схва ти и пре по зна вред -
ност и зна чај нашег спорт ског
колек ти ва и да нам аде кват но
помог не у даљем раз во ју – рекао
је први човек стар че вач ког клу -
ба Миро слав Јочић.

Џуди сти у нашем гра ду
поста ју све актив ни ји...

АКТИВ НО СТИ СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ ЏУДИ СТА

„АКА ДЕМ ЦИ” И У 
МЕЂУ НА РОД НОМ КАМ ПУ

Т р а  д и  ц и  о  н а л  н о
Свет ско симул та но
реша вач ко првен ство
одр жа но је и ове
годи не, само што се
овог пута укљу чио
нешто мањи број
држа ва због ситу а ци -
је с коро на ви ру сом.

У нашој земљи је
так ми че ње ипак одр -
жа но, пошто овај тур -
нир не сме да се
реша ва онлајн. Ина -
че, за пла сман у Лиги
реша ва ча Срби је ове
годи не ула зе резул -
та ти из 2020. и 2021,
јер су про шле годи -
не одр жа на само два
кола. За укуп ну табе -
лу се рачу на ју чети -
ри нај бо ља резул та -
та из седам кола.

Так ми че ње је одр -
жа но 24. јану а ра, али
је изве штај на сај ту
Свет ске феде ра ци је
иза шао тек пошто су
све земље уба ци ле
резул та те у збир ну
табе лу.

Наш сугра ђа нин
Или ја Сера фи мо вић
поно во је добро
реша вао и још мало се прибли -
жио гра ни ци од 2.350 пое на,

коли ко му тре ба за титу лу
ФИДЕ мај сто ра у реша ва њу.

ДОБАР РЕЗУЛ ТАТ НАШЕГ СУГРА ЂА НИ НА

ИЛИ ЈА НА КОРАК 
ДО ЦИЉА...

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ЗАГРЕ ВА ЊЕ ЗА МЕЧЕ ВЕ У ПЛЕЈ-ОФУ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Та4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Андриана Крњајић,
струковни
економиста:
     – Када ми западне
нерадни викенд,
проводим га највише 
с породицом и
пријатељима или
отпутујем. Тако ћу сада
вероватно отићи некуд
на један дан с мамом.

Душица Дакић
Стојчевски,
посластичар:
    – Викенд ћу провести
радно, у посласти-
чарници, украшавајући
тортице за заљубљене
парове. У недељу по
подне ћу време посветити
супругу и синовима. Ићи
ћемо куд год они буду
пожелели.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Повезани
Оно чиме идеш не одређује увек брзину стизања до циља.

    Авион некада мора непланирано да слети.

    Да му пукне гума – дешава се и ауту и бусу.

    Или, једноставно, остану без горива.

    Бициклу спадне ланац.

    Човек изгуби дах или га не послуже ноге.

    Ствари на путу повезане су на невероватне начине.

    Као што се и људи везују чудновато, а спајају се слични.

Сигнали
Док се особа пење на врх, сама сигнализира о својој лепоти.

    Потом, тамо горе, лепе сигнале о њој пуштају други.

    На крову су јој уочљивије мане и њих, ех, скривају ти исти.

    И то лепим причама, стварним или фејк, свеједно.

    Служе сврси, док нека друга особа не крене ка врху.

    Онда њу треба облатити, без пардона, безобразно.

    Уместо да она прва каже: нисам баш толико лепа.

    Или бар: има још лепих, погледајмо се у очи.

С твојим распадом
Шта те омета...

    Оно кад дуне мало јачи ветар.

    Пошто те тамни облаци поспу кишом.

    Сруши ти се оно што те штити, наткриљава.

    Нестану ти снови.

    Као веслачи у чамцима и људи на клупама око тебе.

    Колико везе с твојим распадом имају спољни утицаји?

    Тачно онолико колико им дозволиш.

Урош Марковић,
мастер филозоф:
      – Ако ми време
дозволи, планирам да
бацим поглед на небо. Иако
је већ протекло неко време
откако сам купио телескоп,
прогнозе нису биле погодне
за посматрање. Уколико то
буде био случај и сада,
вероватно ћу гледати 
неки филм.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Бора вак у Ста ни ши ћи ма
пун пого дак

Гене рал на про ба про тив
ново сад ске Мла до сти

Попу лар на пан че вач ка „дизел ка” ради
пуном паром. Под руко вод ством шефа
струч ног шта ба Дра га на Ани чи ћа и њего -
вих сарад ни ка Зора на Сто ја но ви ћа, Вла -
ди ми ра Божи ћа и Мила Ђуро ви ћа, фуд -
ба ле ри Желе зни ча ра ушли су у завр шну
фазу при пре ма пре почет ка про лећ ног
дела првен ства у Првој лиги Срби је.

„Дизел ка” је поче ла да ради још 11.
јану а ра, а у петак, 5. фебру а ра, „екс пе -
ди ци ја” Желе зни ча ра вра ти ла се с десе -
то днев них при пре ма у Ста ни ши ћи ма.
У одлич ним усло ви ма мом ци су тре ни -
ра ли два пута днев но, ком би но ван је
рад у тере та ни и на тере ну, а оди гра ли
су и неко ли ко кон трол них утак ми ца, у
који ма су били вео ма ефи ка сни.

– Добро смо ради ли, а бора вак у Ста -
ни ши ћи ма био је пун пого дак. Тре нин -
зи током при прем ног пери о да нису
лаки, али то је пут како бисмо спрем -
но доче ка ли наста вак сезо не. Уигра ва -
мо све лини је тима и попра вља мо гре -
шке које се поја вљу ју у нашој игри,
тако да све иде у пра вом сме ру у овом
тре нут ку. Што се тиче самог борав ка у
етно-селу Ста ни ши ћи, све је било на
врхун ском нивоу. Наста ви ли смо рад у
Пан че ву и стре ми мо ка нашем циљу.
Веру јем да ћемо на кра ју сезо не успе -
ти да оста не мо на прво ли га шкој мапи
Срби је – рекао је девет на е сто го ди шњи
Петар Ста нић, нај мла ђи прво ти мац
Желе зни ча ра.

Прет по след њег дана борав ка у Ста ни -
ши ћи ма „дизел ка” је оди гра ла два кон -
трол на сусре та. За рива ле је има ла члано -
ве Прве лиге Репу бли ке Срп ске: Дри ну
из Звор ни ка и Под ри ње из Јање. И у та
два меча „Жеља” се иста као ефи ка сношћу.

У првом мечу Желе зни чар је три јум -
фо вао над еки пом из Звор ни ка с 3:0, а
голо ве за наш тим пости гли су Алек -
сан дар Мир ков, Милош Сава но вић и
Пре драг Сики мић. Тре нер Ани чић је за
овај дуел при пре мио еки пу у саста ву:

Кне же вић, Михај лов, Радо ји чић, Мар -
ко вић, Зори ца, Кона тар, Мир ков, Јова -
но вић, Ста нић, Сики мић и Сава но вић.

У утак ми ци с Под ри њем „Жеља” је био
још убе дљи ви ји: сла вио је побе ду од 4:0.

Беле дре со ве клу ба из нашег гра да
носи ли су: Нико лов ски, Трип ко вић,

Јанку лов, Томо вић, Плав шић, М. Томић,
Петро вић, Сто ја но вић, Кова че вић, Сте -
ва но вић, Јов ко вић и В. Томић. Стрел -
ци су били: Вука шин Јов ко вић, Бојан
Трип ко вић, Вука шин Томић и Дани ло
Кова че вић.

– Задо во љан сам гене рал но како теку
при пре ме, а изу зет но сам задо во љан и
послом одра ђе ним у Ста ни ши ћи ма.
Има мо мно го нових игра ча који су сти -
гли у зим ском пре ла зном року, али сви
су се одлич но укло пи ли. Напра ви ли смо

ту пози тив ну хеми ју у тиму и већ сада
посто ји  нео п ход на доза опти ми зма да
ћемо успе ти у сво јим наме ра ма и да ће
Пан че во и од јесе ни има ти прво ли га -
ша. Оди гра ли смо чети ри утак ми це са
услов но сла би јим про тив ни ци ма, али
раду је ме да су мом ци на свим мече ви -
ма иска за ли озбиљ ност. Сигу ран сам да
ће сви они дати све од себе и да ће бити
пра ви када буде било нај по треб ни је. Ни
ја нисам дошао у Пан че во да бих испао
из лиге. Жао ми је што неће бити публи -
ке на ста ди о ни ма, али искре но веру јем
да ће у наред ној сезо ни, с јесе ни, с нави -
ја чи ма на три би на ма, „Жеља” гази ти и
ка Супер ли ги – иста као је шеф струч -
ног шта ба пан че вач ког прво ли га ша Дра -
ган Ани чић.

Фуд ба ле ри Желе зни ча ра ће гене рал -
ну про бу пре почет ка про лећ ног дела
шам пи о на та у Првој лиги Срби је има -
ти у субо ту, 13. фебру а ра, када ће се
саста ти са еки пом Мла до сти ГАК из
Новог Сада. Наста вак трке за бодо ве
зака зан је за 20. фебру ар, а Желе зни -
чар ће у првом колу бити дома ћин лиде -
ру, Рад нич ком из Кра гу јев ца.

А. Жив ко вић

С ПРИ ПРЕ МА ФУД БАЛ СКОГ КЛУ БА ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР

ОПТИ МИ ЗАМ СВЕ ВЕЋИ – 
ПРО ЛЕ ЋЕ У БЕЛО-ПЛА ВОМ


