
Град
Панчево 

пионир 
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цена 40 динара

Здравље
Гастритис и чир,

болести модерног доба
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Запис

Ана Бретшнајдер:

Позориште је 

жива ствар

» страна 28

Фото-репортажа

Нема више коња

враних... у Банату

» стране 29

Фудбал

„Дизелка” иде ка 

луци спаса

» страна 30
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ИГРАЛИШТЕИГРАЛИШТЕ

Маске и даље представљају најефикаснију заштиту 
од заражавања док вакцина не почне да делује

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

ВЕЛИКА АКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЧИСТИ РАФОВЕ
ОД ТЕГЛИ С ЛАЖНИМ МЕДОМ

МАЛЕ ШАНСЕ ЗА ЗАРАЗУ НА ОТВОРЕНОМ, 
КОРОНА ВРЕБА У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

страна 3

страна 9

Нова подршка
инвестицијама у граду

» страна 2

Кнежевиће из Јабуке
туже и комшије

» страна 3

ПОВЕЋАНИ ТРОШКОВИ РАТАРА

Зашто је пред сетву кукуруза
укинута субвенција за гориво

страна 5

страна 11НАШИ СУГРАЂАНИ

Машинци су уметници
страна 11

У С К О Р О !

ПРОМО
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уоби ча је но тра ју по шест-седам
месе ци, а да је сада про цес завр шен
за месец дана.

– Рекао бих да је Град Пан че во
при мер добре локал не само у пра ве.
Тако ђе, гра до на чел ник и ја смо
нефор мал но раз го ва ра ли, али дефи -
нитивно зна мо да ће и у зони „Север”,
која се нала зи на том истом про сто -
ру, бити још инве сти ци ја слич них
овим – закљу чио је Вор ка пић.

Гра до на чел ник Сте ва но вић изра -
зио је вели ку захвал ност на сарад њи
Јова ну Вор ка пи ћу и иста као вели ки
зна чај овог уго во ра за даљи раз вој
Пан че ва, рекав ши да је пот пи сан уго -
вор о пре но су у сво ји ну Гра да Пан че -
ва пар це ле која се нала зи у скло пу
север не инду стриј ске зоне.

– Та пар це ла је од непро це њи вог
зна ча ја за град Пан че во, с обзи ром
на то да ће на тој пар це ли бити
изгра ђе на послед ња део ни ца Ули це

7. нова. То ће бити део ни ца на којој
ће инве сти тор, који је већ при су тан у
нашем гра ду и који ће у наред них
неко ли ко месе ци покре ну ти свој
про из вод ни погон, доби ти сао бра ћај -
ни при кљу чак и на тај начин пусти ти
ком плет ну фабри ку у рад – под ву као
је гра до на чел ник.

Рекон струк ци ја Ули це цара Лаза ра

Сте ва но вић је под се тио на то да је на
прет ход ној сед ни ци Скуп шти не гра -
да Пан че ва усво је на одлу ка о кре дит -
ном заду же њу, где се изме ђу оста лог
нала зе и сред ства која ће бити упо -
тре бље на за изград њу ове сао бра ћај -
ни це. Затим је рекао:

– Јако је важно што је госпо дин
Вор ка пић данас с нама, јер ми овим
чином дока зу је мо да је ефи ка сност у
раду раз ли чи тих нивоа вла сти јако
бит на за раз вој целе Репу бли ке Срби -
је. Ми смо, након само седам дана од

одлу ке да се кре дит но заду жи мо и
гра ди мо ту ули цу, има ли одмах реак -
ци ју и Вла де Репу бли ке Срби је и
Репу блич ке дирек ци је за имо ви ну и
доби ли пар це лу на којој ћемо наста -
ви ти да раз ви ја мо наш град. Том
одлу ком о кре дит ном заду жи ва њу
одлу чи ли смо да град иде у вели ке
капи тал не инве сти ци је, а ту пре све -
га мислим на рекон струк ци ју и реха -
би ли та ци ју тами шког кеја, као јед не
од нај ве ћих капи тал них инве сти ци ја
коју ћемо ради ти ове годи не. Поред
тога, наста вља мо доград њу и изград -
њу цен трал ног град ског језгра, како
бисмо га после више деце ни ја дове ли
у ста ње какво Пан че во заслу жу је.

Гра до на чел ник је казао и да је
Пан че во пре десе так дана пот пи са ло
уго вор и са Упра вом за капи тал на
ула га ња АП Вој во ди не.

– Ми ћемо у нај кра ћем вре мен ском
пери о ду кре ну ти с реа ли за ци јом вели -
ке јав не набав ке за један од нај ве ћих
инфра струк тур них про је ка та у овој
годи ни, а то је рекон струк ци ја Ули це
цара Лаза ра, у којој није рађе но ништа
од момен та када је изгра ђе на, што је
било пре чети ри деце ни је. Ули ца цара
Лаза ра ће у наред не две годи не бити
пот пу но рекон стру и са на и то ће бити
јед на од нај леп ших ули ца у Пан че ву –
наја вио је Сте ва но вић.

Пре ма њего вим речи ма, „све ово је
плод одлич не сарад ње Гра да Пан че -
ва са свим држав ним инсти ту ци ја -
ма”, уз пре све га, како је рекао, „јако
вели ку подр шку пред сед ни ка Алек -
сан дра Вучи ћа све му ово ме што ми
ради мо овде у гра ду, али и тако ђе
вели ку подр шку Вла де Репу бли ке
Срби је, Покра јин ске вла де и, ево, и
Репу блич ке дирек ци је за имо ви ну и
госпо ди на Јова на Вор ка пи ћа”.

С. Трај ко вић

Про цес који уоби ча је но
тра је дуже од пола годи не
сада је завр шен за 
месец дана

Изград ња део ни це ули це
пре ко које ће инве сти тор
доби ти сао бра ћај ни
прикљу чак и пусти ти 
целу фабри ку у рад

Гра до на чел ник Алек сан дар Сте ва но -
вић и Јован Вор ка пић, дирек тор
Репу блич ке дирек ци је за имо ви ну
Репу бли ке Срби је, пот пи са ли су 3.
мар та у згра ди Град ске упра ве уго вор
о пре но су пра ва сво ји не над пар це -
лом у север ној инду стриј ској зони с
Репу бли ке Срби је на Град Пан че во.

Вор ка пић је нај пре чести тао гра до -
на чел ни ку Пан че ва на овом уго во ру
и поже лео му све нај бо ље.

Биће још инве сти ци ја

Потом је додао:
– Запо че ли смо сарад њу 2019.

годи не, када је Вла да Репу бли ке
Срби је доне ла одлу ку да про је кат
изград ње фабри ке „Бро зе” про гла си
од про јект ног зна ча ја за Репу бли ку
Срби ју. У новем бру 2019. годи не као
Репу бли ка пре не ли смо на „Бро зе”
земљи ште, бли зу 22 хек та ра, како би
они запо че ли изград њу сво је фабри -
ке. Ово је сада завр шни ца чита ве
при че: пре не ли смо на Град Пан че во
оно што им је потреб но за изград њу
сао бра ћај ни це. Без Гра да Пан че ва и
гра до на чел ни ка Алек сан дра Сте ва но -
ви ћа сва ка ко да ова ко брзо не бисмо
могли да изве де мо читав про цес.

Дирек тор Репу блич ке дирек ци је за
имо ви ну обја снио је да ови про це си

ДРУГА СТРАНА2
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Ћора во
огле да ло

Пре глед гру па на дру штве ним
мре жа ма ових дана:

– Дра ги моји, била сам данас
у „Лидлу”, то је гро зно, не могу
да веру јем да сви иду у „Лидл”!
МОЛИМ ВАС БУДИ ТЕ ОДГО -
ВОР НИ! То је стра шно! Ја сам
иму но ком про ми то ва на осо ба,
моја бака има 47 боле сти и ста -
кле ну ногу, зашто ви мора те да
иде те у „Лидл” баш у субо ту пре
под не, па ода бе ри те неко дру го
вре ме и буди те одго вор ни!

– Не могу да веру јем, сад су
ме зва ли сестра и зет, ишли су
на пија цу и пија ца је пуна!
Зашто људи не оста ну код куће,
ако је пре по ру ка да се оста не
код куће?! Па зар не може те
шета ти негде по при ро ди,
уместо по пија ци, да се мало
рас по ре ди мо?!

– Молим вас погле дај те ове
сли ке из шопинг цен тра! Ми
смо били данас, све је пуно
људи, молим вас погле дај те,
сни ми ли смо све од почет ка до
кра ја... Зна чи ред људи, у пар
бути ка је била рас про да ја, ми
смо дошли, али нисмо оче ки -
ва ли да ће бити ред све до иза
угла. Ја нисам могла да дишем
од муке кад сам то виде ла! Три
сата смо били у реду, поче ла
сам се моли ти Мај ци бож јој од
муке, ево фот ка ла сам све, па
ако пре по зна је те неког, да зна -
те да их се тре ба кло ни ти!!!

– Можда ме неки од вас пре -
по зна ју, супруг и ја смо проф. у
пен зи ји, ја сам пре да ва ла гео -
гра фи ју, а он физи ку и пре пет -
на ест годи на је конач но дошло
вре ме да ужи ва мо у пен зи ји.
Kао и зад њих 60 годи на, оти -
шли смо данас на наш уоби ча -
је ни ручак четврт ком, на чуве -
не шкем би ће у зна се којој
град ској кафа ни... А тамо је
било све пуно људи без ика квог
раз у ме ва ња за нас пен зи о не ре!
Не раз у мем какво је ово вре ме
дошло, нечу ве но, једва смо
место нашли! Не можеш више
ни на шкем би ће да одеш од
дана шње омла ди не! У наше
вре ме то није било!

– Поздрав људи, дакле данас
смо се спу сти ли мало до Зла ти -
бо ра на вик су од мато ра ца, зна -
чи ја не знам, али људи ствар но
нема ју бла ма, дакле пла ни на је
пуна људи, ја бра те ее ствар но
не знам како да се ми да се изо -
лу је мо ако су се сви сад овде
ску пи ли?! Не знам коме то
при ја ви ти, дакле у сва кој кући
су не само вла сни ци него и
деца и уну ци и тури сти и ко зна
ко још... Звао сам ове у општи -
ни, али они се не јавља ју, зна чи
не знам више кога да зовем?!!!!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕ НЕ ТО ПРА ВО СВО ЈИ НЕ С РЕПУ БЛИ КЕ НА ГРАД

Каранфили, руже, зумбули…

У центру града, 8. марта

Снимио: Милан Шупица

НОВА ПАР ЦЕ ЛА У СЕВЕР НОЈ ЗОНИ

Милен ко Чуч ко вић, члан Град ског
већа заду жен за рад, запо шља ва ње,
борач ка и соци јал на пита ња, под се -
тио је на то да Град Пан че во финан -
си ра про јек те само за по шља ва ња и да
је за ту наме ну у прет ход них годи ну
дана издво је но бли зу шест мили о на
дина ра, да је шан су да покре ну свој
посао доби ло шесна е сто ро наших
сугра ђан ки и сугра ђа на, те да ће кон -
курс уско ро поно во бити рас пи сан –
нај ве ро ват ни је до кра ја овог месе ца.
Ово ће бити при ли ка за све оне с
добрим иде ја ма, које тре ба и доку -
мен то ва ти, да се при ја ве и да помо ћу
нов ца из град ског буџе та започ ну
соп стве ни бизнис.

Чуч ко вић је под ву као сле де ће
чиње ни це:

– У окви ру локал ног акци о ног пла -
на има мо седам мера, а Пан че во је
током 2020. годи не за ту наме ну
издво ји ло ско ро 14,5 мили о на

динара. За поме ну тих 16 про је ка та
само за по шља ва ња обез бе ди ли смо
5.785.000 дина ра, а јед на ко
толи ко Град ће опре де ли ти
и у овој годи ни, па ће један
број сугра ђа на моћи помо -
ћу тих сред ста ва да
започ не бизнис.

Како је члан Већа
навео, они ма који доби ју
новац за само за по шља -
ва ње обез бе ђе не су књи -
го вод стве не услу ге аген -
ци је анга жо ва не на 12
месе ци, али и финан сиј -
ско-прав но саве то ва ње око
отва ра ња фир ме.

О сво јим иску стви ма за елек трон -
ске меди је је при ча ла Кри сти на
Ћирић, која је након сти ца ња иску -
ста ва у сво јој стру ци захва љу ју ћи
сред стви ма за само за по шља ва ње, а
ради се о 400.000 дина ра, отво ри ла

еду ка тив ни цен тар „Мала све зна ли -
ца”. Уз помоћ Гра да она је адап ти ра -

ла про стор како би се деца
која дола зе у ту дефек то ло -
шку ради о ни цу, нај че шће

због смет њи у гово ру, осе ћа -
ла што при јат ни је.

Дру ги део сред ста ва
уло жен је у купо ви ну и

набав ку опре ме и инстру -
ме на та карак те ри стич -
них за бавље ње овим
послом, што ће омо гу ћи -
ти цен тру који је отво ри -

ла да има арти ку ла ци о не
сон де, тј. инстру мен те од

меди цин ског чели ка који се
кори сте у кори го ва њу гла со ва и изго -
во ра одре ђе них гла со ва, што убр за ва
про цес, па трет ман кра ће тра је.

Иде ја је мно го, а ту су сад и сред -
ства. Поку шај те да оства ри те сво је
зами сли. С. Т.

УСКО РО КОН КУРС ЗА САМО ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

При ли ка за људе са иде ја ма

Воза чи и пут ни ци су 
у обаве зи да кори сте
сигурно сне поја се ве

На под руч ју Сао бра ћај не поли циј ске
испо ста ве Пан че во током 2020. годи -
не дого ди ло се укуп но 309 сао бра ћај -
них незго да, а у 194 од њих било је
настра да лих. У нашем гра ду у „сао -
бра ћај ка ма” је поги ну ло осмо ро
људи. Од укуп ног бро ја настра да лих
лица нај ве ћи део чине упра во воза чи
и пут ни ци у мотор ним вози ли ма.

Опште по зна та је чиње ни ца да
кори шће ње систе ма пасив не зашти те
– што под ра зу ме ва сигур но сне поја -
се ве, без бед но сна седи шта за децу,
насло не за гла ву и вазду шне јасту ке у
вози ли ма – сма њу је могућ ност
повре ђи ва ња при ли ком сао бра ћај -
них незго да. Али не кори сте га сви.
Сто га су МУП и Аген ци ја за без бед -
ност сао бра ћа ја покре ну ли кам па њу
чији је циљ поди за ње све сти о зна ча -
ју кори шће ња сигур но сних поја се ва

и упо тре бе без бед но сних
седи шта за децу.

Како је обја вио пор тал
„013 инфо”, дирек тор Аген -
ци је за без бед ност сао бра -
ћа ја Душко Пешић рекао је
да је 2013. годи не 68 одсто
воза ча кори сти ло сигур но -
сни појас, док је данас тај
број око 84 про цен та. Што
се тиче кори шће ња поја се -
ва на зад њем седи шту,
2013. годи не је три про цен -
та људи кори сти ло овај вид
зашти те, а данас је број
пове ћан на 20 одсто.

Коман дир Сао бра ћај не
поли циј ске испо ста ве
Пан че во капе тан Дар ко Трај ко вић за
поме ну ти сајт је казао сле де ће:

– Без бед ност сао бра ћа ја је одго -
вор ност сва ко га од нас, а воза чи и
пут ни ци су у оба ве зи да кори сте
сигур но сне поја се ве на свим мести ма
на који ма они посто је. Тако ђе, за
пре воз деце до три годи не посто ји

оба ве за кори шће ња без бед но сних
седи шта. Та седи шта мора ју да буду
декла ри са на од стра не про из во ђа ча и
да испу ња ва ју без бед но сне стан дар -
де, те да буду угра ђе на на начин на
који је то про из во ђач пред ви део.

Пан че вач ка сао бра ћај на поли ци ја
санк ци о ни ше оне што не кори сте

сигур но сне поја се ве: у
2020. годи ни било је 3.457
ова квих пре кр ша ја. Трај -
ко вић дода је:

– Систе ми пасив не
зашти те мно го зна че када
дође до сао бра ћај не незго -
де, неких неже ље них дога -
ђа ја, наглог коче ња, како
би се убла жи ле после ди це
и избе гло повре ђи ва ње у
тим ситу а ци ја ма. Тиме се и
побољ ша ва без бед ност
свих уче сни ка у сао бра ћа ју.

Ана ли зе пока зу ју да
кори шће ње сигур но сних
поја се ва и без бед но сних
седи шта за децу сма њу је

ризик од повре ђи ва ња од 50 до 70
одсто. Због тога ће Сао бра ћај на
поли циј ска испо ста ва у Пан че ву у
наред ном пери о ду у скло пу кам па ње
поја ча ти кон тро лу кори шће ња сигур -
но сних поја се ва, када се ради и о
воза чи ма и пут ни ци ма, као и без бед -
но сних седи шта за децу. С. Т.

О САО БРА ЋАЈ НИМ НЕЗГО ДА МА У ПАН ЧЕ ВУ

Без бед ност је одго вор ност сва ко га од нас

Алек сан дар Сте ва но вић и Јован Вор ка пић
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Дани су све топли ји и све више
вре ме на се про во ди напо љу.
Нови на ри немач ке аген ци је
„Дojче веле” рас пи та ли су се
зашто су на отво ре ном мале
шан се за зара зу коро ном, како
на то ути чу сун це и ветар и да
ли се тре ба кло ни ти пуша ча
или спор ти ста.

Да ли је напо љу сасвим
без бед но?

Аеро со ли, мају шне чести це које
леб де у вазду ху, глав ни су кри -
вац за пре но ше ње коро на ви ру -
са. Пре ма нала зи ма науч ни ка,
ово се посеб но деша ва у затво -
ре ним про сто ри ма.

– Цир ку ла ци ја вазду ха на
отво ре ном је мно го већа. Има -
те стру ја ње ветра, па се тако
врло брзо кон цен тра ци ја аеро -
со ла раз ре ђу је – каже Нико
Мутерс, шеф Инсти ту та за јав -
но здра вље при Уни вер зи тет -
ској кли ни ци у Бону.

Слич но каже и виру со лог
Алек сан дер Kекуле, али дода је
– то све важи ако се и на отво -
ре ном држи одсто ја ње од нај -
ма ње метар и по.

– Ако не држи те то одсто ја ње,
гле да те се лицем у лице и гла -
сно при ча те, пева те, виче те, пљу -
је те, онда се, уме сто аеро со ли -
ма, може те зара зи ти капљич но.

Сту ди је потвр ђу ју да је опа -
сност од зара зе напо љу екс трем -
но ниска. Јед но истра жи ва ње у
Kини узе ло је под лупу 7.324
слу ча ја зара зе – само један се
десио на отво ре ном. Kекуле каже
да то исто важи за мута ци је
виру са – оне су нешто зара зни -
је, али мере оста ју исте.

– Мутан ти не лете даље –
каже виру со лог.

Kако ути че ветар?

– Што ветро ви ти је, то ће пре
бити раз ве ја ни обла ци аеросола

које човек про из во ди – каже
Гер хард Шојх, физи чар и истра -
жи вач аеро со ла. На пита ње да
ли је, реци мо, на лива ди где
бора ве раз ли чи те гру пи це људи
могу ће да ветар одне се аеро -
со ли од јед не до дру ге гру пе,
Шојх каже да је то прак тич но
немо гу ће.

– Само због теле сне тем пе -
ра ту ре се ства ра нека врста
вазду шне стру је која углавном,
као код ками на, иде нагоре –

при ча овај физи чар за „Дој че
веле”. Јер, теле сна тем пе ра -
ту ра од око 37 сте пе ни углав -
ном је виша од спољ не тем пе -
ра ту ре. Тако се топли ји ваздух
пење горе, па и тај облак
аеросо ла.

Јед на сту ди ја у Ира ну тако -
ђе је потвр ди ла да ветар не
игра ника кву уло гу у пре но ше -
њу виру са.

Шта кад је напо љу топло, а
шта кад је хлад но?

То није до кра ја науч но раз ја -
шње но. Аме рич ки истра жи -
вачи су пра ти ли раз вој
инфекције у топлим, хлад ним,
сувим и вла жним пре де ли ма
Kине – и нису нашли ника кве
раз ли ке.

Јед на аустриј ска сту ди ја је
уста но ви ла да ултра љу би ча сто

зра че ње сун ца уби ја вирус,
реци мо, на повр ши на ма, али
да то мало ути че на пре нос
зара зе са чове ка на чове ка.

Мутерс каже да се на сун це
не тре ба осла ња ти – више је
ултра љу би ча стог зра че ња лети,
али је реци мо у сне жним пре -
де ли ма оно још веће због
рефлек си је сне га. Осим тога,
он ука зу је на то да пан де ми ја
јед на ко пога ђа и топли је и хлад -
ни је пре де ле.

Kекуле пак веру је да то ништа
не гово ри о сушти ни, јер прет -
по ста вља да се и у топлим пре -
де ли ма људи масов но зара жа -
ва ју уну тра.

– Баш тамо више бора ве уну -
тра с кли ма-уре ђа ји ма и вен -
ти ла то ри ма – каже он.

Има ли опа сно сти од спо р та?

Струч ња ци кажу да и спор ти -
сти, реци мо при џоги ра њу,
мора ју да држе одсто ја ње од
метар и по упр кос томе што, у
ста њу физич ког опте ре ће ња,
дубље дишу и изба цу ју више
чести ца у ваздух.

– Ако неко само про тр чи
поред вас, чак и на малом
одсто ја њу, ризик је вео ма мали
– каже Бир гит Венер, истра -
жи ва чи ца аеро со ли с Лајб ни -
цо вог инсти ту та.

Слич но мисли и њен коле га
Гер хард Шојх – и заду ва ни
спор ти сти би мора ли да сто је
мину ти ма јед ни поред дру гих
да би се зара за пре не ла. Зато
он не види про блем ни у
тимским спор то ви ма, попут
фуд ба ла.

– Али про блем наста је кад
се кори сте свла чи о ни це или
тоа ле ти. То су опа сне про сто -
ри је. Оне мора ју добро да се
луф ти ра ју.

Kао кон тро верз на важи јед -
на холанд ска сту ди ја која је
про шле годи не пока за ла да је
потреб но веће одсто ја ње међу
спор ти сти ма. Kажу, од бици -
кли ста ваља држа ти одсто ја ње
од два де сет мета ра. Kритичари
нагла ша ва ју да је та сту ди ја
оба вље на у аеро ту не лу, а не
под реал ним усло ви ма.

Да ли је сусрет с пуша чи ма
опа сни ји?

Још нијед на сту ди ја није
повеза ла пасив но пуше ње с
пове ћаним ризи ком од зара зе
коро ном.

– Пуше њем се не изба цу је
више виру са у спо ља шност –
каже Шојх. Ни Нико Мутерс
са Уни вер зи тет ске кли ни ке у
Бону не види да су пуша чи на
било који начин зара зни ји.

Доду ше, пре ма Инсти ту ту
„Роберт Kох”, пуша чи има ју
нешто већи ризик од тешког
обо ље ња ако се зара зе. Али по
дру ге нису опа сни ји.

Да ли маска напо љу има
сми сла?

Има, ако не може да се држи
одсто ја ње. Пого то во у већим
гужва ма, реци мо на кон цертима.

– Или кад сте на ауто бу ској
ста ни ци, или у неком реду, онда
маска има сми сла – закљу чу је
Венер.

НОВО СТИ У СЛУ ЧА ЈУ БИВ ШЕ БЛА ГАЈ НИ ЦЕ „ПАН ЧЕВ ЦА”

Кне же ви ће из Јабу ке туже и ком ши је

НОВА САЗНА ЊА О ВИРУ СУ

СКО РО ЈЕ НЕМО ГУ ЋЕ ЗАРА ЗИ ТИ СЕ КОРО НОМ НАПО ЉУ

При ба ви ла
противправну
имовинску корист у
изно су од 90.000 евра?

На утвр ђи ва њу чиње ни ца у слу -
ча ју бив ше бла гај ни це „Пан чев -
ца” годи ну и по дана ради сед -
мо ро људи, а на њему у послед -
њих месец дана „раде” и гра ђа -
ни Јабу ке: они зову редак ци ју и
при ја вљу ју да су Сла ви ца Кнеже -
вић и њен муж Вла ди мир новац
за читу ље при ма ли у сво јој кући,
о чему посто је и изја ве ове ре не
код нота ра. Биће још тужби...

И не само то – поку ша ва ју ћи
да спе ру љагу са свог име на,
они по селу бла те и вре ђа ју све
запо сле не у листу, нази ва ју ћи
их лопо ви ма. Хит при ча је да
су они, Кне же ви ћи, позајм љи -
ва ли новац менаџ мен ту „Пан -
чев ца”, који им није вра ћен!?

Како при ли ком поку ша ја
уруче ња реше ња о суспен зи ји

Сла ви ца Кне же вић није хте ла
да кому ни ци ра с дирек то ром
нови на, на њен теле фон се
јављао супруг Вла ди мир, који
је и при мио реше ње. Однео га
је човек с којим су обо је ради -
ли годи на ма, а сада као све до -
ка Кне же ви ћи пози ва ју ћер ку
Мари ја ну, која тре ба да „посве -
до чи” да је „реше ње доне ло
непо зна то лице”. Сто га, како
сазна је мо, тра жи ће се поли -
граф за све тро је поме ну тих.

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
МУП-а – Упра ве кри ми на ли -
стич ке поли ци је, у сарад њи с
Посеб ним оде ље њем за сузби -
ја ње коруп ци је Вишег јав ног
тужи ла штва у Бео гра ду, ухап -
си ли су 3. фебру а ра Сла ви цу
Кне же вић. Уз кри вич ну при ја -
ву и при во ђе ње над ле жном
тужи ла штву пуште на је да се
бра ни са сло бо де.

Сум ња се да је она од окто бра
2015. до јула 2019. годи не, напла -
ћу ју ћи тек сто ве за читу ље и
поме не пре ма соп стве ном ценов -
ни ку, при ба ви ла про тив прав ну
имо вин ску корист од око 90.000
евра, као и да је у том пери о ду
оште ти ла и буџет Репу бли ке
Срби је за порез у виси ни од око
чети ри мили о на дина ра, те да
су гра ђа ни наше земље током

2013. и 2014. годи не оште ће ни
за додат них 15 мили о на динара.

За кри вич но дело зло у по тре -
ба поло жа ја одго вор ног лица
запре ће на је казна затво ра од
две до десет годи на, али пошто
посто ји могућ ност да је осум -
њи че на тако 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, с потен -
ци јал ном запре ће ном казном
до пет на ест годи на затво ра.

Одр жа но је рочи ште по тужби
Сла ви це Кне же вић којом тра -
жи да буде вра ће на на посао.
Инте ре сант но, њена ста ри ја ћер -
ка је с посла, из Кошар ка шког
саве за Срби је, упор но зва ла
нашег фото-репор те ра како би
га оме та ла у про фе си о нал ном
задат ку: тре ба ло је да фото гра -
фи ше осум њи че ну Сла ви цу у
момен ту када изла зи из суда.
Али он се неко ли ко пута јавио
на теле фон, па је екс бла гај ни ца
неста ла без тра га. Засад... Р. П.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сата.
И овог ме -

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

У СУБО ТУ У ПАН ЧЕ ВУ

Фести вал 
руске сала те

Дру штво срп ско-руског при -
ја тељ ства „Доси теј Обра до -
вић” из Пан че ва орга ни зо -
ва ће Деве ти међу на род ни
фести вал руске сала те у
нашем гра ду. Фести вал ће
бити одр жан у субо ту, 13.
мар та, у сали KУД-а „Пете -
фи Шан дор”. Оку пља ње уче -
сни ка пред ви ђе но је за 17
сати.

Орга ни за то ри Фестивала
Руске салате напо ми њу да
због епидемиолошке си туа -
ције манифестација ове годи -
не неће бити отворена за
публику. Д. К.

УЛИ ЦЕ НАШЕГ ГРА ДА

Још чети ри 
дро ги ра на воза ча

Припадници МУП у Панчеву
током прошле недеље зауста-
вили су возача „фијата” (25)
и његовог вршњака у „реноу”,
који су били под утицајем опи-
јата. Из саобраћаја је искљу-
чен и возач „голфа” (33) који
је био позитиван на канабис,
а и његов сувозач (30) био је
дрогиран.

И возач (24) и сувозач (21)
једног BMW-а су били под ути-
цајем канабиса. Из саобраћа-
ја је искључен и возач „заста-
ве” (28) који је одбио да се
тестира на присуство психо-
активних супстанци. Д. К.

ЕПИ ДЕ МИЈА

Ситуација у Војводини
ванредна

Инсти тут за јав но здра вље Вој -
во ди не оце њу је епи де ми о ло -
шку ситу а ци ју у Вој во ди ни као
„ван ред ну, с пора стом трен да
обо ле ва ња и висо ким ниво и -
ма обо ле ва ња”, упо зо ра ва ју ћи
да се, у одно су на пери од од
сре ди не фебру а ра, број актив -
них слу ча је ва у покра ји ни
гото во удво стру чио. 

Код већи не регистрованих
паци је на та инфек ци ја корона -
вирусом је дока за на брзим
анти ген ским тестом код којег
је потреб на вели ка коли чи на
виру са да би пока зао пози ти -
ван резул тат. Д. К.

ПОРЕ СКА ПОЛИ ЦИ ЈА

Оду зе то 4.636
пакли ца цига ре та

Инспек то ри Поре ске поли -
ци је у коор ди на ци ји с 
МУП-ом при ли ком пре тре -
са пут нич ког ауто мо би ла у
Пан че ву про на шли су и оду -
зе ли 4.636 пакли ца цига ре -
та без акци зних мар ки ца.

До акци је је дошло током
спро во ђе ња поја ча них
актив но сти на сузби ја њу
сиве еко но ми је у про ме ту
акци зних про из во да. Про -
тив лица од ког су оду зе те
цига ре те биће под не та кри -
вич на при ја ва због недо зво -
ље ног про ме та акци зних
про из во да. Д. К.

Славица Кнежевић

ОПРЕЗ НЕКО ЛИ КО НЕДЕ ЉА ПОСЛЕ ВАК ЦИ НЕ

Срп ски виру со лог и микро би -

о лог Милан ко Шеклер изја -

вио је да вак ци ни са ни људи

нису зашти ће ни ни после дру -

ге дозе вак ци не.

– Кад при ми те вак ци ну,

нај бо ље је да рачу на те да нај -

ма ње пет-шест неде ља нисте

уоп ште зашти ће ни, а и када

про ђе тај пери од, све вак ци -

не има ју ефи ка сност од 80 до

90 одсто – рекао је Шеклер.

Он је додао да ће изве -

стан про це нат вак ци ни са них

моћи да пре не се вирус

неком дру гом и апе ло вао на

гра ђа не да се пона ша ју одго -

вор ни је и да се при др жа ва ју

мера, а посеб но да носе

заштит не маске.



Гра до на чел ник
Стева но вић: наша
локал на само у пра ва
пио нир у овом послу

Мла ди кроз овај
модел реа ли за ци је
наста ве уче ству ју у
јед ној ино ва тив ној и
инспи ра тив ној ства ри

У орга ни за ци ји Мини стар ства
про све те и нау ке Репу бли ке
Срби је и Гра да Пан че ва, 9. мар -
та одр жан је саста нак у вези са
акту ел ним пла ном упи са за
школ ску 2021/2022. годи ну по
систе му дуал ног обра зо ва ња.
Састан ку су при су ство ва ли
пред став ни ци мини стар ства,
локал не само у пра ве и Реги о -
нал не при вред не комо ре, као
и дирек то ри 11 шко ла из Али -
бу на ра, Вршца, Кови на и Пан -
че ва, како би био уна пре ђен
план упи са за дуал не обра зов -
не про фи ле у скла ду с потре -
ба ма при вре де.

Гово ри ли су помоћ ни ца
мини стра за дуал но обра зо ва -
ње и вас пи та ње др Габри је ла
Гру јић, гра до на чел ник Пан че -
ва Алек сан дар Сте ва но вић и
Ненад Дој чи но вић, дирек тор
Машин ске шко ле, која је прва
уве ла дуал но обра зо ва ње у Пан -
че ву, а међу први ма у Срби ји.

Пан че во поно во
индустријски цен тар

Сте ва но вић је поздра вио при -
сут не, нагла сио да је Пан че во
од усва ја ња зако на и успо ста -
вља ња овог обра зов ног систе -
ма сагле да ло дуал но обра зо ва -
ње као врло бит но и рекао да
је наша локал на само у пра ва
пио нир у овом послу. Додао је:

– Машин ска шко ла је школ -
ске 2017/18. годи не у систе му
дуал ног обра зо ва ња има ла један
обра зов ни про фил, да би данас,
у школ ској 2021. годи ни, има -
ла три: наста ву по дуал ном
систе му поха ђа 148 уче ни ка.
То је чиње ни ца на коју смо као
град поно сни, јер Пан че во у
овом поступ ку успо ста вља ња
дуал ног обра зо ва ња јесте спо -
на изме ђу при вре де и обра зо -
ва ња. Ми смо као локал на само -
у пра ва кроз При вред ни савет,
који функ ци о ни ше у гра ду вео -
ма успе шно дуги низ годи на,
ово пре по зна ли као нешто што
је бит но за цело куп ну нашу
зајед ни цу. Данас има мо 19 или
20 при вред них субје ка та који
су заин те ре со ва ни за кадар који
ће сутра бити про дукт дуал ног
обра зо ва ња, а то су све наше
локал не, пан че вач ке фир ме и
дефи ни тив но је то још један
пока за тељ да је наша при вре -
да поно во на здра вим нога ма
и да је Пан че во поно во инду -
стриј ски цен тар. Поред јужне,
данас има мо и север ну инду -

стриј ску зону са два свет ска
гиган та – ZF-ом и „Бро зе ом”,
који су вео ма заин те ре со ва ни
за овај вид обра зо ва ња и за ова -
кав начин селек ци је кадра.

Гра до на чел ник је казао и да
је Машин ска шко ла обра зов на
уста но ва која је озби љан парт -
нер вели ким при вред ним
субјек ти ма у нашем гра ду и да

је жеља гра да да и дру ге сред -
ње шко ле сво је обра зов не про -
фи ле при ла го ђа ва ју потре ба ма
при вре де у гра ду.

– То је једи ни начин да задр -
жи мо мла де у нашем гра ду,
одно сно да спре чи мо њихов
одлив и одла зак из гра да, али
и из држа ве, јер ћемо ова ко
обез бе ди ти аде кват на рад на
места за аде ква тан кадар у Пан -
че ву. Град Пан че во ће бити
парт нер и мини стар ству и при -
вре ди на пра вље њу што бољег
послов ног амби јен та, јер је то
нешто што ми као град дугу је -
мо нашој деци да сутра оста -
ви мо како би будућ ност била
она ква каква тре ба да буде –
закљу чио је Сте ва но вић.

Ком па ни је мисле о
квалитет ном кадру

Др Габри је ла Гру јић захва ли -
ла је гра до на чел ни ку Пан че ва
на добро до шли ци и иска за ла
вели ко задо вољ ство што има
при ли ку да раз го ва ра с дирек -
то ри ма шко ла у Пан че ву, како
из нашег гра да, тако и из Али -
бу на ра, Беле Цркве, Кови на и
Вршца, које су на добром путу
да буду уче сни ци у дуал ном
обра зо ва њу.

– Пан че во поста је сна жан
инду стриј ски цен тар. Оно што
већ чети ри годи не пара лел но
ради мо јесте уво ђе ње јед не
плат фор ме која отва ра вра та
свих тих ком па ни ја. Ком па ни -
је, када бира ју одре ђе ни реги -
он, као што бира ју Срби ју, као
што су ода бра ле Пан че во за
парт не ра, сва ка ко су пре вас -
ход но раз ми шља ле о ква ли тет -
ним кадро ви ма. Дуал ни модел
обра зо ва ња сна жно напре ду је
упра во због тога што су све
ком па ни је отво ри ле сво ја вра -
та, што су мла дим људи ма

запра во омо гу ћи ле да кроз про -
цес уче ња кроз рад стек ну и
оне вешти не које у дру гом
амби јен ту не би могли да стек -
ну. Мла ди кроз овај модел реа -
ли за ци је наста ве уче ству ју у
јед ној ино ва тив ној и инспи ра -
тив ној ства ри и на неки начин
вуку тај при вред ни раз вој, што
зна чи да ће сви мла ди људи

који се већ обра зу ју по дуал -
ном моде лу или ће то поче ти
да раде у наред ном пери о ду
пред ста вља ти иза зов за све ком -
па ни је, како дома ће, тако и
ино стра не ком па ни је које ће
посло ва ти у овом реги о ну, а
пре вас ход но у Пан че ву. Ти мла -
ди људи ће запра во бити они
који ће чини ти при вре ду овог
гра да одр жи вом – под ву кла је
др Габри је ла Гру јић.

Она је дода ла да се Мини -
стар ство про све те потру ди ло
да од ове годи не усво ји и стан -
дар де за акре ди та ци ју за висо -
ко обра зо ва ње, што је нови
иза зов за мини стар ство и све
наше инже ње ре, зато што ће
први пут моћи у Репу бли ци
Срби ји у скла ду са зако ном да
се шко лу ју и на факул те ти ма,
па ком па ни је неће рачу на ти
само на кадар из сред њег
струч ног обра зо ва ња, већ и на
кадар инже ње ра.

Уско ро и спе ци ја ли за ци ја
сугра ђа на

Ненад Дој чи но вић, дирек тор
Машин ске шко ле Пан че во,
нагла сио је да шко ла наста вља
интен зи ван рад на уна пре ђе њу
дуал ног обра зо ва ња.

– Тре нинг цен тар који је, да
каже мо, дого во рен при ли ком
посе те пре ми јер ке Брна бић 15.
децем бра 2019. годи не мно го
ће зна чи ти не само Машин ској
шко ли него свим при вред ним
субјек ти ма у нашем гра ду и
јужном Бана ту, а могу да додам:
и у Бео гра ду и Сме де ре ву. На
тај начин ми ћемо шко ло ва ти
ква ли те тан кадар, али ћемо
отво ри ти могућ ност и пре ква -
ли фи ка ци је, доква ли фи ка ци је
и спе ци ја ли за ци је наших сугра -
ђа на и оста лих који има ју
потре бу да се додат но еду ку ју
и на тај начин омо гу ће себи
аде ква тан посао. Као јед ни од
пио ни ра у дуал ном обра зо ва -
њу, интен зив но ради мо и пове -
ћа ва мо број ком па ни ја заин -
те ре со ва них да уђу у про цес
дуал ног обра зо ва ња – рекао је
Дој чи но вић.

Он је под ву као да се воде
интен зив ни раз го во ри и с
малим и сред њим пред у зе ћи -
ма и да током целе годи не шко -
ла има сарад њу с њима и пре -
ко При вред не комо ре Пан че во
и При вред не комо ре Срби је.
Поред три обра зов на про фи ла
по дуа лу у Машин ској шко ли,
вра ћа се и про фил меха ни ча -
ра мотор ног вози ла. За школ -
ску 2021/22. годи ну пла ном
упи са пред ви ђе на је сарад ња с
19 ком па ни ја и посто ја ње чети -
ри оде ље ња у Машин ској шко -
ли по дуал ном моде лу, што је

више у одно су на прет ход ну
школ ску годи ну.

Дуал но обра зо ва ње је модел
реа ли за ци је наста ве у систе -
му сред њег струч ног обра зо -
ва ња и вас пи та ња у коме се
кроз тео риј ску наста ву и вежбе
у шко ли и уче ње кроз рад код
посло дав ца сти чу, уса вр ша ва -
ју одно сно изгра ђу ју зна ња,

вешти не, спо соб но сти и ста -
во ви у скла ду са стан дар дом
ква ли фи ка ци је и пла ном и
про гра мом наста ве и уче ња.
Поред кључ них зна ња која
усва ја ју у шко ли, деца и „уче -
њем кроз рад” у окви ру дуал -
ног моде ла обра зо ва ња сти чу
важне ком пе тен ци је којe их
при пре ма ју за будућ ност и лич -
ни раз вој, а самим тим и оба -
вља ње жеље ног посла. На тај
начин, уз обра зо ва не кадро ве
при вре да у нашем окру гу
оства ру је бене фит, јер доби ја
већ фор ми ра ног мла дог чове -
ка који је упо знат с рад ним
про це си ма.

Дуал но обра зо ва ње, као
модел реа ли за ци је про це са уче -
ња на два места, важан је услов
за дости за ње ква ли те та како у
погле ду сти ца ња зна ња, тако и
вешти на.
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ОСНИ ВА ЊЕ

ТРЕНИНГ ЦЕН ТРА

Помоћ ни ца мини стра за

дуал но обра зо ва ње и

васпи та ње др Габри је ла

Гру јић на састан ку у згра -

ди Град ске упра ве рекла је

и сле де ће:

– Оно што је зна чај но за

овај град јесте подр шка

Вла де Репу бли ке Срби је: у

наред ној годи ни и наред -

ном пери о ду осно ва ће мо

тре нинг цен тар при Машин -

ској шко ли, која је заи ста

била акти ван парт нер од

самог уво ђе ња дуал ног

обра зо ва ња, и то с три

акту ел на про фи ла: тех ни -

чар меха тро ни ке, опе ра тер

машин ске обра де и бра вар

зава ри вач. Нарав но, сви ће

се тру ди ти да у наред ном

пери о ду има ју што више

про фи ла у скла ду с потре -

ба ма раз во ја овог гра да.

Мислим да је оно што је про пу ште но да се учи ни кроз
све ове деце ни је, међу мно гим дру гим ства ри ма које су
про пу ште не у тим изгу бље ним годи на ма, јесте учи ти
људе да зло чин заи ста, то није фло ску ла, нема наци о -
нал ност, боју, укус и мирис, он је увек само зло чин. Како
често кажем, јер се читав живот бавим неким обли ци ма
зло чи на, чуд но је, нико од нас не би волео да у стан или
ком ши лук при ми неко га ко је осум њи чен за сило ва ње,
уби ство и неке још дра стич ни је ства ри, а онда када се
таква при ча поја ви под неким наци о нал ним пред зна -
ком, под вој нич ком заста вом, одјед ном се сви ску пља мо
у торо ве, нека ква пле ме на, да је бра ни мо. Упра во то
гово ри коли ке су илу зи је и кон цеп ти који се наме ћу
људи ма, да би се они држа ли у таквим окви ри ма. Основ -
на пору ка, она се види кроз роман, надам се да ће се
виде ти и кроз сери ју, била би да је зло чин упра во то –
нешто што не може и не сме има ти колек тив не пред зна -
ке, он је увек инди ви ду а лан и везан за одре ђе ну лич ност,
и тај који је био спре ман да уби је под нечи јом заста вом,
биће у бити спре ман да уби је и без заста ве. То тре ба
људи ма обја сни ти.

(Суди ја Апе ла ци о ног суда Мио драг Мајић, „Данас”, 
5. март)

* * *
Деве ти март је био вели ка нада, пада кому ни зам, око -
шта ла биро кра ти ја, систем цен трал не вла сти, дола зи
ново вре ме, нада да ће демо кра ти ја доне ти нешто више,
не само 1991. него и касни је, 1996. Пети окто бар је био
више израз оча ја, а март револ та и наде. Тада се још
веро ва ло да је демо кра ти ја сама по себи добра, 5. окто -
бар је дошао након бом бар до ва ња када смо уви де ли да се
нема куд више, никла је нада да ћемо се поми ри ти са
све том и уну тар себе. Али, после толи ко раз о ча ра ња,
нарав но да је режим дошао у иде ал ну ситу а ци ју да је
демо крат ски занос умрт вљен. Почи ва на изду ва ној нади,
убе ђе њу да су сви исти.

(Поли ти ко лог Мла ден Мрдаљ, Н1, 9. март)

* * *
Ми има мо посла с људи ма који ће сутра, ако нађу себи
мате ма ти ку и нека кву зара ду, лад но да сагра де поред
деч јег врти ћа нека кву депо ни ју нукле ар ног отпа да. С
таквим људи ма има мо посла и такве људе они дово де
ова мо. То што Кине зи раде овде, они то себи не би ради -
ли никад. Они су сад у про це су уград ње нај са вре ме ни јих
тех но ло ги ја кад су у пита њу њихо ви зага ђи ва чи. Овде се
деша ва нешто што је апсо лут ни зло чин. Људи се тру ју
масов но, људи ма се оду зи ма вода, људи ма се тру је земља.

(Акти ви ста покре та „Одбра ни мо реке Ста ре пла ни не”
Алек сан дар Јова но вић Ћута, „Нова.рс”, 7. март)

* * *

* * *
Рад ња фил ма „Кел ти” одви ја се у Бео гра ду 1993. годи не,
када током јед не рођен дан ске заба ве у днев ној соби деца
сла ве обу че на као нин џа кор ња че, а одра сли раз го ва ра ју,
флер ту ју, пуше и пију у кухи њи. То је филм о нестан ку
јед не земље и губит ку иден ти те та који су при ка за ни кроз
три раз ли чи те гене ра ци је уну тар јед не поро ди це и њихо -
ве сва ко днев не рути не, а током при пре ма рођен дан ске
заба ве за нај мла ђу кћер ку. Деве де се те као епо ха слу же
као оквир за интим ну поро дич ну при чу, и као мета фо ра
за сада шњи цу и циклу се пона вља ња – како у лич ним
одно си ма, тако и у поли тич ким кон тек сти ма и дога ђа -
њи ма. Овај филм тре ба да ука же и на то да то што смо
почет ком 90-их живе ли и били, има и те како везе са
оним што данас живи мо и јесмо.

(Реди тељ ка Мили ца Томо вић, „Данас”, 9. март)

* * *

Заба вљач ки еле мент поп кул ту ре је запра во постао доми -
нан тан и након тога она поста је супрот но од оно га што
би тре ба ло да буде. Упра во је свест о томе на кра ју уби ла
Кур та Кобеј на. Ми има мо и сада вели ке умет ни ке, али
поје ди нач но, нема покре та, док поп кул ту ра више не
зна чи ништа осим обич не заба ве. Раз лог због којег кажем
да је мени „Joy Division” про ме нио живот је исти због
чега неки дру ги кажу да им је Досто јев ски про ме нио
живот. Јед но став но, човек се суо чи с дубин ским виђе -
њем себе самог – „Ево мла дих људи, терет на њихо вим
пле ћи ма. Ево мла дих људи, виде смо себе као ника да пре
– сли ке тра у ма и изо па че ња”. Не гово рим толи ко лич но,
коли ко о сви ма нама, о циви ли за ци ји, људ ском роду. О
томе и Шек спир пише, али је то Ијан Кер тис („Joy Divi-
sion”) изра зио још дубље и при ме ре ни је нашем вре ме ну
и добу.

(Епи скоп пакрач ко-сла вон ски Јован Ћули брк, пор тал
„Нова.рс”, 8. март)

КОНЦЕПТ НАШ ГРАД ПРИ МЕР ДОБРЕ РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ДУАЛ НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА

УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ПЛА НА УПИ СА У
СКЛА ДУ С ПОТРЕБАМА ПРИВРЕДЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

СПО НА ШКОЛ СТВА С ПРИ ВРЕ ДОМ

Локал на само у пра ва има

важну уло гу када је реч о

дуал ном моде лу обра зо ва -

ња, јер она пред ста вља спо -

ну школ ства с при вре дом.

Једи ни це локал не само у -

пра ве су нај бо ље упо зна те с

потре ба ма при вре де свог

окру га, а у скла ду с раз вој -

ним пла но ви ма. Из тог

разло га сагле да на је важна

уло га пред став ни ка локал не

само у пра ве и у кре и ра њу

пла на упи са у сред ње шко -

ле, зајед но с мини стар ством

над ле жним за обра зо ва ње,

При вред ном комо ром Срби -

је и дирек то ри ма шко ла.

Ненад Дојчиновић, др Габријела Грујић и Александар Стевановић



За план ско одр жа ва ње
про из вод них систе ма
издво је но 470 мили о на
дина ра

У Рафи не ри ји наф те Пан че во у мар -
ту ће бити спро ве де на план ска обу -
ста ва, током које ће се изво ди ти радо -
ви на чишће њу, реви зи ји и сана ци ји
опре ме, као и инве сти ци о ни про јек -
ти на већи ни про це сних постро је ња,
који ће омо гу ћи ти побољ ша ње опре -
ме и њен поу зда ни ји рад. Вред ност
инве сти ци о них про је ка та, зајед но с
план ским одр жа ва њем, про це њу је се
на 470 мили о на дина ра, а све актив -
но сти биће изве де не у скла ду са стро -
гим еко ло шким стан дар ди ма и пра -
ви ли ма без бед но сти на раду. Иако ће
током ових радо ва бити зау ста вље ни
про из вод ни про це си у свим нај ва жни -
јим постро је њи ма Рафи не ри је, у 
НИС-у исти чу да је пове ћан обим про -
из вод ње у прет ход ним месе ци ма омо -
гу ћио да се обез бе де нео п ход не залихе

које гаран ту ју несме та ну отпре му и
уред но снаб де ва ње тржи шта свим
врста ма дери ва та током обу ста ве рада
постро је ња.

Кључ не актив но сти биће оба вље не
на постро је њу Кла ус с циљем пове ћа -
ња поу зда но сти рада постро је ња. Зна -
чај ни инве сти ци о ни радо ви пла ни ра -
ни су и на постро је њу за про из вод њу
бен зин ских ком по не на та и гасо ва (FCC
ком плекс), као и на постро је њу Атмос -
фер ске дести ла ци је. Тако ђе, биће реа -
ли зо ван низ рани је уса гла ше них тех -
нич ко-тех но ло шких изме на с циљем
пове ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти

Рафи не ри је и побољ ша ња рада пре -
ра ђи вач ког ком плек са током лета.
Током план ског засто ја на радо ви ма

у Рафи не ри ји биће анга жо ва но више
од 250 запо сле них у НИС-у и екс тер -
них изво ђа ча.

ВРЕД НО ПРИ ЗНА ЊЕ

Ком па ни ја НИС има ла је нај бо љу

кому ни ка ци ју с меди ји ма у 2020.

годи ни у кате го ри ји про фит них

(при вред них) орга ни за ци ја. Реч

је о резул та ту тра ди ци о нал ног

истра жи ва ња „Нови нар – ваш

при ја тељ” које спро во ди пи-ар

аген ци ја „Праг ма”. Наи ме, 200

нови на ра дома ћих меди ја анке ти -

ра но је током децем бра и јану а ра

о ква ли те ту одно са с меди ји ма

орга ни за ци ја и јав них лич но сти у

више кате го ри ја: држав не инсти -

ту ци је, поли тич ке орга ни за ци је,

при вред не и непри вред не орга -

ни за ци је, поли тич ке и оста ле јав -

не лич но сти, а бира ју се и орга ни -

за ци је које има ју нај бо ље кана ле

и сред ства кому ни ка ци је с

новина ри ма.

– Доби ја ње овог при зна ња за нас

пред ста вља вели ку част, али и оба -

ве зу и под стрек да наста ви мо да

уна пре ђу је мо одно се с меди ји ма.

Када је реч о кому ни ка ци ји са заин -

те ре со ва ним стра на ма, за НИС је

при о ри тет тран спа рент на, пра во -

вре ме на и дво смер на кому ни ка ци -

ја, а чиње ни ца да смо при зна ње од

стру ке доби ли баш за 2020. годи ну,

коју су обе ле жи ли несва ки да шњи

иза зо ви, све до чи да на пра ви

начин ради мо на реа ли за ци ји ових

циље ва – рекао је тим пово дом Сте -

фан Деспо то вић, дирек тор Цен тра

за одно се с јав но шћу НИС-а.

ДРУШТВО
Петак, 12. март 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВР ШЕ НА ПРВА ФАЗА
ВАЖНОГ ПРОЈЕКТА

Вештач ка инте ли ген ци ја
против града

Завр ше на је прва фаза радо ва на
изград њи ауто ма ти зо ва них про тив -
град них ста ни ца које се нала зе у
радар ском цен тру Репу блич ког
хидро ме те о ро ло шког заво да на
Буку љи. Пре ма пла но ви ма, у том
цен тру биће поста вље не 104 ста ни -
це. Засад су спрем не 44, а до кра ја
годи не биће поста вље но и пуште но
у рад пре о ста лих 60 ста ни ца.

У Вој во ди ни се интен зив но ради
на поста вља њу про тив град них
систе ма, завр ша ва се радар ски цен -
тар Фру шка гора, а над ле жни наја -
вљу ју јав ну набав ку за цен тре Бај -
ша и Самош.

Вре ди иста ћи да је софт вер за овај
систем напра ви ло пред у зе ће „Инфор -
ма ти ка” из Бео гра да, а лан се ре и
оста так систе ма за испа љи ва ње раке -
та ура дио је „Тра јал” из Кру шев ца.
Све ста ни це има ју ауто ном но напа -
ја ње енер ги јом пре ко солар них ћели -
ја и лан се ре са по 12 раке та.

ИСТРА ЖИ ВА ЊЕ О
БУДУЋНО СТИ IT СЕК ТО РА

Тален то ва на 
смо наци ја

У сек то ру инфор ма ци о них тех но -
ло ги ја Пољ ска је нај кон ку рент ни -
ја од 23 земље цен трал не и источ -
не Евро пе, а Срби ја, иако је у самом
врху када је реч о изво ру тале на та,
није међу првих пет зема ља у реги -
о ну – пока зу је истра жи ва ње о будућ -
но сти IT сек то ра у „Евро пи у наста -
ја њу”. Истра жи ва ње које је спро -
вео лон дон ски инфор ма тив ни пор -
тал „Emerging Europe” пока за ло је
да међу 23 земље у реги о ну Срби ја
и Мађар ска боље сто је од Пољ ске
када је реч о тален ти ма, а да Есто -
ни ја, Литва ни ја, Чешка, Сло ве ни -
ја и Лето ни ја има ју боље послов но
окру же ње за IT сек тор.

Када се узму у обзир сви кри те -
ри ју ми, Пољ ска је осво ји ла укуп ну
оце ну 61,40, а Срби ја са укуп но
46,46 пое на зау зе ла солид но сед мо
место, иза Сло ве ни је, а испред Лето -
ни је. Наша држа ва је вео ма напре -
до ва ла у раз во ју IT инду стри је и у
тој обла сти се пози ци о ни ра ла као
лидер на Запад ном Бал ка ну, а могла
би да поста не и IT сила у ширим
раз ме ра ма. У овом истра жи ва њу се
дода је да Срби ја има бога то иску -
ство у обла сти тех но ло ги је.

ЕВРОП СКИ ФОНД ЗА БАЛКАН
УПО ЗО РА ВА ЈАВ НОСТ

Зага ђе ње ути че 
на плодност

У гра до ви ма широм Запад ног Бал -
ка на при су ство пра шка стих мате -
ри ја ПМ 2,5 дупло је веће од дозво -
ље них годи шњих вред но сти, што
може сма њи ти плод ност и до 10
одсто код жена – твр де чла но ви
реги о нал не орга ни за ци је Европ ски
фонд за Бал кан. У нај за га ђе ни јим
гра до ви ма у реги о ну ниво ПМ 2,5
већи је од 50 микро гра ма по метру
куб ном, а у поје ди ним гра до ви ма
днев не вред но сти тих чести ца често
пре ла зе и 200 микро гра ма по метру
куб ном, што може пове ћа ти неплод -
ност код жена и за више од 10 одсто.

Жене услед зага ђе ња вазду ха могу
има ти мање здра вих јај них ћели ја,
а услед тога и нижу плод ност, док
је ван те ле сна оплод ња мање успе -
шна. Сул фат на једи ње ња која наста -
ју у про це су спа љи ва ња угља пове -
ћа ва ју ризик од поба ча ја и до 13
одсто, док изло же ност чести ца ма
ПМ 2,5 и ПМ 10 сма њу је сто пу
заче ћа. Про фе сор хума не гене ти ке
и осни вач спе ци јал не бол ни це за
лече ње сте ри ли те та у Лесков цу
Мио драг Стој ко вић иста као је да је
тешко сачу ва ти здра вље и води ти
бор бу про тив сте ри ли те та ако се не
ума њи сва ко днев на изло же ност
штет ним мате ри ја ма.

Пред сетву куку ру за
држава уки ну ла
субвенцију за гори во

Инве сти ци о ни фон до ви
напра ви ли дар мар 
на тржи шту

Вла да Репу бли ке Срби је у фебру а ру
је изме ни ла Уред бу о рас по де ли под -
сти ца ја у пољо при вре ди и рурал ном
раз во ју и тако ће држа ва пољо при -
вред ним про из во ђа чи ма који се баве
биљ ном про из вод њом, уме сто доса -
да шњих 5.200 дина ра по хек та ру, на
рачу не упла ти ти под сти цај у виси ни
од 4.000 дина ра. Ова кав потез умно -
го ме је раз о ча рао запо сле не у овој
при вред ној гра ни и иза звао буру неза -
до вољ ства.

Међу тим, мини стар пољо при вре -
де Бра ни слав Неди мо вић сма тра да
су ову меру мно ги погре шно про -
тума чи ли јер, како је рекао, није
дошло до сма ње ња суб вен ци ја, него
дава ња за гори во. Наи ме, Мини стар -
ство пољо при вре де је уки ну ло подр -
шку за купо ви ну гори ва од 1.200
дина ра по хек та ру јер је дизел за
пољо при вред ну меха ни за ци ју сада
јеф ти ни ји него 2019. годи не. Обе -
ћао је да ће држа ва интер ве ни са ти и
помо ћи пољо при вред ни ци ма ако буде
дошло до поре ме ћа ја на тржи шту
дизел-гори ва, одно сно ако цене буду
пора сле.

Све у све му, овај ума ње ни држав ни
под сти цај биће упла ћен на рачу не
пољо при вред них газдин ста ва у наред -
них десет дана.

Али ту није крај мука ма рата ра.

Ем скуп, ем га нема

Сетва куку ру за у Срби ји тре ба да поч -
не за два де се так дана и, поред наја -
вље ног ускра ћи ва ња помо ћи за гори -
во, пољо при вред ни ци се суо ча ва ју и

с још јед ним вели ким про бле мом –
на нашем тржи шту недо ста је семе
неких сор ти ове ратар ске кул ту ре.

Сва је при ли ка да ће сетва касни ти
јер вели ки број пољо при вред ни ка још
увек није обез бе дио нео п ход на зрна.
Има слу ча је ва да су рата ри још кра јем
2020. годи не нару чи ли пре ко потре -
бан про из вод, али због пан де ми је кови -
да (поо штре не сани тар не про це ду ре
на цари на ма) и због недав не акци је
поли ци је у Упра ви цари на (кри ми нал -
не актив но сти слу жбе ни ка), шле пе ри
с куку ру зним семе ном су још увек
заро бље ни на царин ским депо и ма.

Да мука буде још већа, у послед -
њих неко ли ко месе ци знат но су ско -
чи ле цене и куку ру за и мине рал ног
ђубри ва, тако да рата ри и до 15 одсто
више него лани тре ба да пла те џак
семен ског куку ру за. На при мер, нај -
тра же ни је сор те хибри да с кра ћом
веге ра ци јом, чије семе ње про из во ди
Инсти тут за куку руз „Земун Поље”,
поску пе ло је за око 300 дина ра у поређе -
њу с про шлом годи ном, а зрна KWS-а
ску пља су за 200 дина ра по вре ћи.
Тргов ци то прав да ју чиње ни цом да је

због суше под ба ци ла про из вод ња
семен ског куку ру за и да га нај ве ро -
ват ни је због тога нема довољ но, те да
су зато цене више. Када је реч о ђубри -
ву, срп ски рата ри су згро же ни ценом
вештач ког ђубри ва, која је пора сла и
до 30 одсто.

Све у све му, тро шко ви сетве су већи
и то ће мора ти да се пла ти, а пољо -
при вред ни струч ња ци сма тра ју да није
било ника квог раз ло га да мине рал но
ђубри во и семе куку ру за поску пе –
посеб но не толи ко мно го. Мишље ња
су да је неста ши ца семен ског куку ру -
за вештач ка тво ре ви на како би се
поди гла цена и оства ри ла екс тра за -
ра да.

Тржи ште кре и ра цену

Шта ће бити ове годи не са сетвом,
нико не зна. Мно ги пољо при вред ни
про из во ђа чи се нећ ка ју, вага ју, извла -
че рачу ни це пре конач не одлу ке, јер
тро шко ви су дале ко већи него лани, а
оче ки ва на зара да није зага ран то ва на.

Коли ко је важна ратар ска про извод -
ња за нашу земљу, пока зу ју број ке.
Држа ва је у 2020. годи ни пору ши ла

мно ге рекор де у погле ду спољ но тр го -
вин ске раз ме не – има ли смо 4,13
мили јар ди дола ра изво за пољо при -
вред них про из во да, што није било
ника да пре. Нај ви ше смо изво зи ли
куку руз, мали не и јабу ке. Напра вљен
је суфи цит у агро би зни су у виси ни од
1,8 мили јар ди дола ра. Само пре пет
годи на тај извоз је био негде 2,5 мили -
јар ди, тако да је дошло до раста од
пре ко 60–70 одсто срп ских пољо при -
вред них про из во да и срп ске пре храм -
бе не инду стри је.

Вред ност изво за ово го ди шњег рода
чети ри ратар ске кул ту ре – куку ру за,
пше ни це, соје и сун цо кре та – била је
пре ко мили јар ду дола ра и то је дало
зна ча јан допри нос укуп ном бру то
дома ћем про из во ду земље. Про се чан
при нос про шло го ди шњег рода куку -
ру за био је изме ђу 6,5 и седам тона и
Срби ја има вишак од чети ри мили о -
на тона куку ру за. Само до фебру а ра
из Срби је је изве зе но 1,75 мили о на
тона куку ру за и цена је са 17 и 20
дина ра, коли ко је један кило грам куку -
ру за вре део кра јем про шле годи не,
сре ди ном јану а ра ско чи ла на око 22
дина ра због нагле тра жње, јер су се у
купо ви ну укљу чи ли инве сти ци о ни
фон до ви, који ма су због пан де ми је
коро на ви ру са сма ње не могућ но сти за
ула га ња. Про це ни ли су да зара да лежи
у трго ви ни пољо при вред ним произво -
ди ма. Тре нут но кило грам без поре за
на дода ту вред ност (ПДВ) вре ди од
22 до 22,50 дина ра – с поре зом 25
дина ра. Овај нагли раст цена куку ру -
за иско ри сти ли су и тргов ци на мало,
па у про дав ни ца ма кило грам кошта
27 дина ра.

Из све га при ло же ног савим је јасно
да тржи ште кре и ра поли ти ку цена и
никад се не могу пред ви де ти кре та ња
на њему. И овог пута неко је зара дио
и зара ди ће мно го, а неко ће оста ти
крат ких рука ва.

Јед но је сигур но – тргов ци сигур но
нису у губит нич ком тиму.

У СУСРЕТ СЕТВИ

СКУ ПЉЕ СЕМЕ, ЂУБРИ ВО, АЛИ НЕ И НАФ ТА!?

НИС НАСТА ВЉА УЛА ГА ЊА У ПАН ЧЕ ВАЧ КУ РАФИ НЕ РИ ЈУ

Сана ци ја опре ме и модер ни за ци ја про це са

Роди те љи, уче ни ци и
настав ни ци од сада могу
на јед ном месту да
пронађу све нео п ход не
инфор ма ци је

Зашти та пра ва деце и
запо сле них у шко ла ма

Прва наци о нал на плат фор ма за пре -
вен ци ју и зашти ту од вршњач ког наси -
ља у Срби ји, „Чувам те”, актив на је од
неде ље, 7. мар та, и наме ње на је деци,
уче ни ци ма, роди те љи ма и про свет -
ним рад ни ци ма. Реч је о плат фор ми
која тре ба да помог не у бор би про тив
овог обли ка наси ља.

Ујед но, реч је о ала ту који ће помо -
ћи у реша ва њу слу ча је ва вер бал ног и

физич ког наср та ја на настав ни ке и
запо сле не у срп ским обра зов но-
-васпит ним уста но ва ма. Овај про је -
кат је резул тат зајед нич ког рада Вла -
де Срби је, син ди кал них орга ни за ци ја
које пред ста вља ју про свет не рад ни ке
и орга ни за ци ја цивил ног дру штва.

– Нада мо се да ће ова плат фор ма
омо гу ћи ти цен тра ли за ци ју овог сло же -
ног про бле ма, систем ски при ступ пре -
вен ци ји, инте гра ци ју кључ них акте ра –
деце, настав ни ка, роди те ља, и то кроз
ква ли те тан еду ка тив ни онлајн канал –
рекла је тим пово дом пред сед ни ца Вла -
де Репу бли ке Срби је. Она је дода ла да
је плат фор ма вла сни штво све деце, свих
про свет них рад ни ка и гра ђа на Срби је
и да је њена свр ха да обез бе ди сигур -
ни је окру же ње, без бри жни је школ ске
дане и помог не у здра ви јем и леп шем
одра ста њу све деце у Срби ји.

Роди те љи, уче ни ци и настав ни ци
од сада могу на јед ном месту да про -
на ђу све инфор ма ци је које се тичу
врсте наси ља и посту па ња у раз ли чи -
тим ситу а ци ја ма, а обје ди њу ју све
над ле жне ресо ре: Мини стар ство за
рад, запо шља ва ње, борач ка и соци -
јал на пита ња, Мини стар ство про све -
те, нау ке и тех но ло шког раз во ја, Мини -
стар ство уну тра шњих посло ва, Мини -
стар ство трго ви не, тури зма и теле ко -
му ни ка ци ја, Мини стар ство за бри гу
о поро ди ци и демо гра фи ју и Мини -
стар ство здра вља.

Наи ме, Мини стар ство про све те, нау -
ке и тех но ло шког раз во ја пажљи во је
кре и ра ло раз ли чи те обу ке путем ове
плат фор ме за све три гру пе. Еду ка -
тив ни садр жа ји су наме ње ни свим
роди те љи ма, настав ни ци ма и уче ни -
ци ма сред њих шко ла. Када је реч о

основ ци ма, да би се при сту пи ло еду -
ка тив ном садр жа ју, нео п ход на је сагла -
сност роди те ља. Ради зашти те мало -
лет ни ка, у скла ду са Зако ном о зашти -
ти пода та ка о лич но сти, деца основ -
но школ ског узра ста ће обу ке наме -
ње не њима моћи да про ла зе само -
стал но само уз прет ход ну сагла сност
роди те ља или ста ра те ља.

У сле де ћој фази при ме не овог про -
гра ма наја вље но је  омо гу ћа ва ње
онлајн при ја ве наси ља, тако да гра ђа -
ни у сва ком тре нут ку могу да при ја ве
наси ље које укљу чу је децу, али и да
они лич но пра те ток и реша ва ње сво -
је при ја ве. Овим ћемо, кажу над ле -
жни у држа ви, доби ти пот пу но нову
димен зи ју бор бе про тив вршњач ког
наси ља, сигур ни је окру же ње за нај -
мла ђе сугра ђа не и мно го ква ли тет -
ни је усло ве рада за про све та ре.

ЕДУ КА ЦИ ЈОМ ПРО ТИВ ПОША СТИ

Платформа за борбу против вршњачког насиља

Страну припремиo 
Зоран

Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

Када бисмо мора ли да одго -
во ри мо на пита ње о нај че -
шћој боле сти или ста њу због
којих се Пан чев ци обра ћа ју
Хит ној меди цин ској помо ћи,
већи на наших запо сле них
има ла би уса гла шен одго вор.
Пови шен крв ни при ти сак је
нај че шћи раз лог за пози ва ње
бро ја 194 и за дола зак у нашу
амбу лан ту. Овај „тихи уби ца”
је још увек вео ма важан фак -
тор настан ка кар ди о ва ску лар -
них ком пли ка ци ја, срча ног и
можда ног инфарк та, као и
срча не сла бо сти. Видљив је,
међу тим, јасан напре дак у
здрав стве ном осве шћи ва њу
ста нов ни штва у погле ду нео -
п ход но сти држа ња крв ног
при ти ска у гра ни ца ма нор -
мал них вред но сти.

Иако су дуго роч не после -
ди це висо ког крв ног при ти -
ска вео ма озбиљ не, тре ба ло
би да нагла си мо да су мно го
ређе ситу а ци је када висок
крв ни при ти сак зах те ва
интер вен ци ју наше слу жбе.
При ме ри за то су бол у гру -
ди ма, кра так дах, нагло
настао бол у леђи ма, трње -
ње или сла бост екс тре ми те -
та, поре ме ћа ји вида и гово -
ра. Тада не тре ба окле ва ти у
пози ва њу бро ја 194. Све оста -
ле ситу а ци је тре ба ло би
реша ва ти у сарад њи са иза -
бра ним лека ром. Важно је
има ти у виду да тера пи ја
висо ког крв ног при ти ска
леко ви ма није једи но реше -
ње за овај про блем. Уко ли ко
је она тре нут но нео п ход на,
при ме на здра вих живот них

сти ло ва може ту нео п ход -
ност пот пу но про ме ни ти, а
меди ка мен ти могу да поста -
ну само сећа ње на пери од
стре са, забри ну то сти и гла -
во бо ље за које смо тра жи ли
брзо реше ње.

Реше ње које је спо ри је, али
зато мно го ефи ка сни је подра -
зу ме ва пре све га бри гу о
смање ном уно су соли. Сухо -
ме сна ти про из во ди, кон зер -
ви ра на хра на и гриц ка ли це
садр же вели ку коли чи ну соли,
која пре ла зи опти мал ну нор -
му од 1,5 гра ма натри јум-
хло ри да на днев ном нивоу.
Ове намир ни це би тре ба ло
заме ни ти већом коли чи ном
воћа и повр ћа као важних
изво ра кали ју ма, који пове -
ћа ва ела стич ност крв них
судо ва. Интен зив на физич ка
актив ност није нео п ход на за
видљи во сма ње ње крв ног при -
ти ска. Пола сата уме ре не
актив но сти на днев ном нивоу
биће довољ но да срце и крв -
ни судо ви раде под мањим
опте ре ће њем.

Упра вља ње стре сом је вео -
ма важан начин бор бе про -
тив крв ног при ти ска. Довољ -
но сна и сма ње ње сва ко днев -
них актив но сти нео п ход ни
су усло ви за ума ње ње напе -
то сти која држи крв ни при -
ти сак ван кон тро ле. Лага на,
опу шта ју ћа музи ка пока за ла
је ефи ка сност за функ ци ју
нер вног систе ма. Нема сум -
ње да ће уме ре ност у кон зу -
ма ци ји алко хо ла и пре ра ђе -
не хра не, а поја ча на физич -
ка актив ност дове сти до
жеље ног циља – сма ње ња
теле сне тежи не и регу ла ци је
крв ног при ти ска.

У кон сул та ци ји с лека ром,
нео п ход но је да зна мо коју
тера пи ју може мо да поно ви -
мо уко ли ко је дошло до непла -
ни ра ног и висо ког ско ка крв -
ног при ти ска. Пре тога тре -
ба ло би да зау зме мо седе ћи
поло жај и да успо ре ним и
дубо ким диса њем поку ша мо
да сма њи мо напе тост и крв -
ни при ти сак. Иако се не пре -
по ру чу ју напи ци с кофе и ном
или теи ном, чаје ви од ками -
ли це и хиби ску са пока за ли
су уми ру ју ће деј ство.

Због чега Панчевци
најчешће окрећу број 194

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уко ли ко има те про -
блем са запу ше ним
јајо во ди ма, кон сул -
туј те се са сво јим
лека ром и про ве ри -
те може те ли да као
додат но сред ство у
лече њу кори сти те
овај чај и куп ку, које
пре по ру чу ју народ -
ни лека ри.

Чај. Поме шај те 200 г маци не тра ве, 100 г куни це, 
100 г врку те, 50 г неве на, 50 г бокви це и 50 г здрав ца.
Пет каши ка меша ви не пре лиј те литр ом кљу ча ле воде,
покло пи те и оста ви те да одсто ји сат вре ме на. Пиј те
током дана у мањим гутља ји ма три месе ца. Ако у међу -
вре ме ну дође до заче ћа, обу ста ви те тера пи ју. Чај се не
пије за вре ме мен стру а ци је.

Kупка. Поме шај те 200 г маци не тра ве, 200 г куни це,
200 г неве на, 200 г рује ви не и 200 г папре не мен те. Биљ -
ке ста ви те у већи лонац. Про ку вај те од три до пет лита -
ра воде, па пре лиј те биље. Пре ко лон ца ста ви те две
летви це на које се може сести. При пре ми те ћебе које
тре ба омо та ти око стру ка. Kада се меша ви на мало про -
хла ди, тако да се може под не ти топли на, седи те и омо -
тај те се ћебе том тако да пара не изла зи ван и оста ни те
што дуже како би та топли на про чи сти ла јајо во де. Трет -
ман куп ком тре ба запо че ти сед мог дана циклу са и пона -
вља ти наред них седам вече ри пре одла ска у посте љу.
Пре но што лег не те, изва ди те још топло биље из лон ца,
ста ви те га на доњи сто мак и крста, омо тај те памуч ном
крпом и држи те то до јутра. Ују тро ски ни те, а сто мак
пове жи те мара мом до вече ри.

При род ни лек
за запу ше не

јајо во де

Хели ко бак те ри ја, одре ђе ни
анти ин фла ма тор ни леко ви,
стрес и пре те ра на упо тре ба
алко хо ла могу вео ма наште -
ти ти слу зо ко жи нашег желу ца
и про у зро ко ва ти упа ле и рани -
це. Симп то ми гастри ти са и
чира насту па ју одмах у пуној
сна зи и тешко се под но се, а
олак ша ње сти же из при род не
апо те ке.

Желу дац, вред ни рад ник који
у нашем орга ни зму бес по го -
вор но оба вља врло тешке и
одго вор не посло ве, нерет ко је
први на уда ру убр за ног тем па
живо та који сви данас води мо.
Сиг на ли који ма нам он пору -
чу је да ски не мо ногу с папу чи -
це гаса и пре и спи та мо сво је
живот не нави ке нај че шће су
гастри тис и чир.

Гастри тис је јед на од нај че -
шћих бољ ки савре ме ног чове -
ка, а није мно го ређи ни чир
(улкус) на желу цу, два на е сто -
па лач ном цре ву, а поне кад и
на јед ња ку. Ста ти сти ка каже
да се са улку си ма бори 5–10%
свет ске попу ла ци је. Иако стрес
није глав ни и једи ни узрок ових
обо ље ња, он и те како пого ду је
њихо вом раз во ју.

Kако наста ју гастри тис 
и чир

Здрав желу дац је обло жен
отпор ном слу зо ко жом. Она
спре ча ва да желу дач на кисе -
ли на напад не зид желу ца. У
слу ча ју пове ћа ног луче ња
желу дач не кисе ли не или пре -
о се тљи во сти слу зо ко же желу -
ца на нор ма лан ниво кисе ли -
не у садр жа ју желу ца, дола зи
до поре ме ћа ја рав но те же
између кисе ли не и заштит не
слу зи.

Гастри тис – запа ље ње желу -
дач не слу зни це – наста је када
слу зни ца поч не да се „буни”,
одно сно да се про ти ви спо ља -
шњим или уну тра шњим чини -
о ци ма који нару ша ва ју њен
инте гри тет. Упа ла може да
захва ти читав желу дац или
само њего ве поје ди не дело ве.
Раз ли ку је мо акут ни гастри тис,
који се јавља изне на да и пре -
ста је после крат ког вре ме на,
и хро нич ни гастри тис, код
којег се запа ље ње задр жа ва у
дужем пери о ду. У запад ним
инду стриј ским земља ма око
поло ви не људи пре ко 50 годи -
на живо та пати од хро нич ног
гастри ти са.

Kада су аген си који ата ку ју
на слу зни цу ису ви ше јаки или
су пак слу зни ца одно сно њен
одбрам бе ни меха ни зам пре сла -
би – дола зи до дефе ка та слу -
зни це. Они пли ћи су еро зи је, а
они који пот пу но раз о ре слу -
зни цу, а поне кад оште те и
мишић ни слој желу ца – јесу
улку си, то јест чире ви.

Глав ни крив ци
Узроч ни ци гастри ти са и улку -
са су исти: прво место деле
хели ко бак те ри ја и гру па несте -
ро ид них анти ин фла ма тор них
леко ва („бру фен”, „дикло фе -
нак”, „аспи рин”, „напрок сен”,
„кето про фен”...), а сле де их
пре те ра на упо тре ба алко хо ла
и стрес. Јавља ју се и као после -
ди ца насил ног повра ћа ња,
кори шће ња пре па ра та гво жђа,
као и код циро зе јетре. Њего -
вом настан ку допри но се и зачи -
ње на и сла на хра на и пуше ње.

Пре по знај те симп то ме

Симп то ми гастри ти са јед ним
име ном се зову дис пеп си ја –
нај че шће су то жаре ње, осе ћај
пече ња иза груд не кости, гору -
ши ца, бол, нерет ко муч ни на,
повра ћа ње, нади ма ње.

Kод улку са је нај че шћи симп -
том бол нашти ну или два-три
сата након јела или у току ноћи,
обич но изме ђу 23 и 2 сата ују -
тру. Kод улку са желу ца тего бе
се јавља ју након обро ка, а у
слу ча ју да је чир настао на два -
на е сто па лач ном цре ву – када
је желу дац пра зан.

При род ни леко ви

Kонвенционални леко ви про -
тив гастри ти са и чира могу
има ти неже ље не ефек те, као
што су, на при мер, гла во бо ља
и про лив. Зато се све већи број
људи окре ће при род ним леко -
ви ма, који могу да помог ну у
спре ча ва њу раз во ја чира и да
олак ша ју њего во зара ста ње.

У неким слу ча је ви ма могу
чак побољ ша ти ефи ка сност
кон вен ци о нал ног лече ња и ума -
њи ти озбиљ ност тего ба. Одлич -
ни су и као пре вен ци ја. Нарав -
но, пре упо тре бе било какве
допун ске тера пи је оба ве зно се
кон сул туј те са сво јим лека ром.

Сок од купу са

Kупус садр жи вита миц Ц – анти -
ок си данс који пома же у спре -
ча ва њу и лече њу инфек ци ја
хели ко бак те ри јом, као и ами -
но ки се ли ну глу та мин, која јача
слу зо ко жу цре ва и побољ ша ва
доток крви до желу ца, чиме

пома же у пре вен ци ји чире ва, а
и убр за ва исце ље ње посто је ћих.

Сок од све жег купу са гото во
да нема прем ца у лече њу чира
и хро нич ног гастри ти са. Може -
те га напра ви ти у соков ни ку.
За литар сока потреб но вам је
око два кило гра ма овог повр -
ћа. Да бисте побољ ша ли укус,

може те да заме ни те 25 одсто
сока од купу са соком од шар -
га ре пе и/или целе ра. Пиј те по
један деци ли тар три пута днев -
но, сат вре ме на пре јела. Доби -
је ни сок је нај бо љи свеж, а
може те га чува ти у фри жи де -
ру нај ви ше два дана, јер након
тога губи леко ви та свој ства.

Ако нема те соков ник, 250 г
купу са про ку вај те с пола литра
воде све док се коли чи на воде
не сма њи на поло ви ну. Пусти -
те да се про хла ди и узи мај те
два пута днев но у гутља ји ма.
Ако не може те да под не се те
мирис све жег купу со вог сока,
заме ни те га соком од кеља, који
има слич на свој ства.

Бана не и мед

Бана на је један од нај е фи ка -
сни јих кућ них леко ва за лече -
ње чира. За ово воће се каже да
садр жи неи ден ти фи ко ва но једи -
ње ње, које се у шали нази ва
„вита мин У” (про тив улку са).
Бана на неу тра ли ше пре ко мер -
ну кисе лост желу дач них соко -
ва и сма њу је ири та ци ју чира
пре кри ва њем слу зо ко же желуца.

Тако ђе, истра жи ва ња су пока -
за ла да редов ном упо тре бом

одре ђе них врста меда може да
се зау ста ви раз мно жа ва ње хели -
ко бак те ри је. За поче так, узи -
мај те каши ку (15 мл) чистог,
непре ра ђе ног меда ују тру и уве -
че да бисте уга си ли пла мен у
желу цу. Нама жи те га на тост
или кре ке ре како би се дуже
задр жао у вашем желу цу. Пошто

се хели ко бак те ри ја спо ро раз -
мно жа ва, оба ве зно наста ви те
узи ма ње меда све док се симп -
то ми чира уве ли ко не пову ку.

Може те напра ви ти и ову
одлич ну меша ви ну: 300 г
самле ве ног листа бокви це ста -
ви те у 700 г меда и једи те три-
чети ри пута днев но по јед ну

каши ку. Добра је и меша ви на
јед на ких дело ва меда и циме -
та, коју може те кори сти ти као
намаз за хлеб.

Не падај те на мит о мле ку

Дуго вре ме на су лека ри под -
сти ца ли људе који има ју чир
да пију мле ко. Мисли ли су да
ће глат ка тек сту ра мле ка пре -
кри ти и уми ри ти бол не рани -
це. Истра жи ва ња су, међу тим,
пока за ла да про те ин и кал ци -
јум у мле ку под сти чу производ -
њу кисе ли на и могу погор шати
симп то ме. Ипак, ово изгле да
не важи за козје мле ко, за које
се пока за ло да запра во пома -
же заце љи ва њу чире ва. За нај -
бо ље резул та те тре ба узи ма ти
чашу козјег мле ка у сиро вом
ста њу, три пута днев но. Пошто
је сва ки орга ни зам при ча за
себе, нај пре тести рај те ову
намир ни цу тако што ћете уне -
ти мању коли чи ну мле ка и
прове ри ти да ли вам при ја.

Заме на за мле ко која ће вам
сва ка ко одго ва ра ти јесте мле -
ко при пре мље но од блан ши ра -
них баде ма у блен де ру. Поред
тога што ће вас снаб де ти висо -
ко ква ли тет ним про те и ни ма,
оно је ујед но и вео ма кори сно
за лече ње чира, буду ћи да везу -
је вишак кисе ли не у сто ма ку.

ГАСТРИ ТИС И ЧИР – ЧЕСТИ САПУТ НИ ЦИ МОДЕР НОГ ЧОВЕ КА

KАKО УГА СИ ТИ ПОЖАР У ЖЕЛУ ЦУ

БИЉ НЕ МЕША ВИ НЕ

Ако пати те од гастри ти са,

као помоћ но леко ви то сред -

ство послу жи ће вам неки од

сле де ћих чаје ва.

• Поме шај те јед на ке дело -

ве миро ђи је, белог сле за,

ками ли це, коре на пири ке и

коре на сла ди ћа, па јед ну

каши ку меша ви не пре лиј те

са два деци ли тра вре ле

воде. Kувајте 10 мину та на

тихој ватри, покло пи те и

умо тај те, оста ви те да одсто ји

три сата, па про це ди те. Пиј -

те уве че јед ну шољу у слу ча -

ју акут ног или хро нич ног

гастри ти са.

• Поме шај те по 10 г цве та

ками ли це, хај дуч ке тра ве,

тра ве пеле на, листа љуте

метви це и листа жал фи је.

Две каши чи це меша ви не

пре лиј те са два деци ли тра

вре ле воде, покло пи те и

оста ви те да одсто ји пола

сата, па про це ди те. Пиј те

вру ће по пола шоље два

пута днев но пре јела.

• Поме шај те по 10 г коре -

на вале ри ја не, листа гор ке

дете ли не, листа љуте метви -

це и коре помо ран џе. Две

каши чи це меша ви не пре лиј -

те са два деци ли тра вре ле

воде, покло пи те, оста ви те да

одсто ји 30 мину та, па про це -

ди те. Пиј те по јед ну шољу

три пута днев но пре јела.

• Јед ну каши чи цу исит -

ње ног коре на иђи ро та пре -

лиј те са два деци ли тра вре -

ле воде. Оста ви те да одсто -

ји 20 мину та, па про це ди те.

Пиј те по деци ли тар чети ри

пута днев но пола сата пре

јела.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Март је месец када кре ће сезо -
на алер ги ја, што, нажа лост,
мно ги добро зна ју, јер је уза -
стоп но кија ње ту да их под се -
ти да је про ле ће са свим сво -
јим „чари ма” пред вра ти ма

Тре ба ло би да кућа буде место
где се осе ћа мо сигур но и где
забо ра вља мо на све сво је про -
бле ме. Ипак, код људи који
има ју алер ги ју на кућ ну пра -
ши ну ства ри се дра стич но
мења ју. Чим уђу у кућу, почи -
њу да кија ју, очи им сузе и не
осе ћа ју се ни при бли жно као
да се нала зе на месту које је
њихо ва оаза.

Алер ги ја на пра ши ну

Глав ни узроч ник ове врсте алер -
ги је је кућ на пра ши на. Нажа -
лост, вели ка је исти на да смо
упра во овом алер ге ну сви сва -
ко днев но изло же ни и да је из
овог раз ло га вео ма тешко алер -
ги ју на пра ши ну ста ви ти под
кон тро лу.

Ипак, мно ги не зна ју да се у
кућ ној пра ши ни не нала зи само
пра ши на. Пра ши на се састо ји
из пуно ком по не на та које поје -
ди нач но допри но се алер ги ји, па
бор ба про тив кућ не пра ши не
под ра зу ме ва удру же ну бор бу про -
тив свих ових њених састо ја ка.

Иза зи ва чи

Ево шта се нала зи у кућ ној пра -
ши ни што додат но иза зи ва алер -
ги је код осо ба са инха ла ци о -
ним алер ги ја ма и ато пи јом.

1. Гри ње. Оне су нај че шћи
иза зи вач алер ги је. Одго ва ра им
топла и вла жна сре ди на, па се
лако мно же на тем пе ра ту ри
изнад 25 сте пе ни Цел зи ју са и
када је вла жност пре ко 75%.
Задр жа ва ју се у душе ци ма,
јасту ци ма, покри ва чи ма, тепи -
си ма, меблу наме шта ја. Кад
год неко про ђе тепи хом, подиг -
не посте љи ну или уси са ва, гри -
ње се нађу у вазду ху и ми их
на тај начин уди ше мо.

2. Буба шва бе. Ових инсе ка -
та има у гото во свим згра да ма.
Може се чак рећи да су у
великим гра до ви ма оне поста -
ле неми нов ност. Буба шва бе
констант но ства ра ју ско ро неви -
дљи ве про дук те које су састав -
ни део пра ши не. Поне кад се
деша ва да алер ги је на пра ши -
ну буду само алер ги је на ове
њене чести це.

3. Буђ. Пле сан је гљи ви ца
чије спо ре врло лако доспе ва ју
у ваздух. Поред тога што је има
на вла жним мести ма у спо ља -
шњој сре ди ни, врло често се
нађе и у вла жним про сто ри ја -
ма ста на. То су нај че шће кухи -
ња и купа ти ло.

4. Полен. Један од нај ве ћих
алер ге на наста је од дрве ћа, тра -
ве, семе ња и цве ћа. Мно ги људи
су алер гич ни на раз ли чи те
врсте поле на. Међу нај че шћим
алер ге ни ма су полен бре зе,
белог јасе на, топо ле, леске и
врбе. С обзи ром на то да не
може мо хер ме тич ки затво ри -
ти про зо ре ста на, а про ве тра -
ва ње про сто ри ја је више него

пре по руч љи во, полен се гото -
во увек може наћи и у кућ ној
пра ши ни.

5. Дла ка, пер је или крзно
живо ти ња. Ако има те кућ не
љубим це, њихо ве дла ке, пер је
или крзно отпу шта ју чести це

чији се дели ћи могу поме ша ти
с кућ ном пра ши ном. Она их,
кад се подиг не, одр жа ва у вазду -
ху који уди ше мо. Из овог раз -
ло га осе тљи ви на ове алер ге не
дожи вља ва ју и саму кућ ну пра -
ши ну као потен ци јал ну опасност.

Пошто је пра ви састав праши -
не углав ном непо зна ни ца, алер -
ге ни се у вели ком про цен ту не
пре по зна ју на вре ме. Осо бе са
алер ги ја ма и симп то ми ма ато -

пи је често се дуго муче са симп -
то ми ма, чак годи на ма мисле ћи
да њихов про блем лежи у тим
мале ним чести ца ма праши не,
не зна ју ћи шта је пра ви узрок
њихо вих алер гиј ских реак ци ја.

Гри ње и полен су јед ни од
нај ве ћих при кри ве них алер ге -
на који се нала зе у кућ ној пра -
ши ни. Сма тра се да су они упра -
во и нај ја чи, гри ње – када се
ради о кућ ним алер ге ни ма и
полен када се ради о спољ ним
алер ге ни ма.

Симп то ми

Симп то ми алер ги је на пра ши -
ну често се меша ју са симп то -
ми ма виру сних респи ра тор них

обо ље ња. С обзи ром на то да
се у јесен, када поч не кишо ви -
то и хлад но вре ме, сви повла -
чи мо у сво је топле домо ве, у
који ма цару је кућ на пра ши на,
није ни чудо што се ова два
ста ња пре пли ћу.

Сва ко суже ње и свраб очи ју,
као и цуре ње из носа, одно сно
запу шен нос, који тра ју дуже
од 14 дана могу бити осно ва да
се посум ња на алер ги ју на пра -
ши ну. Тако ђе, честе опструк -
ци је дисај них путе ва могу бити
после ди ца ути ца ја овог инха -
ла тор ног алер ге на.

Важно је напо ме ну ти да
пона вља не опструк ци је могу
дове сти до поја ве брон хи јал не

аст ме. Зато је важно на вре ме
пре по зна ти алер ги ју како бисмо
се с њом пра вил но суо чи ли.

Дијаг но за

Дијаг но сти ко ва ње алер ги ја није
ком пли ко ван про цес, али се
може иском пли ко ва ти уко ли -
ко се не ура де све потреб не ана -
ли зе. Одла зак код лека ра опште
прак се је први корак. На том
пре гле ду важно је поме ну ти све
симп то ме који се јавља ју, као и
вре ме и уче ста лост њихо вог
јавља ња. Сваки лекар са иску -
ством пре по зна ће потре бу да
паци јен ту са ова квом анам не -
зом да упут за лека ра спе ци ја -
ли сту, алерголо га.

Сле де ћи корак је сусрет са
алер го ло гом. Након детаљ ног
раз го во ра алер го лог може пред -
ло жи ти тесто ве који ма се преци -
зно утвр ђу је посто ја ње алергије.

То су нај пре кожне про бе –
прик тест. Тако ђе, ако посто ји
потре ба, тест се може ура ди ти
и из крви, када се одре ђу је при -
су ство и коли чи на спе ци фич -
них иму но гло бу ли на ИгЕ.

Тера пи ја

Као и код сва ке алер ги је, глав -
ни метод лече ња је укла ња ње
алер ге на. Ипак, у слу ча ју алер -
ги је на пра ши ну вео ма је тешко
пот пу но одстра ни ти при су ство
алер ге на. Кућ на пра ши на је
ипак наш неми нов ни цимер
током целог дана и ноћи и
током свих годи шњих доба.

Оно што може мо да ура ди -
мо, јесте да сма њи мо при су -
ство овог алер ге на.

Пре вен ци ја

Ево како може мо ума њи ти
коли чи ну овог кућ ног алер гена.

1. Укло ни ти тешке заве се,
тепи хе и покри ва че.

2. Сма њи ти вла жност дома
на мини мум – редов но про ве -
тра ва ти и не пре то пља ва ти про -
сто ри је. Хлад на и сува соба је
нај ве ћи непри ја тељ гри ња и
пра ши не.

3. Избе га ва ти при су ство
живо ти ња у спа ва ћој соби, а
ако је могу ће, и у целој кући.

4. Кори сти ти спе ци јал не
меди цин ске навла ке про тив
гри ња.

5. Редов но окре та ти душе ке
и јасту ке, често их про ве тра ва -
ти и чисти ти.

6. Носи ти маску при ли ком
уси са ва ња.

7. Сма њи ти уси са ва ње на
мини мум – про сто ри је одр жа -
ва ти вла жном крпом, чиме се
сма њу је поди за ње пра ши не у
ваздух који се уди ше или пре -
пу сти ти тај део посла осо би
која нема алер ги ју на пра ши -
ну. Након уси са ва ња и бри са -
ња пра ши не вла жном крпом
не ула зи те у про сто ри ју барем
два сата, док се сва пра ши на
не сми ри.

8. Пра ти посте љи ну, покри -
ва че и јасту ке машин ски, на
мини мум 60 сте пе ни, јед ном
недељ но.

Лече ње

Поне кад избе га ва ње алер ге на
није довољ но, већ је потреб но
укљу чи ти и леко ве. Анти хи ста -
ми ни ци су глав ни меди ка мен -
ти про тив алер ги је. Тако ђе, пуно
помо ћи у откла ња њу симп то -
ма пру жа ју и спре јо ви за нос
на бази кор ти ко сте ро и да.

Када ваш лекар утвр ди посто -
ја ње алер ги је, пре пи са ће потреб -
ну тера пи ју. Ипак, сва ка алер -
ги ја зах те ва инди ви ду ал ни при -
ступ како бисте се с њом избо -
ри ли на аде ква тан начин.

Са алер ги јом на пра ши ну се
може живе ти врло ква ли тет но
и поред свих тего ба које изазива,
али је нео п ход но на вре ме је
ста ви ти под кон тро лу – пише на
сај ту www.alergijaija.com. Р. П.
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Ако пати те од алер ги ја или

живи те с неким ко пати,

сигур но про во ди те први

про лећ ни месец у чишће њу

куће тра же ћи начин да се

осло бо ди те пра ши не, поле -

на и дру гих алер ге на.

Али шта је с вашим ауто -

мо би лом?

У њему често про во ди мо

и по неко ли ко сати, а за

раз ли ку од нашег дома, у

ауто мо би лу смо мно го изло -

же ни ји спољ ним ути ца ји ма

и некад нам се про сто чини

као да од њих не може мо да

се одбра ни мо. Сре ћом, за

све посто ји реше ње!

На првом месту тре ба ло

би да почет ком мар та очи -

сти те кли ма-уре ђај у свом

ауто мо би лу, јер се током

зим ских месе ци наку пио

смо га и штет них чести ца,

које ће осо ба ма са алер ги ја -

ма знат но погор ша ти про -

блем.

Мно ги воза чи и не поми -

шља ју на редов но одр жа ва -

ње кли ма-уре ђа ја, већ чека -

ју прве зна ке, као што су

пре ста нак хла ђе ња или

поја ва непри јат ног мири са,

који ће их опо ме ну ти да је

вре ме за про фе си о нал ну

дез ин фек ци ју.

Међу тим, кли ма-уре ђај

може да буде вео ма опа сан

јер се у њему ску пља ју

разни микр о ор га ни зми,

који сти жу до плу ћа пут ни -

ка, а у ком би на ци ји са ири -

тан си ма ово може бити

врло незгод но и ство ри ти

вам вели ке здрав стве не

про бле ме.

Доно си мо још неко ли ко

саве та који ће вам помо ћи

да ауто мо бил зашти ти те од

алер ги ја и који ће гаран то -

ва но доне ти мир вашим

сину си ма.

1. Често уси са вај те. Пуно

прљав шти не у ауто мо бил се

уне се оде ћом и обу ћом, па

је пре суд но да често уси са -

ва те тепих, про стир ке и

седи шта. Поред укла ња ња

поле на, прљав шти не и дру -

гих алер ге на, то ће помо ћи

и укла ња њу гри ња и суп -

стан ци које их негу ју.

2. Дез ин фи куј те седи шта

и тепих. Да бисте неу тра ли -

са ли све што је већ ушло у

тапа ци рунг, попр скај те га

дез ин фек ци о ним сред ством

сва ког месе ца (чешће ако је

сезо на алер ги ја), а затим

нане си те сред ство за

чишће ње тка ни не.

Да бисте олак ша ли

чишће ње седи шта, пре по ру -

ка је да често мења те

навла ке или наба ви те

кожна сади шта за свој ауто -

мо бил, која се знат но лак ше

чисте.

3. Опе ри те ауто мо бил

изну тра и спо ља. Обри ши те

инстру мент таблу, волан,

коман де, бра ве на вра ти ма,

обло ге и про зо ре одго ва ра -

ју ћим сред ством за чишће -

ње и папир ним убру сом.

Врло је важно и да опе ре -

те спо ља шњост ауто мо би ла

након вожње под руч јем

бога тим поле ном вазду ха

(као што су сео ски путе ви

или зага ђе на под руч ја гра -

да). Све што оста не при ле -

пље но за ваш ауто мо бил

лако може у току вожње да

уђе у каби ну и напра ви про -

блем.

4. Заме ни те плат не не

про стир ке гуме ним. Изба -

ци те стан дард не, фабрич ки

обез бе ђе не под не под ло ге и

купи те гуме не или пла стич -

не про стир ке. Оне не држе

вла гу и кућ не пле сни као

они од тка ни не, а и мно го

их је лак ше опра ти.

5. Избе га вај те неред. У

слу ча ју да про спе те теч ност

или вам хра на завр ши на

поду ауто мо би ла, одмах је

очи сти те како бисте спре чи -

ли раз вој пле сни. Редов но

про ве ра вај те да ли се било

шта загла ви ло испод седи -

шта или изме ђу јасту ка и

нај ва жни је – ника да не

држи те сме ће у вози лу.

6. Обез бе ди те про зо ре и

вра та. Држи те про зо ре

затво ре не током сезо не

висо ких алер ги ја и кори сти -

те кли ма-уре ђај за рецир ку -

ла ци ју вазду ха у каби ни.

Про ве ри те да ли се сва ки

про зор/вра та пра вил но

затва ра како алер ге ни не би

про цу ри ли у ваш ауто мо -

бил.

7. Нека ваши кућ ни

љубим ци буду сигур ни. Кад

год путу је те са псом, мач -

ком или дру гим кућ ним

љубим цем, увек их пре во -

зи те у одго ва ра ју ћој тор би

наме ње ној за њихов тран -

спорт. То је за њих нај си -

гур ни ји начин путо ва ња, а

вас ће поште де ти дла ка које

ће оста ти сву да по коли ма.

8. Бирај те при род не

осве жи ва че вазду ха. Ако

жели те да свом ауто мо би лу

дате при ја тан мирис, раз -

ми сли те о дифу зе ру есен ци -

јал ног уља без хеми ка ли ја

или неком дру гом про из во -

ду за који је мање веро ват -

но да ће иза зва ти ири та ци -

ју носа.

Не забо ра ви те ауто мо бил!

СВЕ О АЛЕР ГИ ЈИ НА ПРА ШИ НУ

ЧИСТО НИЈЕ ДОВОЉ НО ЧИСТО

ОСОБИНЕ ПРЕХЛАДА АЛЕРГИЈА

КОЛИКО
ДУГО ТРАЈЕ?

3–14 дана данима и месецима

КАДА СЕ
ДЕШАВА?

најчешће зими, али
могућа је преко целе
године

могућа је преко целе
године, мада су
одређени алергени

КАДА
ПОЧИЊЕ?

симптоми настају
неколико дана након
инфекције вирусом

симптоми настају
одмах након контакта
са алергеном

СИМПТОМИ ПРЕХЛАДА АЛЕРГИЈА

КАШАЉ често понекад

БОЛ понекад никада

СЛАБОСТ понекад понекад

ГРОЗНИЦА ретко никад

СВРАБ И СУЖЕЊЕ ретко често

БОЛ У ГРЛУ често понекад

ЗАПУШЕН НОС често често
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Реши те се пра ши не, прљав шти не, гри -
ња и непри јат них изне на ђе ња иза
наме шта ја. Нека ваш дом забли ста
зајед но с првим про лећ ним сун цем.

Про ле ће је доба годи не када сви жели -
мо да широм отво ри мо про зо ре и
ужи ва мо у свом чистом и мири сном
дому. Ако се и на вашој листи ства ри
које тре ба да оба ви те ових дана нала -
зи сезон ско чишће ње, ево саве та који
ће вам помо ћи да рад ну акци ју завр -
ши те што успе шни је.

Неки од њих, доду ше, зах те ва ју да
уло жи те мало више вре ме на, али не
дозво ли те да вас то обес хра бри, јер ће
вам се испла ти ти – ваш дом ће забли -
ста ти као кад сте се усе ли ли у њега.

Поч ни те од врха

Мно ги људи одга ђа ју чишће ње тешко
доступ них кома да наме шта ја, попут
гор њих поли ца и фио ка, јер им то
пред ста вља вели ки про блем. Уко ли ко
им се већ посве ћу је те јед ном годи -
шње, онда бар одвој те довољ но вре ме -
на за тај посао и буди те спрем ни да га
углав ном про ве де те на мер де ви на ма
чисте ћи, али и ску пља ју ћи непо треб -
не пред ме те којих жели те да се решите.

А кад сте већ горе, не забо ра ви те
да перу шком обри ше те пау чи ну која
се с вре ме ном нахва та на гор њим
угло ви ма зидо ва и по пла фо ну.

Фокус на ролет не и заве се

Сећа те ли се када сте послед њи пут
очи сти ли сво је ролет не од пра ши не и
прљав шти не? Не? Е, онда је дошао
пра ви тре ну так да их сре ди те. Може -
те и опра ти заве се или их пак одне ти
на хемиј ско чишће ње.

Уко ли ко ипак нису толи ко прља ве,
барем их добро отре си те како у наред -

них неко ли ко месе ци не би потам не -
ле од наку пље не пра ши не.

Ста ри тепих у новом руху

Вре ме је да се „спу сти те на земљу”.
Поме ри те наме штај и уси сај те под
испод њега.

Ако у некој од про сто ри ја има те
тепих, иско ри сти те ову при ли ку да га
добро опе ре те и очи сти те. Не би било
лоше да у ту свр ху затра жи те помоћ
про фе си о на ла ца.

Испла ти се уло жи ти новац у тај
поду хват: не само да ћете се реши ти
твр до кор не прљав шти не и пра ши не
уву че не у поре тепи ха, већ ће осве же -
не боје на тепи ху удах ну ти нов живот
чита вој про сто ри ји.

Исте рај те гри ње из свог кре ве та

Пре кри ва чи, мадра ци и јасту ци сва -
ко днев но ску пља ју пра ши ну и зној, а
те топле и вла жне повр ши не савр ше -
но одго ва ра ју под ста на ри ма из пакла
– гри ња ма. Ови неже ље ни „кућ ни
љубим ци” могли би вам ство ри ти вели -
ке про бле ме, пого то во ако сте алер -
гич ни на њих.

Зато се побри ни те да темељ но
усисате кре вет од гри ња и оста лих
гро зо та које вре ба ју из вашег лежа ја.

Искористите ову акци ју и да опе ре те
посте љи ну, јасту ке и јор га не, а
размисли те и о купо ви ни новог душе -
ка ако је ста ри дотра јао.

Шта се кри је у фоте љи и кау чу

Одлу чи те ли се за чишће ње свог тапа -
ци ра ног наме шта ја, веро ват но ће вас
изне на ди ти поза ма шна гоми ла кова -
ни ца, оло ва ка или разних сит них пред -
ме та које ћете изву ћи из пра шња вих
угло ва фоте ља и кау ча. 

Ко каже да чишће ње не може бити
забав но и да вас за тај посао нико
неће пла ти ти? Кад пре бро ји те сав тај
ситан новац, уве ри ће те се да се труд
увек више стру ко испла ти.

Пра во вре ме за пра ње про зо ра

Пра ње про зо ра током сун ча ног про -
лећ ног дана пред ста вља добит ну ком -
би на ци ју: док вас милу ју топли сун -
че ви зра ци, части те сво је тело и мини-
тре нин гом, а на кра ју још може те и
да ужи ва те у оства ре ном резул та ту –
погле ду кроз савр ше но чиста ста кла.

Не забо ра ви те да при ли ком пра ња
про зо ра очи сти те и про зор ске окви -
ре, на који ма уме да се задр жи поза -
ма шна коли чи на прљав шти не.

Сре ди те поли це за књи ге

Kада би на поли ца ма за књи ге ста ја -
ле искљу чи во – књи ге, њихо во чишће -
ње би било лак зада так који бисмо
реши ли у неко ли ко поте за. Међу тим,
гото во да нема те кућ не библи о те ке у
којој књи ге нису затр па не које ка квим
фигу ри ца ма, фото гра фи ја ма, ваза ма
и оста лим пред ме ти ма.

Било би добро да сит ни је пред ме те
пре ме сти те у неку кути ју или ста кле -
ну витри ну. Тако ћете лак ше обри са -
ти пра шња ву поли цу, а ујед но ћете и
сва ко наред но чишће ње учи ни ти
бржим и лак шим.

Зави ри те, ако сме те

Диви те се сво јој кухи њи која бли ста?
Мисли те ли да је заи ста чиста? Про -
ве ри те какво је ста ње, на при мер, иза
фри жи де ра, елек трич ног шпо ре та или
пак неких дру гих кухињ ских еле ме -
на та. Могло би се деси ти да се непри -
јат но изне на ди те кад схва ти те шта се
све, поред гоми ле пра ши не и кома -
ди ћа хра не, тамо може про на ћи.

А кад сте већ поме ри ли фри жи дер,
одвој те још који минут и очи сти те
наво је кон ден за то ра од пра ши не, како
би тај уре ђај радио боље и тро шио
мање енер ги је.

Међу на род ни дан жена се сла ви од
1911. годи не, на ини ци ја ти ву немач ке
феми нист ки ње Кла ре Цет кин. Пра зник
је озва ни чен да нас под се ћа на демон -
стра ци је у Чика гу. Тада су, 1909. годи -
не, аме рич ке рад ни це зах те ва ле кра ће
рад но вре ме, веће пла те и пра во гла са.

Данас је оби чај и да се при пад ни -
ца ма леп шег пола 8. мар та купу је цве -
ће и дару ју покло ни.

ИЛИ ЈА ЛАЗИЋ, трго вац:
– Супру зи и ћер ка ма купим поклон,

као и мами. Пошту јем пра зник, не
зао би ла зим га. Не пре ска чем све те
пра зни ке, 8. март, Дан заљу бље них...
Дово љан је пар фем чић или цве ће.

СЛА ЂА НА НАУ НО ВИЋ, дома ћи ца:
– Доби ја мо пома ло суве ни ре, дару -

је ко коли ко може. Ове годи не, ако
буду затво ре не рад ње, ништа од тога.

Ком ши ни це дођу на кафу, купи мо
јед на дру гој цвет. Довољ на је пажња.

ЈОВАН ПЕЈ ЧЕВ, про да вац:
– Ја не сла вим, жена да (смех). Не

про пу стим да сит ним покло ном обра -
ду јем супру гу и све жене у око ли ни.
Бит но је да се обе ле жи без обзи ра на
коро на ви рус, као и на све оста ле окол -
но сти. Да се не забо ра ви, то је нај ва -
жни је. За наше госпо ђе и наше даме
то није бес по тре бан тро шак. 

ВЕСНА АЛЕК СОВ, трго вац:
– Покло не доби јам од уку ћа на. И

ја узвра тим, када могу, сна ји и зао ви.
То је више она ко успут, не сла ви се
као што се рани је про сла вља ло. Али
није то вели ки изда так, како каже
посло ви ца, испру жи се коли ко можеш.
Може мо и да пре ско чи мо Дан жена,
мада ипак при ја мала пажња.

ЈАСМИ НА ЋИРИЋ, 
машин ски тех ни чар:

– Ипак је пра зник, шта год да се
деша ва, тре ба обе ле жи ти. Нема
разлога да се игно ри ше. Тре ба ло би,
нарав но, сва ког дана да буде дан
жена. Немам нави ку да купу јем сво -
јим при ја те љи ца ма и рођа ка ма, није
слу чај да жена жени покла ња нешто
за 8. март. Нај ви ше волим да доби -
јем цве ће.

СЛА ВО ЉУБ МАК СИ МО ВИЋ, 
трго вац:

– Нађем нешто лепо за жену и ћер -
ку. Девој ци не смем (смех). Какав
тро шак, није, зашто би био. Није тако
често пра зник жена, сва сре ћа. Није
ми про блем, воли мо да обе ле жи мо.
Нека да купим цве ће, нека да обу ћу,
гар де ро бу, сва ке годи не дру га чи је.

Јеле на Ката на

В. АЛЕКСОВЈ. ПЕЈЧЕВ Ј. ЋИРИЋ С. МАКСИМОВИЋС. НАУНОВИЋИ. ЛАЗИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како наја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них радо ва на елек -
трич ној мре жи, у четвр так, 18. мар -
та, од 8.30 до 12.30, без стру је ће
бити: Ули ца Ј. Чме ли ка, Јано ши ко -
ва 33–71, С. Мар ко ви ћа од Ј. Чме -
ли ка до бро ја 36, Брат ства –је дин -
ства први про сек, Брат ства –је дин -
ства 50–86 (пар на стра на) и 53–109
(непар на стра на), Шан до ра Пете -
фија 28 и од 31 до Добро во љач ке,

Основ на шко ла „Брат ство –је дин ство”
и „Бур јан”.

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

Ко има пра во на деч ји дода так
и како под не ти зах тев?

„Мин ско поље” у цен тру гра да

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У чла ну 10. Одлу ке о држа њу дома -
ћих живо ти ња на тери то ри ји гра да
Пан че ва, коју је град ска скуп шти на
усво ји ла кра јем 2019. годи не, наво -
ди се сле де ће:

„Уко ли ко пас или мач ка при ли ком
изво ђе ња и кре та ња запр ља повр ши -
не јав не наме не, вла сник или држа -
лац кућ ног љубим ца је дужан да их
без одла га ња очи сти. Вла сник или
држа лац кућ ног љубим ца дужан је да
при сва ком изво ђе њу на повр ши ну
јав не наме не код себе има при бор за
чишће ње изме та или ПВЦ кесу и да
очи сти сва ку повр ши ну јав не наме не
коју је његов љуби мац запр љао. Одла -
га ње саку пље ног садржа ја вла сник
или држа лац кућ ног љубим ца је дужан
да одла же у канте, кон теј не ре и посеб -
не кан те које су за ту наме ну

постављене на површи на ма јав не
наме не и које су вид но обе ле же не.”

У чла ну 24. исте одлу ке исти че се
да ће се „нов ча ном казном од 10.000
дина ра казни ти за пре кр шај физич ко
лице које је вла сник одно сно држа -
лац живо ти ње, ако: не очи сти повр -
ши не јав не наме не које пас запр ља
при ли ком изво ђе ња, одно сно не очи -
сти и не опе ре, а по потре би, и не
дезин фи ку је зајед нич ко сте пе ни ште
или дру ге зајед нич ке про сто ри је које
су пас и мач ка запр ља ли”. Казна за
пред у зет ни ке изно си 30.000 дина ра,
а за прав на лица 60.000 дина ра. Шта
поје ди ни вла сни ци паса мисле о овој
одлу ци, али и шта има ју све ту да пору -
че о сами ма себи – довољ но гово ри
ова фото гра фи ја сни мље на про шлог
викен да у Ули ци Жар ка Зре ња ни на.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ СТЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 8. МАРТ?

Мали знак пажње свима прија

Нашој редак ци ји обра ти ла се мај ка
која је желе ла да зна има ли пра во
на деч ји дода так за сво ју децу, коме
да се обра ти и шта она и супруг
мора ју да при ку пе од доку мен та ци -
је како би евен ту ал но доби ли ову
врсту помо ћи.

На сај ту Гра да Пан че ва наво ди се
да пра во на деч ји дода так оства ру је
један од роди те ља или ста ра те ља
који непо сред но бри не о дете ту, који
је држа вља нин Репу бли ке Срби је,
има пре би ва ли ште на тери то ри ји
Репу бли ке Срби је, или стра ни држа -
вља нин који има ста тус стал но
настањеног стран ца, и то за прво,
дру го, тре ће и четвр то дете по реду
рође ња у породи ци, од дана под не -
тог зах те ва, под усло ви ма пред ви -
ђе ним Зако ном о финан сиј ској подр -
шци поро ди ци с децом.

Зах тев и нео п ход на доку мен та ци -
ја за оства ри ва ње пра ва на деч ји
дода так могу се под не ти лич но сва -
ког рад ног дана од 8 до 15 и сре дом
од 8 до 19 сати у Услу жном
цен тру Град ске упра ве гра да
Пан че ва, на шал те ру број
18.

Ако зах тев под но си -
те први пут, потреб но
је, уз обра зац самог зах -
те ва, пре да ти сле де ћу
д о к у  м е н  т а  ц и  ј у :
фото ко пи ју лич не
кар те за одра сле

чла но ве зајед нич ког дома ћин ства, а
за децу при ја ву пре би ва ли шта; извод
из матич не књи ге рође них за сву децу;
доказ о неза по сле но сти (потвр да од
НСЗ-а, Фили ја ла Пан че во); потвр да
о укуп ним при ма њи ма у три месе ца
који прет хо де месе цу под но ше ња зах -
те ва, за сва ког чла на зајед нич ког дома -
ћин ства који оства ру је при хо де (потвр -
да посло дав ца, Поре ске упра ве, Фон -
да ПИО); фото ко пи ја ове ре не здрав -
стве не књи жи це за под но си о ца и брач -
ног дру га; потвр да о ката стар ским
при хо ди ма у прет ход ној годи ни за
све чла но ве зајед нич ког дома ћин ства
(потвр да из Kатастра из места пре би -
ва ли шта и места рође ња); дока зи о
чиње ни ца ма у вези с непо крет но сти -
ма, као и стам бе ним про сто ром (уго -
вор о купо ви ни непо крет но сти, реше -
ње о поре зу на имо ви ну физич ких
лица, уго вор о кори шће њу ста на);
потвр да о редов ном шко ло ва њу за
децу од шест до два де сет годи на ста -
ро сти; потвр да Поре ске упра ве о при -
хо ди ма по било ком осно ву; изја ва о
дава њу сагла сно сти за при ба вља ње,

увид и обра ду пода та ка о лич но сти.
По при је му, зах тев са дока -

зи ма се обра ђу је, а реше -
ње се доно си у року од
30 дана. Све инфор ма -
ци је о оства ри ва њу пра -

ва могу се доби ти на
теле фо не 013/308-
847 и 013/308-798.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У четвр так без стру је 
део Пан че ва

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ВЕЛИ КО СПРЕ МА ЊЕ

КАКО ДА ПРО ЛЕЋ НУ „ГЕНЕ РАЛ КУ”
ОБА ВИ ТЕ ШТО ЕФИ КА СНИ ЈЕ

КУДА С КАБА СТИМ ОТПА ДОМ?

Рад ни ци ЈКП-а „Хиги је на” у Пан че ву

већ дуги низ годи на у апри лу и окто -

бру орга ни зу ју тра ди ци о нал не акци -

је одно ше ња каба стог опа да с тери -

то ри је целог гра да. Акци је се реа ли -

зу ју по уна пред одре ђе ном рас по ре -

ду, а одно се се ста ри наме штај, бела

тех ни ка, амба ла жа, ауто-лима ри ја,

гуме, баштен ско сме ће и сав дру ги

отпад изу зев гра ђе вин ског шута.

Ако има те каба сти отпад којег

жели те да се осло бо ди те у оста лим

месе ци ма током годи не, у „Хиги је ни”

кажу да има те две опци је. Јед на је

да отпад у соп стве ној режи ји одне -

се те сами на ста ру депо ни ју, код

над во жња ка на Јабуч ком путу.

Дру га је да – уко ли ко, на при мер,

оба вља те гра ђе вин ске радо ве и

отпа да има заи ста мно го – од

„Хиги је не” изнај ми те кон теј нер од

пет куби ка. Ком плет на услу га

зајед но са одво же њем и депо но ва -

њем отпа да кошта 6.600 дина ра.

Број теле фо на путем којег може те

обез бе ди ти ту услу гу јесте 310-203.



Пче ле никад не
„фалси фи ку ју”, 
само човек

Једино ана ли зе
поуздан доказ

Већ неко вре ме тра је акци ја
ради откри ва ња лажног и неква -
ли тет ног меда с циљем да буде
укло њен с тржи шта, што се
одно си на намир ни це које не
испу ња ва ју зах те ве про пи са не
Пра вил ни ком о ква ли те ту меда
и дру гих про из во да пче ла.

Кон тро ле оба вља ју вете ри -
нар ске инспек ци је Мини стар -
ства пољо при вре де, које су при -
ли ком слу жбе них посе та код
про из во ђа ча и дистри бу те ра на
тери то ри ји наше земље утвр -
ди ли и да мед неких од њих не
испу ња ва поме ну те усло ве ква -
ли те та, па он не може бити
кори шћен као намир ни ца у
исхра ни, већ само за кува ње
или пече ње.

Опа сност и од анти би о ти ка
из воћ ња ка

Таквих про из во да сасвим сигур -
но има и у нашој сре ди ни, а
међу нај гла сни ји ма који су оду -
век ука зи ва ли на то и исти ца -
ли зна чај исправ но сти пче ли -
њих про ду ка та јесте Вој кан
Милу ти но вић, један од нај ве -
ћих овда шњих пче ла ра, који је
и више стру ко награ ђи ван на
разним дома ћим и интер на цо -
нал ним так ми че њи ма. При том,
он има тезгу на град ској пија -
ци и тамо је вео ма често кон -
тро ли сан.

– Редов но ми је дола зи ла
вете ри нар ска инспек ци ја;
свра ћа ли су на тезгу и насу -
ми це бира ли узо рак, а про -
шле годи не су ми били чак и
код куће, како би про ве ра ва -
ли зали хе. Потом све то иде
на лабо ра то риј ско испи ти ва -
ње, након чега сти жу ана ли зе
које садр же пара ме тре попут
тога коли ко има шеће ра, вла -
ге и дру гог. Тако имам све
покри ве но папи ри ма, на који -
ма је увек досад писа ло да ми
је мед добар за људ ску упо -
тре бу. Поред тога, сва ке годи -
не због себе радим ана ли зе,
јер не могу да будем сигу ран
да моја пче ла није наба са ла
на неки отров у неком воћ њаку.

То је зато што посто је неса ве -
сни воћа ри који прска ју анти -
би о ти ци ма, које пче ла не може
да реги стру је, уно си га у
кошни цу и наву че у восак, а
потом то може и да завр ши у
меду. Е, зато ја узи мам збир -
ни узо рак и пре да јем га на
ана ли зу, али засад нисам имао
није дан про бле ма ти чан слу -
чај. Међу тим, код дру гих људи
то се дога ђа ло, па су отку пљи -
ва чи нала зи ли анти би о ти ке у
меду – исти че Милу ти но вић.

Он се апсо лут но сла же да је
одлич на ствар то што је пове -
де на бор ба про тив пла си ра ња
лажног и неква ли тет ног меда,
али то је про блем не само код
нас већ и дру где у реги о ну. У
хрват ском Сабо ру, реци мо,
вође на је рас пра ва чак и томе
како је такав мед доспео чак и
у ту инсти ту ци ју.

– Надам се да ће ови ме тржи -
ште бити про чи шће но од фал -
си фи ка то ра. Важно је иста ћи
да пче ла увек доне се чист мед,
а човек је тај који га потом
„крсти”. Ствар но не знам како
се то ради, јер ме никад није
инте ре со ва ло. Коли ко чујем, у
пита њу су неке мела се и шеће -
ри. С дру ге стра не, посто ји и
пекар ски мед и то није спор -
но, а наста је тако што се при -
ли ком декри ста ли за ци је пре -
гре је на изнад 40 сте пе ни Цел -
зи ју са. Он није за директ ну
исхра ну, али може се леги тим -
но кори сти ти у инду стри ји.
Међу тим, про блем је када на

њему пише да је багре мов, а
тек сит ним сло ви ма и да је
пекар ски, што ства ра забу ну,
наро чи то ако се зна да такав
арти кал у поје ди ним рад ња ма
иде и по чети ри сто, чак и три -
ста дина ра. То је немо гу ће, јер
је реци мо ове годи не пра ви
багре мов мед на вели ко ишао
за шест-седам евра, шта јасно
гово ри да нема рачу ни це да
се про да је за тако ниску цену.
Има га по малим про дав ни -
ца ма и то годи на ма пла си ра
јед на иста фир ма. Про бао сам
га и то је по мени неки шећер -
ни сируп, као бом бо на – наво -
ди овај пче лар.

Сле ди кажња ва ње
превара на та

Повла че ње ова квих про из во да
с тржи шта оба вља се на осно ву
реше ња вете ри нар ске инспек -
ци је, која про сле ђу је инфор -
ма ци је сани тар ној инспек ци ји
како би се утвр ди ло да ли се
такав мед нала зи у објек ти ма
колек тив не исхра не. Исти че се
да се не ради о небе збед ном
про из во ду, већ о про из во ду који
не испу ња ва пара ме тре ква ли -
те та. У скла ду са овла шће њи -
ма, биће под не те одго ва ра ју ће
при ја ве, док су пода ци о утвр -
ђе ном ста њу про сле ђе ни дру -
гим над ле жним орга ни ма ради
пред у зи ма ња мера из њихо ве
над ле жно сти – наво ди Упра ва
за вете ри ну.

И Родо љуб Жива ди но вић,
пред сед ник Саве за пче лар ских

орга ни за ци ја Срби је (СПОС),
иста као је за „Тан југ” да се
ова ква важна акци ја никад до
сада није дого ди ла у Срби ји,
јер су исто вре ме но анга жо ва -
ни сви над ле жни орга ни. Пре -
ма њего вим инфор ма ци ја ма,
вете ри нар ска инспек ци ја је
узе ла око 150 узо ра ка меда на
тере ну, путем којих се утвр ђу -
је аутен тич ност меда, то јест
поре кло шеће ра у меду, чиме
се откри ва ју и вео ма вешти
фал сфи ка ти, који ина че про -
ла зе стан дард не ана ли зе. Пре -
ма сазна њи ма СПОС-а, досад
је откри ве но фал си фи ко ва ње
меда фир ме „Мед Хани” из
места Вучак код Сме де ре ва и
пољо при вред ног газдин ства
Вуче но вић из Срем ске
Митрови це.

Он је обја снио да је током
кон тро ла нађен како фал си фи -
ко ва ни мед, који доми ни ра,
тако и пра ви мед који има поре -
ме ће не фак то ре ква ли те та из
раз ло га пре те ра ног гре ја ња или
чува ња пре ста вља ња у про мет,
који може да се про да је искљу -
чи во под ети ке том пекар ског
меда за кува ње и пече ње, али
не за кон зу ма ци ју. Ипак, поја -
ва таквог меда при ли ком кон -
тро ле је сим бо лич на, а у 99
одсто слу ча је ва вете ри нар ска
инспек ци ја је откри ла фал си -
фи ко ва ни мед, у распо ну од
тотал них фал си фи ка та који
нису виде ли пче лу, до меда
којем је дода та зна чај на коли -
чи на шеће ра.
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ВЕЛИ КА АКЦИ ЈА РАДИ ОТКРИ ВА ЊА ЛАЖНИХ ПЧЕ ЛИ ЊИХ ПРО ИЗ ВО ДА ШИРОМ ЗЕМЉЕ

ОБРА ТИ ТИ ПАЖЊУ НА 
ТАКОЗВАНИ ПЕКАР СКИ МЕД

ЧЛА НО ВИ КОЊИЧ КОГ КЛУ БА „МЛА ДОСТ” УПРИ ЛИ ЧИ ЛИ

ЕКОЛО ШКУ АКЦИ ЈУ

Омољ ча ни озе ле ња ва ли 
хипо дром

КАЧА РЕ ВАЧ КИ ДОМ КУЛ ТУ РЕ ОРГА НИ ЗО ВАО ИЗЛО ЖБУ

Пое зи ја тела

Чла но ви омо љич ког Kоњичког клу ба „Мла -
дост” у неде љу, 7. мар та, сади ли су дрве ће
у око ли ни локал ног хипо дро ма.

Акци ју је орга ни зо вао пред сед ник
помену тог удру же ња Дејан Голу бо вић, а
заса ђе но је два де сет осам мла ди ца 
тополе.

– У овом дога ђа ју су уче ство ва ли чла -
но ви клу ба, од нај мла ђих до нај ста ри јих,
а наме ра нам је била да улеп ша мо

омољички хипо дром, на којем се годи на -
ма оку пља мо. Ради ли смо око сат и по, и
то у при јат ној атмос фе ри, уз при се ћа ње
на раз не при че и анег до те из коњич ког
спор та – каже пред сед ник.

Поред њега, у овој еко ло шкој акци ји
допри нос су дала још два Голу бо ви ћа –
Павле и Вук, затим два Дими три ја –
Тајдић и Жив ко вић, као и Сте фан
Ђукановић.

Како ства ри сто је, вели ки број
бре сто вач ких гра ђа на неси -
сте мат ски исто ва ру је сме ће,
шут и оста ли отпад на сео -
ској депо ни ји.

Пре ма речи ма дирек тор ке
ЈКП-а „Ком брест” Татја не
Цве та но вић, по све му суде -
ћи, они се пла ше да не избу -
ше гуме, па при ко ли це пра -
зне на самом ула зу и тако
затва ра ју про лаз.

– Повр ши на депо ни је се
некон тро ли са но уве ћа ва.
Наше пред у зе ће орга ни зу је
чишће ње депо ни је на два
месе ца, а маши ни је потреб -
но око чети ри до пет дана да
је дове де у при стој но ста ње.
Има гра ђа на које бих овом
при ли ком похва ли ла и захва -
ли ла им на томе што, упр кос
све му, ипак воде рачу на о
неком реду и рас по ре ду исто -
ва ра отпа да. Али, нажа лост,

довољ но је пар немар них да
напра ве колапс. Саку пља чи
секун дар них сиро ви на одне су
један мали део, а оста так онда
ветар раз но си по окол ним
пољи ма. Због тога вла сни ци
обли жњих њива не могу на
вре ме да их тре ти ра ју, што с
пра вом иза зи ва њихо во незадо -
вољ ство – рекла је дирек торка.

Она је дода ла и да је сео -
ска депо ни ја један од нај ве -
ћих про бле ма у селу, као и да
ЈКП „Ком брест” непре ста но
поку ша ва да нађе неко при -
хва тљи во реше ње овог гору -
ћег про бле ма, али да је засад
све уза луд...

Банат ски Бре сто вац: Месна
зајед ни ца дели кар те за повла -
шће не кате го ри је гра ђа на и
при ку пља доку мен та ци ју за
изра ду нових, па пози ва заин -
те ре со ва не гра ђа не да се при -
ја ве. У орга ни за ци ји удру же -
ња повр та ра „Бре сто вач ки
род”, у скла ду са епи де ми о -
ло шким мера ма, у уто рак, 16.
мар та, од 18 сати, биће одр -
жа но пре да ва ње на тему
навод ња ва ња повр тар ских
кул ту ра. ЈКП „Ком брест” је
запо чео чишће ње депо ни је и
апе лу је на гра ђа не да пове ду
рачу на када исто ва ру ју сво је
при ко ли це са сме ћем и
шутом.

Банат ско Ново Село: Дом
кул ту ре тре нут но је у пре го -
во ри ма за два кон цер та који

ће бити одр жа ни до кра ја мар -
та, у зави сно сти од епи де ми -
о ло шке ситу а ци је, као и с три
ликов на умет ни ка у вези са
евен ту ал ном орга ни за ци јом
изло жби.

Доло во: Завр ше но је поста -
вља ње дру гог сло ја асфал та у
ули ца ма Соње Марин ко вић,
Зим ској, Иве Лоле Риба ра и
Брат ства и једин ства.

Гло гоњ: С обзи ром на то да
поје ди ни нео д го вор ни гра ђа -
ни одла жу сме ће где му није
место, кому нал но пред у зе ће
ће у току неде ље раш чи шћа -
ва ти при ла зе и улаз на сео -
ску депо ни ју. Месна зајед ни -
ца је нару чи ла љуља шке, које
ће бити поста вље не на спорт -
ском цен тру, а фуд ба ле ри су
у послед њем при прем ном

мечу побе ди ли бре сто вач ку
„Будућ ност” са 6 : 1.

Ива но во: Наста вља се рекон -
струк ци ја про сто ри ја Месне
зајед ни це.

Јабу ка: У току су радо ви на
рекон струк ци ји Змај Јови не

ули це. У Дому кул ту ре је одр -
жа на осмо мар тов ска ради о -
ни ца за чла но ве драм ске сек -
ци је „Мали принц”, уз пошто -
ва ње епи де ми о ло шких мера.

Кача ре во: Изло жба сли ка
ликов ног умет ни ка Деја на
Рат ко ви ћа из Пан че ва, под
нази вом „Пое зи ја тела”, отво -
ре на је 5. мар та, у све ча ној
сали Месне зајед ни це, а тра -
ја ће до 26. мар та. Посе ти о ци
је могу погле да ти рад ним
дани ма изме ђу 10 и 15 сати,
уз сло бо дан улаз.

Омо љи ца: Чла но ви омо љич -
ког Kоњичког клу ба „Мла -
дост” у неде љу, 7. мар та, сади -
ли су дрве ће у око ли ни локал -
ног хипо дро ма.

Стар че во: Мани фе ста ци ја
„Цвет ни базар” одр жа на је,
уз пошто ва ње епи де ми о ло -
шких мера, у поне де љак, 8.
мар та, на Тргу нео ли та. Пред -
став ни ци Одре да изви ђа ча
„Надел” Пре драг Стан ко вић
и Мар ко Иво ше вић дан рани -
је су уче ство ва ли на скуп -
шти ни Саве за изви ђа ча Вој -
во ди не у Срем ској Митро ви -
ци, а нај мла ђи ска у ти су
напра ви ли еко ло шку рекла -
му за фести вал изви ђач ког
ства ра ла штва.

Месне актуелности

МУКЕ БРЕ СТО ВАЧ КОГ 

КОМУ НАЛ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА

Депо ни ја све
нерешиви ји про блем

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Изло жба сли ка ликов ног умет ни ка 
Дејана Рат ко ви ћа из Пан че ва, под нази -
вом „Пое зи ја тела”, отво ре на је 5. мар та,
у орга ни за ци ји кача ре вач ког Дома
културе.

Аутор је пред ста вио три де сет темат ски
срод них сли ка наста лих у раз ли чи тим
пери о ди ма њего вог ства ра ла штва и рађе -
них у тех ни ка ма од аква ре ла, пре ко тем -
пе ре, до уља на плат ну и кар то ну. Зајед -
нич ка карак те ри сти ка радо ва је тема ти ка
фигу ре, пое ти зо ва не и сти ли зо ва не кроз
ауто ном ну и лич ну сли ка ро ву при зму.

Дејан Рат ко вић је дипло ми рао на
Факул те ту ликов них умет но сти у Ско -
пљу. Члан је УЛУС-а и изла гао је девет
пута само стал но и више пута колек тив -
но. Запо слен је као настав ник ликов не
кул ту ре у пан че вач кој Основ ној шко ли
„Бран ко Ради че вић”.

Сви који желе да посе те ову постав ку
могу то да учи не (уз пошто ва ње пре по ру -
че них мера зашти те) до 26. мар та, рад -
ним дани ма изме ђу 10 и 15 сати, у све ча -
ној сали Месне зајед ни це Кача ре во. Улаз
је сло бо дан.

Тешко га је препознати, а најсигурније је познавати произвођача
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Оли ве ра Попо вић, 

мастер фило лог 

англист ки ња и музи чар ка

КЊИ ГА: „Сиро ти мали рато -
ви”, Урош Дими три је вић
(„Пре синг”, 2020). Након што
сам је сасвим слу чај но угле -
да ла на јед ном „Инста грам”
сто ри ју, импул сив но сам одју -
ри ла да купим ову књи гу у
обли жњој књи жа ри. У том
момен ту забо ра ви ла сам на
авер зи ју пре ма спо ља шњем
све ту коју сам раз ви ла у послед -
њих годи ну дана и реши ла да
је имам истог тре на. Раду је ме
што се та моја сит на, сиро та
хра брост испла ти ла. Неиз мер -
но сам ужи ва ла у овом брит -
ком, савре ме ном поду хва ту
неко га ко при ча мојим јези -
ком и ко ми је улеп шао фебру -
ар. Од забав них филм ских
рефе рен ци, пре ко отка че них
лико ва, глав ног лика с којим
могу да се пои сто ве те и мушка -
рац и жена, па све до јед ног
слат ког маче та на кра ју (шта
ћу, сла ба сам на мач ке). Мате -
ри јал за бин џо ва ње који ће
заво ле ти сва ки миле ни ја лац.

СЕРИ ЈА: „I May Destroy You”
(HBO, 2020) одлич на је бри -
тан ско-аме рич ка сери ја, коју
је напи са ла и режи ра ла Микеј -
ла Коел, а она исто вре ме но и
тума чи глав ни жен ски лик.
Микеј ла, кла њам ти се. Ова
сери ја се гле да у јед ном даху,
јер вам заплет неће дати да
скло пи те лап топ и заспи те мир -
ним сном. Бави се темом наси -
ља над жена ма из јед ног свежег,
савре ме ног угла, непри мет но
вам се увла че ћи под кожу

захва љу ју ћи ком плек сним,
одлич но раз ра ђе ним лико ви -
ма, аутен тич ној, живо пи сној
есте ти ци и инте ли гент ним
режи сер ским реше њи ма, који
вам сиро во и вер но доча равају
узне ми ру ју ћа иску ства ликова.

МУЗИ КА: Албум „Collapsed
in Sunbeams” – Арло Паркс
(2021). Овај албум не пред -
ста вља нешто рево лу ци о нар -
но у музи ци, али пред ста вља
скуп све га оног лепог у музи -
ци. Хип но ти шу ћи, меки вокал
који кроз тек сто ве, који се могу
чита ти и као пое зи ја, осло -
вља ва данас све бит ни је теме
попут депре си је („Black Dog”),
лич них гра ни ца у људ ским
одно сим („Bluish”), посе сив -
но сти у при ја тељ стви ма („Euge-
ne”)... Непо сред на музи ка која
се бази ра на r’n’b-ју и соу лу
учи ни ће да се осе ћа те мање
сами ма и доне ће вам мир у
тешким дани ма. Мене је већ
неко ли ко пута спа сла. А ту је
и тај пре див ни стих: „With you
I’m always making rainbows out
of something painful... ”

П. С. Арло Паркс откри ла
сам упра во гле да ју ћи сери ју
„I May Destroy You”. Дакле,
још један плус за сери ју –
одли чан саундтрeк.

Сиро ти мали рато ви

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ПРЕ ПО РУ КА

Изло жба Мило ша
Шоба ји ћа

Изло жбом сли ка, скулп ту ра
и видео-рада сли ка ра и умет -
ни ка Мило ша Шоба ји ћа зва -
нич но је отво ре на Гале ри ја
„Ком банк дво ра не”. На отва -
ра њу изло жбе пред ста вље на
је и умет ни ко ва књи га „Мојих
девет живо та”.

Шоба јић је пред ста вио
седам мону мен тал них сли -
ка наста лих у послед њих
десе так годи на, као и сли ке
које су обе ле жи ле поче так
њего вог пари ског ства ра ла -
штва раних
седам де се тих
годи на два де -
се тог века. На
изло жби су
пред ста вље не
и три Шоба ји -
ће ве скулп ту -
ре које су изла -
га не широм
Европе.

Након изло -
жбе ова умет -
нич ка дела
оста ће део трај -

не умет нич ке постав ке „Ком -
банк дво ра не”, која ће на тај
начин ода ти посеб ну пажњу
и про стор посве ти ти „нај ве -
ћем сли ка ру дана шњи це”.

Милош Шоба јић је рођен
1945. годи не у Бео гра ду, где
је 1970. годи не завр шио
Ликов ну ака де ми ју. Након две
годи не се пре се лио у Париз,
где је живео и радио до 2005.
годи не и поврат ка у Бео град.

Изло жба ће бити отво ре на
до 25. мар та.

У Гале ри ји савре ме не умет но -
сти у четвр так, 18. мар та, биће
отво ре на изло жба радо ва Гор -
да не Каља ло вић и Ђор ђа Ода -
но ви ћа под нази вом „Месе че -
ва соба”.

„… Раз ма тра ње мода ли те та
рецеп ци је Месе ца Гор да -
на Каља ло вић и Ђор ђе
Ода но вић поста ви ли су у
дија лек тич ки однос и,
ком би ну ју ћи мно ге асо -
ци ја тив не рефе рен це, ство -
ри ли једин ствен миса о но-
-визу ел ни дија лог дифе -
рен ци ран у три цели не:
’Соба Месе че вих мапа’,
’Соба Месе че вих мена’ и
’Соба месе чи не’, чиме су
иска за ли и фоку се сво јих
инте ре со ва ња. За ауто ре
повр ши на Месе ца је дра -
го це ни дис кур зив ни извор,
рељеф енфор мел не струк -
ту ре с карак те ри стич ним
кра те ри ма, еле мент тран -
спо зи ци је у нову сли ку, у
нови кон структ који исто -
вре ме но иска зу ју сукоб
реал ног и потен ци јал ног,
интер ак ци ју неба и Земље.
Тај так тил ни сег мент
разма тра ња, засно ван на
иску стви ма сте че ним како
кроз непо сред но посма тра -
ње самог Месе ца, тако и
пре ко број них фото гра фи -
ја њего ве повр ши не, као и
физич ког мате ри ја ла доне -
се ног с миси ја ’Апо ла’, послу -
жио им је као основ за син те зу
визу ел них озна чи те ља раз ли -
чи тог поре кла у једин стве ни
реа ли тет са свим потен ци ја ли -
ма које те раз ли чи то сти носе,
као у слу ча ју мате ри ја ла из
око ли не Бора, иска за но и кроз
објек те и кроз фото гра фи је.

Баш као што је Башлар запи -
сао: ’Сна га рече ни це – сли ке
која спа ја хете ро ге не еле мен -
те тада је сна га јаза и суда ра
који раз от кри ва тај ну јед ног
све та…’” – напи сао је у ката ло -
гу Сава Ристо вић.

Гор да на Каља ло вић рође на
је 1951. у Бео гра ду. Дипло ми -
ра ла је на Факул те ту ликов них
умет но сти у Бео гра ду 1975. и
на Фило ло шком факул те ту
1977. годи не (смер енгле ски
језик и књи жев ност). Маги -
стри ра ла је на Факул те ту ликов -
них умет но сти у Бео гра ду

(метал). Ради ла је као кустос у
Гале ри ји Дома ЈНА од 1978. до
1993. годи не. Као добит ник сти -
пен ди је „Моша Пија де” за мла -
де тален те, сту диј ски је бора -
ви ла 1986. и 1990. у Пари зу.
Од 1993. ради на Ака де мији

умет но сти у Новом Саду. Од
2006. до 2016. била је редов ни
про фе сор при кате дри за вајар -
ство. Изла га ла је на пре ко 200
груп них изло жби у земљи и
ино стран ству (Кли вленд, Лон -
дон, Солун, Сан та Бар ба ра, Вер -
вје) и на два де сет девет само -
стал них изло жби у Срби ји,

бившој Југо сла ви ји, Грч кој,
Фран цу ској. Аутор је и кустос
пре ко два де сет про је ка та. У
умет нич кој прак си изра жа ва се
кроз меди је, скулп ту ре и инста -
ла ци је. Реа ли зо ва ла је скулп ту -
ру у екс те ри је ру 2005. годи не

(Как сла у та нен, Фин ска).
Води ла је ради о ни цу за сту -
ден те у Фирен ци 2005,
2006, 2007. у окви ру про -
јек та „Аут сајд”. Годи не
2019. бора ви ла је у Напу -
љу, у окви ру „Ера змус” про -
гра ма раз ме не на нивоу
факул те та.

Ђор ђе Ода но вић је
дипло ми рао на Факул те ту
при ме ње них умет но сти у
Бео гра ду, на кате дри за
гра фи ку, одсек за фото гра -
фи ју. Члан је УЛУ ПУДС-а
и УЛУС-а. Од 1989. ради
као фото граф у Етно граф -
ском музе ју у Бео гра ду. Од
1998. је радио као доцент
на кате дри за фото гра фи -
ју на Ака де ми ји умет но -
сти у Новом Саду. Маги -
стри рао је 2002. на Факул -
те ту при ме ње них умет но -
сти, а 2009, 2010. и 2011.
радио је као госту ју ћи про -
фе сор на Архи тек тон ском
факул те ту у Бео гра ду.
Годи не 2010. радио је као
умет нич ки дирек тор „Арт -
ге та”, фото-гале ри је у Кул -
тур ном цен тру Бео гра да.

Од 2011. ради као редов ни про -
фе сор на Ака де ми ји умет но сти
у Новом Саду. Оства рио је два -
де сет осам само стал них и око
сто груп них изло жби у Срби ји
и ино стран ству (Ско пље, Келн,
Ати на, Солун, Париз, Бра ти сла -
ва, Вер вје – Бел ги ја, Лима –
Перу, Пле вен – Бугарска).

ИЗЛО ЖБА У ГАЛЕ РИ ЈИ

МЕСЕ ЧЕ ВА СОБА

ПРО ГРАМ ЗА ДЕЦУ

Прин це за на зрну гра шка
У дво ра ни Кул тур ног цен тра
у субо ту, 13. мар та, у 12 сати,
биће оди гра на пред ста ва деч -
је позо ри шне сце не „Пођи
туда” КЦ Пан че ва, по бај ци
Хан са Кри сти ја на Андер се на.
У пред ста ви глу ме Бран ки ца
Себа сти ја но вић, Ани та Сто ја -
ди но вић, Ната ша Балог и Мла -
ден Вуковић.

Бран ки ца Себа сти ја но вић,
која у пред ста ви игра прин це -
зу, напо ме нув ши да воли кад
се нађе у уло зи која садр жи
пле ме ни ту про ме ну, наве ла је:
„У пред ста ви смо иста кли да
свако про на ђе оно га кога жели,

ако је довољ но стр пљив и упо -
ран – баш као што принц беше
стр пљив. Није хтео да се оже -
ни нијед ном дру гом, него пра -
вом прин це зом, а онда му се
она јед ног дана поја ви ла на
вра ти ма. Дру га поу ка је да
поне кад мора мо да буде мо
доми шљати.”

Режи сер пред ста ве је Вла дан
Ђур ко вић, дра ма тург Нина
Џувер, сце но граф и кости мо -
граф Маг да ле на Вла јић, аси -
стент кости мо гра фа Маја Рани -
са вљев, а орга ни за тор Бра ни -
слав Радо ва но вић.

НА СЦЕ НИ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

Пре ми је ра моно дра ме „Коц кар”
Моно дра ма „Коц кар” по чуве ном исто и -
ме ном делу Фјо до ра Досто јев ског изве де -
на је на сце ни Кул тур ног цен тра Пан че ва
у уто рак, 9. мар та. Реди тељ и глу мац је
Мла ден Вуко вић, а текст је адап ти рао
Милош Нико лић.

Ова моно дра ма је наста ла као мастер-
-рад Мла де на Вуко ви ћа на Ака де ми ји
умет но сти у Новом Саду, а отва ра број на
пита ња: да ли је „Коц кар” при ча само о
про бле му коц ка ња или се ипак одно си на
шири појам тог фено ме на? Са чиме се све
данас коц ка мо и шта све ризи ку је мо? На
који начин сва ко днев на неиз ве сност и тен -
зи ја у окру же њу ути чу на мен тал ну хиги -
је ну? Коли ко је Досто јев ски данас акту е -
лан у очи ма мла дих? Неиз ве сност, анк си -
о зност, депре си ја, порок, суи цид ни нагони,

рас пад морал них вред но сти, похле па –
све то и још мно го тога носи Алек сеј Ива -
но вич, про та го ни ста „Коц ка ра”, дела које
је ско ро ауто би о граф ско испо ве да ње вели -
ког писца.

Мла ден Вуко вић је рођен 1992. годи -
не. Одра стао је у Пан че ву, где и данас
живи. Ака де ми ју умет но сти у Новом Саду
упи сао је 2013. годи не, у кла си проф.
Љубо сла ва Маје ре. Након завр ше них
основ них сту ди ја упи сао је мастер-сту -
ди је на истој ака де ми ји, у кла си проф.
Бори са Лије ше ви ћа. Током сту ди ја је
играо у неко ли ко сту дент ских пред ста ва
и фил мо ва и оства рио прве про фе си о -
нал не анга жма не. Бави се позо ри штем и
фил мом. „Коц кар” је његов први само -
стал ни про је кат.

КЊИ ЖЕВ НИ КОН КУРС

Ван ред но ста ње – ван ред ни кон курс
Дру штво „Др Саша Божо вић”
из Бео гра да рас пи са ло је књи -
жев ни кон курс за песме и крат -
ке при че на тему „Пан де ми ја
ковид 19”. С обзи ром на то да
пан де ми ја тра је годи ну дана,
иде ја је да ауто ри оста ве јед но

зајед нич ко књи жев но дело за
исто ри ју. Сва ки аутор може
бити засту пљен с јед ном песмом
или крат ком при чом, укуп но
на три стра ни це (на јед ну стра -
ни цу ста је три де сет редо ва).
Поред песме и при че, потребно

је доста ви ти име и пре зи ме
ауто ра, место борав ка, без био -
гра фи је и фото гра фи је.

Збор ник би био штам пан у
фор ма ту А-5 (20,5 х 13,5 цм), у
бро ши ра ном пове зу, на сто педе -
сет до две ста стра ни ца, а цена

зави си од оби ма стра на у збор -
ни ку (при мер: две ста стра на око
чети ри сто дина ра по при мерку).

Радо ве тре ба посла ти до 31.
маја на адре су: Дра го слав Угар -
чи на, Тихо ми ра Вишњев ца 4А,
11050 Бео град.
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ПАН ЧЕВ ЦИ МАШИН ЦИ

МАШИН СТВО ЈЕ УМЕТ НОСТ!
Нека да поми сли мо да је то само један
мали оби чан шраф, али забо ра ви мо
да без њега цела кон струк ци ја може
да се сру ши или апа рат не може да
функ ци о ни ше. Без маши на не може -
мо, али ни маши не не могу без људи.

Пре ци зност и про ра чу ни

Миодраг Недељковић (39) завр шио
је Машин ски факул тет и Поли тех -
нич ку ака де ми ју у Бео гра ду. Стра -
стве ни је саку пљач стри по ва, а у тинеј -
џер ским дани ма их је и цртао, као и
кари ка ту ре.

– Машин ство сам слу чај но иза брао.
У вре ме кад је тре ба ло да одлу чим
коју ћу сред њу шко лу да упи шем,
поче ли су да се раз ви ја ју пер со нал ни
рачу на ри и било ми је при род но да
упи шем шко лу где ће се то изу ча ва -
ти. Сазнао сам да у сред њој машин -
ској шко ли посто ји нови смер: ком -
пју тер ско упра вља ње МА (маши на ма
алат ка ма). Мени је при ву као пажњу
и остао зву чан детаљ „ком пју тер ско”.
Касни је, када сам већ уве ли ко кре нуо
у ту шко лу, сазнао сам да је ком пју -
тер само алат за нешто мно го више –
машин ство. Машин ски факул тет је
био логи чан наста вак, а упо ре до сам
завр шио и Поли тех нич ку ака де ми ју
на Новом Бео гра ду, смер про из вод но
машин ство – при ча он.

Мио драг је већ девет годи на запо -
слен у Рафи не ри ји наф те Пан че во на
месту инже ње ра одр жа ва ња опре ме
на постро је њу, кон крет но за пум пе,
ком пре со ре, вен ти ла то ре, дуваљ ке…
Његов посао се састо ји од пла ни ра -
ња, орга ни зо ва ња и пра ће ња изво ђе -
ња радо ва и реша ва ња про бле ма у
току реа ли за ци је, а све с циљем ремон -
то ва ња и сана ци је опре ме.

– Као и у оста лим тех нич ким стру -
ка ма, машин ство је пре све га пре ци -
зност, изра чу на ва ње и пре ра чу на ва -
ње, дета љи са ње и спе ци фи ци ра ње...
за раз ли ку од дру гих дру штве них стру -
ка где пра ви ла нису тако стро го дефи -
ни са на, или умет но сти, где је нека
врста кре а тив но сти нео п ход на – обја -
шња ва.

Мио драг каже да нове тех но ло ги је
пози тив но ути чу на машин ство и да
све савре ме ни је маши не за про из вод -
њу и обра ду мета ла и неме та ла и ком -
пју тер ски про гра ми за моде ли ра ње
ути чу да се машин ство уна пре ђу је.
Сада је могу ће лако напра ви ти ком -
пли ко ва не еле мен те и дело ве који су
пре три де сет-четр де сет годи на били
гото во неза ми сли ви.

– Погле дај те како дана шња
производ ња ауто мо би ла изгле да у
Евро пи и све ту. Пого ни су пот пу но
ауто ма ти зо ва ни и робо ти зо ва ни, њима
упра вља ју ком пју те ри, и пре ци зни су
као ника да рани је. Немам нови је
подат ке о бро ју сту де на та упи са них
на машин ске факул те те у Срби ји, али
ако се број сма њу је, то није због неза -
ин те ре со ва но сти за ову област, већ
зато што је ово рела тив но ску па стру -
ка. Ком па ни је које се баве овом обла -
шћу мора ју има ти вели ки капи тал, за
раз ли ку од оних које се баве про гра -
ми ра њем, који ма је довољ но да само
има ју одре ђе ни број рачу на ра. Зато
је веро ват но да већу попу лар но сти
код мла дих тре нут но ужи ва про гра -
ми ра ње, при сут но на свим нашим
уре ђа ји ма у кући, затим на теле фо -
ни ма, лап то пи ма...

Про дук ти машин ства су, прак тич -
но, све што види мо, а од мета ла је,
неке легу ре или пла сти ке – од шра фа
на трпе за ри ја ком сто лу и дело ва кућ -
них уре ђа ја, пре ко ауто мо би ла, бан -
де ра, сао бра ћај них зна ко ва, до мосто -
ва и вели ких инду стриј ских постро -
је ња, обја шња ва наш саго вор ник.

Он каже да ради вео ма дина ми чан
посао у још дина мич ни јем окру же -
њу, све се јако брзо оди гра ва и мења
и нема мно го про сто ра за гре шке.

– Сви има мо исти циљ и једи но
тим ским радом може мо га пости ћи,
а то је да опре ма на постро је њу ради
исправ но, поу зда но и пре све га без -
бед но. Про шле годи не у мар ту био
сам рад ник месе ца, што ми гово ри да
неко цени и вред ну је зала га ње и моју
посве ће ност послу – закљу чу је он.

Деље ње зна ња и тим ски рад

Дејан Павлов (49) завр шио је Машин -
ски факул тет у Бео гра ду и поло жио

струч ни испит у Инже њер ској
комо ри Срби је. Оже њен је и
има две ћер ке. Био је запо -
слен као инже њер одр жа ва ња
ста ци о нар не опре ме у пого ну
Кар ба мид у пан че вач кој „Азо -
та ри”, а затим као руко во ди -
лац машин ске слу жбе у истој
фир ми. Радио је као воде ћи
инже њер поу зда но сти рота ци -
о не опре ме за БОБ у Рафи не -
ри ји наф те Пан че во, а тре нут -
но је супер ви зор одр жа ва ња
рота ци о не опре ме у фир ми
„Dietsmann”, анга жо ван на тим
посло ви ма на нафт но-гасном
пољу у Либи ји.

– Машин ство сам упи сао јер
нисам успео да будем на буџе -
ту на ЕТФ-у. Касни је ми се
факул тет допао и нисам се
пока јао што сам остао на њему
– при ча Дејан.

Каже да је распон делат но -
сти везан за машин ство огро -
ман: од челич них кон струк -

ци ја, пре ко желе зни це, руд ни ка, елек -
тра на, ауто и авио инду стри је, до робо -
та на ауто ма ти зо ва ним про из вод ним
лини ја ма. Нарав но, и хемиј ске инду -
стри је, у којој је про вео цео рад ни
век.

– Могу ће је да је машин -
ство мање попу лар но. Мислим
да је про блем то што брзи ну
раз во ја не пра ти про ме на
настав ног про гра ма на факул -
те ту и мар ке тинг тог про гра -
ма. Савре ме не тех но ло ги је и
софт ве ри су раз ви је ни да буду
ала ти за лак ше и брже пости -
за ње циља – на при мер, мно -
го је лак ше и брже црта ти
ком пју тер ским про гра мом и
уно си ти про ме не него  руч но
– али су за добро ура ђен посао
и даље потреб на основ на зна -
ња у машин ству. У том сми -
слу, мислим да машин ство не
губи на важно сти, јер нијед на
фабри ка не би могла да се
изгра ди без њега – обја шња ва
он.

Свој посао воли јер је дина -
ми чан и разно вр стан.

– Упо знао сам и сте као при -
ја те ље раде ћи у мул ти на ци о -

нал ним тимо ви ма на посло -
ви ма одр жа ва ња и изград -
ње. Волим што сам радио и
радим с коле га ма који несе -
бич но деле сво је зна ње и
тим ски успех дожи вља ва ју
као свој – закљу чу је Дејан.

Љубав и уна пре ђи ва ње
зна ња

Зоран Јова нов (44) завр шио
је Машин ску шко лу, смер
за машин ског тех ни ча ра, у
Пан че ву. Оже њен је и има
дво је деце. Радио је доста
посло ва у Рафи не ри ји наф -
те Пан че во и „Петро хе ми -
ји”, а фир му „Биљо тех ни -
ка”, која послу је на дома -
ћем тржи шту и у реги о ну,
осно вао је 2004. годи не.

– Машин ство је тра ди ци -
о нал но у мојој поро ди ци.
Деда и отац су ради ли у
Фабри ци ави о на „Утва”.
Већи део свог зна ња насле -
дио сам од оца, с којим
радим од 1995. годи не –
при ча Зоран.

Тре нут но су анга жо ва ни у
обла сти одр жа ва ња маши на,
машин ских скло по ва и еле -
ме на та, и про из вод њи маши -
на у обла сти пре ра де сувог
леко ви тог и зачин ског биља и
изра ди маши на и машин ских
скло по ва за екс тру ди ра ње пла -
сти ке (про цес обли ко ва ња
омек ша ног или пла сти фи ци -
ра ног мате ри ја ла њего вим про -
те ри ва њем кроз отво ре под
при ти ском).

– Бит но је воле ти посао
којим се бави те и стал но уна -
пре ђи ва ти зна ње, које је данас
лако доступ но пре ко књи га са
интер не та, што бих пре по ру -
чио сви ма, а резул та ти су зага -
ран то ва ни. Савре ме на тех но -
ло ги ја је вео ма засту пље на и
у обла сти машин ства, напред -
ни 3D моде линг про гра ми су
нешто без чега је машин ска
инду стри ја неза ми сли ва и то
је, после иде је, први корак у
про из вод њи маши на – обја шња ва.

Сла же се да је савре ме на тех но ло ги -
ја и про из вод ња софт ве ра узе ла при -
мат у ода би ру про фе си је код мла дих
људи, а да је машин ство област која
тре нут но можда није толи ко попу ларна.

– Пер спек ти ва машин ске инду стри -
је данас је већа него пре два де сет
годи на, јер су доступ не јеф ти не CNC
маши не, као и све већи број гото вих
машин ских еле ме на та, напред ни 3D
про гра ми са симу ла ци ја ма... – прича.

Зоран исти че да је машин ска инду -
стри ја осно ва еко но ми је сва ке држа -
ве, јер је при сут на у ско ро свим њеним
гра на ма.

– Држа ва која има јаку машин ску
инду стри ју може за дома ће тржи ште
обез бе ди ти јеф ти ни ју опре му од уво -
зне, а ино ва ци је може про да ти. С
дома ћи ма струч ња ци ма, на при мер у
пољо при вре ди, савре ме ним и једин -
стве ним реше њи ма могу пове ћа ти
ефи ка сност у иско ри шће њу обра ди -
вих повр ши на, у бро до град њи енер -
гет ску испла ти вост пло ви ла..., а ту је
и робо ти ка, неза о би ла зна у сада шњи -
ци – обја шња ва он.

Њега лич но зао ку пља пове ћа ње ефи -
ка сно сти иско ри шће ња енер ги је.

Ства ра ње пре ци зних обли ка

Александар Јовановски (33) оду век је
волео да црта. С лењи ра и олов ке пре -
шао је на „Photoshop” и „Illustrator” и
про на шао се у гра фич ком дизај ну.
Везао се за брен ди ра ње фир ми и поје -
ди на ца и изра ду лого ти па. Упо ре до с
CNC маши на ма, нашао је и хоби –
ласер ско гра ви ра ње и сече ње дрве та,
који је спо јио с црте жи ма, и тако су
се роди ле „Woodrolije” – једин стве ни
и пер со на ли зо ва ни дрве ни укра си,
који се могу виде ти на „Феј сбу ку” и
„Инста гра му”.

– Прво сам радио у фир ми где смо
пра ви ли метал не калу пе за бри зга ње
пла сти ке под при ти ском за дома ћин -
ство и ауто-инду стри ју. У сарад њи с
Машин ским факул те том успе шно смо
напра ви ли ави он с про пе ле ром, са
свим помоћ ним дело ви ма, за сериј -
ску про из вод њу. Сле де ћа фир ма у
којој сам радио бави ла се углав ном
сериј ском про из вод њом дело ва за вој -
ну инду стри ју. Сада, на тре ћем рад -
ном месту, пра ви мо дело ве за нафт -

ну инду стри ју и радим на CNC маши -
ни послед ње гене ра ци је – при ча он.

Вели ка љубав пре ма тех нич ком
црта њу, пре ци зно сти и гео ме три ји
сузи ла је његов избор на гра ђе вин ску
и машин ску шко лу.

– Кад сам сазнао да се, уз све то,
кори сте ком пју тер ски про гра ми који
упра вља ју кре та њем маши не, опре де -
лио сам се за сред њу машин ску шко -
лу – каже.

Машин ство је за њега посеб но, јер
пред ста вља про цес наста ја ња функ -
ци о нал ног дела од обич ног кома да
метала.

– Кроз машин ску обра ду доби ја се
савр ше но пре ци зан облик, који у скло -
пу с дру гим дело ви ма ства ра функ -
ци о нал ну цели ну. Ауто мо бил ска, ави -
он ска, вој на и дру ге инду стри је осла -
ња ју се на нашу пре ци зност, јер сва -
ки тај склоп мора да ради савр ше но.
Нема места за гре шке. Небит но је да
ли је у пита њу шраф, зуп ча ник, осо -
ви на, или неко кући ште, толе ран ци ја
мере која је у сто том делу мили ме тра
мора да се испо шту је – обја шња ва.

Алек сан дар каже да се с раз во јем
тех но ло ги је пове ћа ва ква ли тет, али
сма њу је потре ба за рад ном сна гом. С
дру ге стра не, расту апе ти ти за ново -
на ста лим рад ним пози ци ја ма у диги -
тал ном окру же њу.

– Про блем је што Срби ја касни.
Диги тал но вре ме тек дола зи, а ста ре
веште мај сто ре смо изгу би ли, док мла -
ђи нису савла да ли рад у таквом окру -
же њу. Ипак је „лака лова” на интер -
не ту – при ча Алек сан дар.

Сма тра да је нека да лак ше ради ти
маши на ма него с људи ма.

– Обо жа вам сву ту пре ци зност и тај
тре ну так спу шта ња, успе шног, гото -
вог дела с маши не. Машин ство је
умет ност! – каже.

У послу му је циљ да успе шно иско -
ри сти све могућ но сти маши не коју
кори сти, да не поме ша пози ти ван и
нега ти ван смер кре та ња док про гра -
ми ра и да се вра ти кући са свим прсти -
ма. А након посла да про ве де ква ли -
тет но вре ме са супру гом и ћер ки цом
од две годи не.

Мир ја на Марић

Александар Јовановски

Дејан Павлов

Сазнај те с којим ћете се све зго да -
ма и незго да ма сусре сти на путу
одра ста ња и, ако пажљи во о њима
чита те, можда ћете успе ти и да их
зао би ђе те. Као што аутор ове књи -
ге каже: „Не мора баш све да ти се
деси!”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
шта је за вас добар живот. Књи ге
из „Вул ка на” доби ће ауто ри сле де -
ћих пору ка:

„За мене је добар живот кад
радиш оно што волиш и кад те за
то добро пла ћа ју.” 063/3001...

„То је оно о чему се у сва кој
земљи нај ви ше гово ри пред избо -
ре. Након тога та тема се нека ко
забо ра ви...” 064/1596...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње која је земља савр -
ше на за вас:

„Било која са изла зом на неко
топло пла во море с белим песком
и пуно пал ми...” 064/2307...

„Тре нут но нека од оних рет ких
у који ма нема актив них слу ча је ва
коро не.” 064/1110... Д. К.

Два чита о ца који до 17. мар та, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Од кога бисте прво тра жи ли
помоћ?”, 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.

Помоћ може да пону ди само један
човек – исти онај који је, десет
годи на рани је, срп ској поли ци ји
помо гао да про на ђе и ухва ти сериј -
ског уби цу Саву Сава но ви ћа. Човек
по име ну Мило ван Гли шић.

„Фирен тин ски
дублет – Сфу ма то”
Гора на Скро бо ње
и Ива на Неши ћа

„Незго да ци је”
Дра га на Баби ћа

Два чита о ца који до 17. мар та, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Шта баш и не мора да вам се
деси?”, 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

Зоран Јованов

Миодраг Недељковић
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

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

СЕАТ кордоба караван

1.9 ТДИ, 2001. годиште,

може замена. 060/344-76-

04. (301767)

РЕНО сеник 1.5 ДЦИ,

2003, клима, серво, одли-

чан, гаражиран. 064/142-

55-93. (301839)

ПОЛО 1.4, 2000. годиште,

144.000 км, регистован до

краја априла 2021, 950

евра. 062/832-36-38.

(301855)

ПРОДАЈЕМ фолксваген

фејтон, оцарињен, на

име, лимузина. 060/156-

19-57. (301899)

ДАЧИЈА логан 1.5, 2008,

фул опрема, атестиран

плин, регистрован годину.

064/130-36-02. (301923)

ПАСАТ Б 5, 1.9 , 2001. ка-

раван, фул опрема, у пр-

вој боји.  064/130-36-02.

(301923)

ДОБЛО макс карго 1.4,

2007/8, атестиран плин,

164.000 км.  064/130-36-

02. (301923)

ШКОДА румстер 1.2,

2000. годиште, фул опре-

ма, атестиран плин, у пр-

вој боји, на име.

064/130-36-02.

(301923)

СТИЛО 1.2, 16 В, 2002.

петора врата, фул опре-

ма, шест брзина у првој

боји. 064/130-36-02.

(301923)

ОПЕЛ вектра Ц 1.9,

ЦДТИ, 2006, караван, ку-

ка, цена 1.600 евра.

060/511-00-06. 

(301991)

ФОЛКСВАГЕН поло 1.9

СДИ, одличног стања, ре-

гистрован годину дана,

1.200 евра. 063/140-62-

92.  (301734/р)

ПУНТО 1.2, 2000. годи-

ште, 850 евра. 064/240-

67-56. (301976)

ГОЛФ 4, 2.0, ТДИ, 2002,
караван, сервисиран,
1.600 евра. 063/837-79-
30. (301991)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789,

063/77-84-789. (301938)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм и

све врте видео касета ква-

литетно преснимавам на

ДВД. 063/288-278.

(301787) 

ПРОДАЈЕМ шапурине.

Росић. 063/223-810.

(301248)

ПРОДАЈЕМ тучани казан

100 литара, за топљење

масти. Тел 063/781-56-05.

(СМС)

ФИАТ-ПАНДА 1.1

YOUNG, 2002. год. пут-

нички, рег. До 03. 01.

2022 год. Тел: 061/138-

68-73 (СМС)

ОГРЕВНО дрво багрем

исечено цена 4.200 дина-

ра са превозом. 062/147-

93-51. (СМС)

БУТАН боце, кућна доста-

ва. 013/347-564, 060/034-

75-64 (СМС)

КУКУРУЗ и прекрупа на

продају, може и превоз

преко 100 кг. 069/280-20-

37 (СМС)

БАГРЕМ исечен, 4.200 ди-

нара са превозом на кућ-

ну адресу. 063/770-64-22

(СМС)

ТВРДО дрво суво, акција,

превоз, сеча гратис, мере-

ње код вас кући. 064/959-

49-61. (299835)

БАЛИРАНА детелина на

продају, екстра квалитета,

под кровом. 060/444-55-

01. (301785)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елемен-

те, судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (301800)

ПРОДАЈЕМ две кухиње,

брачни кревет, двосед,

кауч, шанк са столицама.

064/124-36-49. (301834)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

013/352-114. (301840)

ПОЉОПРИВРЕДНА при-

колица зеница 4 тоне, ки-

пер, 1.000 евра. 064/240-

67-56. (301841)

ПРОДАЈЕМ регал повољ-

но, кауч, фрижидер, шпо-

рет, креветац, радијатор

на струју. 066/888-22-89.

(301844)

ПРОДАЈЕМ алу фелне са

летњим гумама 14 цола.

063/822-04-11. (301856)

ДВЕ КАЉЕВЕ ПЕЋИ, тв

сони (стари), две полице,

компјутерски сто.

064/142-03-095. (301879)

КАНЦЕЛАРИЈСКА столи-

ца, црна, подесива по ви-

сини као и наслон, очува-

на, цена 1.800 дин.

061/682-03-53. 

(301916)

НА ПРОДАЈУ мушка и

женска телад и стеоне ју-

нице. Панчево. 064/562-

01-53. (301759)

ПРОДАЈЕМ крмачу са

прасићима и супрасне кр-

маче (вештачка оплодња).

Борачка 1, Војловица.

064/306-87-33. (301924)

ПОВОЉНО прасићи, ја-

гањци, свиње, могућност

клања и печења. 060/037-

11-96. (301926)

ПРОДАЈЕМ шпорет, ста-

кло-керамика, цена

12.000 динара. Тел.

060/099-33-68, 013/354-

852. (301945)

СТО и шест столица, спа-

ваћа соба, судо-машина и

шпорет. 065/777-17

(301965)

МЕСНАТА прасад на про-

дају, УСЛУГА КЛАЊА

ГРАТИС. 061/264-66-31.

(301971)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 

и потпала, спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року 

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

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

ПРОДАЈЕМ неисправну

судо-машину марке беко.

Тел. 060/037-05-60.

(301973)

СУДОПЕРА, уградна рер-

на, фрижидер, електрич-

ни шпорет, тросед мојца,

кревет, орман с ципелар-

ником, телевизор, столи-

це. 063/861-82-66.

(301882)

ПРОДАЈЕМ дечју собу.

064/126-00-04. (302008)

ПРОДАЈЕМ прасиће и ов-

це. 064/303-28-68.

(302023)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижидере,

замрзиваче, телевизоре,

долазим на адресу.

063/101-11-47, 064/158-

44-10. (301614)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, гарнитуре, кухиње,

столице, столове, остало

покућство. 062/148-49-

94. (301801)

КУПУЈЕМ: перје, старин-

ски намештај, слике, са-

тове, стари новац, марке,

стрипове, старе играчке и

друго старо покућство.

063/705-18-18, 335-930.

(301782)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, оло-

во, прохром, каблове,

веш-машине, замрзиваче,

долазим. 061/321-77-93.

(301956)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, столове, столице,

кухиње, остало покућство.

060/138-52-38. (301801)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче, сервисирам исте.

060/521-93-40. (301845)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, старе лимузи-

не, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре.

061/206-26-24. (301956)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац,сатове,

пенкала. 013/313-458,

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

40-22. (301780)

КУПУЈЕМО секундарну

сировину, све обојене ме-

тале, гвожђе, олово, веш-

мапине, замрзиваче, теле-

визоре. 061/322-04-04.

(301956)

КУЋА, 7 ара плаца, чети-

ри дворишна стана, про-

даја или замена за мању

кућу или стан уз доплату.

060/626-22-48. 

(301767)

ПРОДАЈЕМ грађевинско

земљиште, 29 ари, Јабуч-

ки пут бр. 11621/6. Моб.

069/182-28-85, Никола.

(301735)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистер-

ска преко пруге, пола под

воћем. 064/113-47-76.

(301527)

ПРОДАЈЕМ кућу, Ковин,

Ул. Лазе Костића 18.

064/007-34-29. (301476)

ПЛАЦ на Кудељарском

насипу, 27,43 ара, излаз

на две улице, градско гра-

ђевинско земљиште.

068/408-97-21. (301558)

КУЋА на продају, Старче-

во, главна улица, 8 ари

плаца. 063/829-83-18.

(301215)

ПРОДАЈЕМ кућу, три ста-

на, 8 ари плаца, Горњи

град. 063/829-89-48.

(301413)

ПРОДАЈЕМ кућу у Скро-

бари са 10 ари плаца.

064/144-85-94. (301774)

ПРОДАЈЕМ 2 ха (3.-5 лан-

ца) к.о. Качарево, погод-

но за воћњак, близу села.

062/693-336. (301797)

ПРОДАЈЕМ плац на Бава-

ништанском путу, 9 ари,

грађевинска зона. Тел.

066/363-454. (301803)

БАВАНИШТЕ, 90 ккућа,

10 ари, 30.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (301846)

ШИРИ центар 115 м, 5

ари, 63.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (301846)

БАВАНИШТЕ, кућа усе-

љива, 93 квм, 10.5 ари,

18.000, договор. Некрет-

нине „Јовановић”.

064/340-37-14. (301859)

НА ПРОДАЈУ 30 ари пла-

ца у Омољици. Тел.

069/714-128. (301870)

ПРОДАЈЕМ кућу на 10

ари плаца у Војловици.

Тел. 064/154-27-63.

(301892)

ВИКЕНДИЦА, Баваништа-

нац, 30 ари до асвалта,

трофазна, бунар, воће.

064/493-00-47. (301906)

НОВА КУЋА, Јабучки пут,

111 квм, власник, укњи-

жен, 79.000 евра.

065/258-87-77. (301925)

КУЋА, Бања Врујци, 60

квм, 6 ари, продајем/ме-

њам. 011/274-80-67.-

(3019378)

ПРОДАЈА плацева, град-

ско грађевинско земљи-

ште. 064/212-52-52.

(301934)

ПРОДАЈЕМ кућу у Стар-

чеву, 100 квм, реновира-

на од темеља до крова,

етажно грејање пелет.

064/317-04-70. (301959)

ЦЕНТАР, кућа дворишна,

своје двориште, ПР + I,

54 + 64. 069/744-286. (и)

ПЛАЦ, Јабучки, лешници,

136 ари, вода, 45.000; а

плац 125, 28 ари, 30.000.

069/744-286. (и)

ПЛАЦ, Миса, фронт, 26

квм, 8.95 ари, 2.500

евра/ар. 069/744-286. (и)

ТЕСЛА, кућа, рушење,

2,61 ари, 56 квм, само

28.000. 069/744-286. (и)

ПЛАЦ, нова Миса, Зла-

тарска 26, 2,52 ара, сва

инфраструктура, 32.000

евра. 065/258-87-77.

(301925)

ЦРЕПАЈА, одлична кућа,

11,68, 135 квм, 36.000.

069/744-286. (и)

27 КВМ, ВПР, 29.700,

укњижен, Танаска Рајића

24, нов. 069/655-214.

(300175)

СТРОГИ центар, тросо-

бан, ненамештен, цен-

трално. 064/280-60-53.

(301516)

СОДАРА, двособан, полу-

намештен. 062/852-81-00,

Филип. (301760)

ЈЕДНОСОБАН, тип Стан-

ко, приземље, 28 квм, ТА,

25.000. 069/744-286. (и)

ЦЕНТАР, трособан, при-

земље, 76  квм, 72.000,

две терасе, ЕГ, паркет.

069/744-286. (и)

КОТЕЖ 1, двособан, II,

ЦГ, 55 квм, две терасе.

069/744-286. (и)

ПОТРЕБНИ станови, куће,

плацеви, све локације, бр-

за реализација. 069/744-

286. (и)

ТИП СТАНКО, трособан,

дуплекс, 70 квм, ТА, III,

50.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (302025)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, Та,

могућност ЦГ, 75.000, до-

говор. Звати после 17 са-

ти на тел. 064/119-60-06.

(301966)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

38 квм, тераса, ЦГ, III,

31.500. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (301974)

ЦЕНТАР, двособан, 49

квм, II, ТА, 48.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(301974)

ТРОСОБАН, 80 квм, тера-

са, паркинг 100 метара од

центра, 59.000 евра. 341-

789, 063/818-36-99.

(301982)

СОДАРА, двособан, 60

квм, ЦГ, V  спрат, вла-

сник, 47.000 евра.

069/267-44-86. (301817)

СОДАРА, 38, ЦГ, IX, до-

бра зграда, два лифта.

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(301846)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, ЦГ,

I, у доброј згради, лифт,

56.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (301846)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,

тераса, 46.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (301846)

ПРОДАЈЕМ стан, нова

Миса, 72 квм, III спрат,

ТА грејање, контакт теле-

фон, 063/319-133.

(301854)

ДУПЛЕКС, 70 квм + 7

квм, Доњи град, укњижен,

замена. „Дива некретни-

не”, 064/246-05-71.

(301887)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, Његошева 2, 11100
квм + тераса 20 квм, по-
годно за пословни про-
стор, мењам за два мања,
локација центар. 066/345-
009. (301811)

ТЕСЛА, 58 квм, II, ЦГ,

усељив, 49.000. Некретни-

не „Јовановић”, 064/340-

37-14. (301859)

КУПУЈЕМ стан од 50 – 60

квм, центар, нова зграда

и старије. 063/232-757.

(301995)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. 

ИЗДАЈЕМ намештену собу

самцу. 064/090-11-28,

Котеж. (301873)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Миси. Тел. 371-202.

(301819)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру на Тесли.

061/804-97-23 (СМС) СО-

ДАРА, двособан, полуна-

мештен. 062/852-81-00,

Филип. (301760)

СТРОГИ центар, тросо-

бан, ненамештен, цен-

трално. 064/280-60-53.

(301516)

ИЗДАЈЕМ у центру мањи

двособан, комплетно на-

мештен стан са централ-

ним грејањем, 150 евра.

060/417-34-50. (301779)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стан, 180 депо-

зит. 063/246-509.

(3901808)

ИЗДАЈЕМ намештен, дво-

ришни стан у центру, де-

позит, обавезан. Зоран.

061/162-34-63. (301826)

ИЗДАЈЕМ комплетно

опремљен, стан површине

50 квм, у строгом центру

Панчева. 062/159-48-87.

(301888)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-

штен стан, у центру, 70

квм, ЦГ, I спрат. 069/303-

86-50. (301901)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хотела

„Тамиш”, 90 евра.

064/122-48-07. (302006)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан, ужи центар.

063/810-92-39. (301913)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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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.

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

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

(2/299242)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

INOX-PRERADA DOO
Панчево, Новосељански пут 169

расписује

КОНКУРС
за следеће радно место:

МЕТАЛОСТРУГАР
Обавезни услови:

• Завршена средња машинска школа

• радно искуство минимум две године у струци

Разговор са кандидатима ће се обављати сваког

радног дана у термину од 14 до 16 сати на адреси

фирме: Новосељански пут 169, Панчево

Контакт телефон за информације је 064/640-32-85,

звати радним данима до 14 сати

ПОТРЕБАН

РАДНИК
за рад у кухињи

ресторана „Кордун”

CV слати на адресу:

restorankordunpance-

vo@gmail.com 

или донети лично, Ул.

Браће Јовановић 17

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

Štampariji Cards Print doo

potrebni 

OPERATERI NA MAŠINAMA
U PROIZVODNJI

– SSS, najmanje jedna godina iskustva u proizvodnji

i radu na mašinama.

– Mesto rada Pančevo. Poslati CV na adresu 

info@cardsprint.rs

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

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

(4/301480)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

у Самачком, ученику.

064/348-07-60. (301964)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан на Миси. 063/784-

22-70. (301977)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

нособан стан у поткро-

вљу, на Котежу 2. Тел.

064/142-83-60. (301978)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

центру Панчева. 064/014-

81-37. (301986)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,

50 квм, опремљен.

065/665-75-10. (301987)

ИЗДАЈЕМ локал од 90

квм, код Аутобуске стани-

це. 063/278-421. (301660)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,

на углу Светог Саве и

Браће Јовановић.

064/231-07-33. (301309)

ЛОКАЛ продајем 28 квм

+ 12 квм галерија. Сре-

ђен, центар. 063/489-958.

(301420)

ИЗДАЈЕ се локал у ТЦ

„Трубач” на првом спра-

ту. Тел. 064/113-63-58.

(301850)

ИЗДАЈЕМ локал код ула-

за у пијацу, близина три

школе. 060/351-03-56.

(301863)

ИЗДАЈЕМ локал од 96

квм, нова Миса, близина

школе. 063/327-884.

(302010)

ИЗДАЈЕМ две пословне

просторије, сређено, у

Његошевој улици. Тел.

064/140-65-99. (392995)

ПРОДАЈЕМ киоск код

Нове поште, 12 квм + мо-

кри чвор, ради десет го-

дина. 060/812-66-63.

(301999)

ИЗДАЈЕМ, продајем ло-

кал 32 квм, ЦГ, леп кли-

ма, приземље, Змај Јови-

на 5. 063/879-54-06.

(301998)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у

центру, прилагођен за

сендвичару, могу и остале

делатности, 100 евра.

066/866-49-00. 066/866-

49-00. (30`1914)

ПОТРЕБНЕ искусне жене

за рад на индустријским

шиваћим машинама. По-

требна услуга шивења.

064/191-64-95. (299928)

ПОТРЕБАН радник на

фарми крава. 064/160-

56-68. (301759)

ПОТРЕБАН радник за по-

сао трговца на бувљаку.

063/836-70-61. (301818)

ПОТРЕБАН радник за рад

на фарми живине. Кон-

такт тел. 063/401-869. (ф)

ПОТРЕБНИ возач и про-

давачица у пекари.

064/217-48-56. (301985)

ПОТРЕБАН радник за по-

сао трговца на бувљаку.

063/836-70-61- (301818)

ПОТРЕБАН радник за

превоз, магацин и лакши

физички посао у магаци-

ну. Комуникативан, само-

иницијативан. Милан,

063/772-13-05. (301731)

MR PIZ ZA тражи возача Б

категорије. Обавезно по-

знавање града, радно вре-

ме од 15 до 23, фиксна

плата. 063/187-98-10.

(301830)

CAF FE „Љубичево” тражи

конобара-конобарицу са

искуством. 069/364-10-

04. (301853)

ПОТРЕБАН физички рад-

ник. 064/196-17-32.

(301858)

ПОТРЕБАН тракториста

са искуством, за рад у до-

лову. 064/200-56-92.

(301861)

ПОТРЕБНА радница за

шивење на равној маши-

ни. 060/131-81-70.

(301878)

ПОТРЕБНИ радници за

рад на фарми пилића.

064/259-96-62, 377-230.

(301933)

ПОТРЕБНИ радници за

рад у продаји и пица-мај-

стор.  064/259-96-62,

377-230. (301933)

ПОТРЕБАН вулканизер са

радним искуством. Yu ni -

ki, 062/309-370. (301951)

ПОТРЕБАН пекар и по-

моћни радник за пекару.

065/555-94-44, звати од

15 до 18 сати.

(302003)

ПОТРЕБНА радница са

искуством за рад у трго-

вини мешовите робе. Pro

tra de. Тел. 063/341-770.

(301963)

ПОТРЕБАН радник за рад

на бувљаку, плата по до-

говору. 064/110-39-72.

(301991)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива и по-

моћна радница. 065/533-

44-13. (301996)

ШЉУНАК: песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика.

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

338 (СМС)

ЧИСТИМО подруме, тава-

не, избацујем шут, изба-

цујем стари намештај, ру-

шим куће и старе објекте

са превозом, повољно.

063/196.54-56. Злато.

(301816)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(301515)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови, брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(301910)

ХЕМИЈА часови основци-

ма, средњошколцима,

студентима. 064/158-34-

34 (СМС)

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац... одвоз шута малим

кипером до 2 кубика. Ла-

за. 065/334-23-38.

(301984)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит, фасаде,

бетонирање, повољно.

063/865-80-49. (301595)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови: глетовање, крече-

ње, фарбање столарије.

064/280-26-15. (301600)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³

, шљунак, песак, утовар и

одвоз шута. 064/505-62-

44. (301710)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(301171)

БАШТЕ орем и култиви-

рам . 063/855-92-70.

(301249)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,

израда инсталација, ТА

пећи, бојлера, најјефти-

није у граду. 0’6/354-412.

(301990)

МОЛЕРСКИ и гипсарски

радови.  Мајстор Неша.

069/444-23-76. (301778)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (301993)

ОРЕМ и фрезујем баште

малим трактором, Дуле.

064/163-58-85. (301768)

НЕМАЧКИ ЧАСОВИ

СВИМ УЗРАТИМА. Пре-

води. Припрема за пола-

гање свих нивоа знања.

061/656-04-04, 352-892.

(301771)

ВОДОИНСТАЛАЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замена,

одмах. 064/495-77-59,

013/33-657. (301786)

ИЗВОЂЕЊЕ свих грађе-

винских радова радова од

темеља до крова. Тел.

063/724-36-24. (302013)

ТВ и сателитске антене

монтажа дигитал8изација

вашег ТВ-а. 064/866-20-

70. (301766)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (301804)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-

летне, венецијанери, ко-

марници, уграђујем, по-

прављам, гуртне.

064/181-25.00. (301805)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако

дрво које смета. 063/369-

846. (301807)

ВРШИМ превоз, селидбе

и све друго. Избацујем

старе ствари и намештај,

повољно. Златко.

063/196-54-56. (301816)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација

ТВ-а.- 064/866-20-70.

(301970)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких плочица,, по-
вољно. Тел. 063/744-08-
24. (301967)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсарски радови,
поставка ламината, про-
верите. 062/816-66-78.
(302021)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153.-
37-06. (301833)

БРАВАР, заваривач;:
ограде, капије, гелендери,
терасе, надстрешнице,
остало. Злаја. 065/558-45-
17. (301836)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-
ње, рушења кућа, зидова,
одношење ствари, итд.
064/(122-69-78. (301840)

РАДИМО физичке посло-
ве: рушења кућа, шупа,
бетонирања, ископи, од-
ношење ствари. 060/035-
47-40. (301840)

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, шпорете, за-
мрзиваче, сервисирам
исте. 060/521-93-40.
(301845)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
продаја нових и половних
уређаја.  сервис расхлад-
них уређаја. 060/521-93-
40. (301845)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалет-
ни. 065/842-84-29.
(3901852)

МОЛЛЛЕРСКО-ФАСА-

ДЕРСКИ радови, глетова-

ње, кречење, фарбање

столарије. 064/171-32-57.

(301864<9

РАДИМ све врсте физич-

ких послова, утовар, исто-

вар, угаљ, шут, пелет, итд.

060/143-62-10 (301872)

ЧИСТИМО подруме, тава-

не, гараже, и сав метални

отпад, долазимо одмах.

063/822.21-61., (301899)

ВОДОИНСТАЛАТЕР;: од-

гушења, поправка, замена

батерија, шоља, бојлера,

адаптације. 013/377-930,

062/144-40-64. (301894)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила, по-
правке, вентили, славине,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (301895)

ПОВОЉНО обављам све
врсте физичких послова,
поштено, одговорно и пе-
дантно. 061/311-97-69.ч
(301905)

ЗДРАВСТВЕНЕ услуге и
помоћ у кући, одржавање
личне хигијене, хигијене
простора, помоћ при на-
бавци лекова, припрема
оброка, третман физиоте-
рапеута. Ако препознате
себе и друге у овим по-
требама и услугама кон-
тактирајте нас. 062/144-
66-94. (301917)

ПОВОЉНО превоз кипе-
ром, песак, шљунак, сеја-
нац, утовар, одвоз шута.
064/354-69-94. (301919)

ПРЕВОЗ камионом: шљу-
нак, песак, сејанац, ризла,
итд. Утовар, одвоз шута.
060/474-74-59. (301936)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. Ви-
сински радови. 065/535-
24-56. (301953)

ЧИСТИМО шут таване,

подруме, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(301956)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

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

85. (301579)

KIZ ZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкарима но-
сивостеи и до 10 тона.
063/218-894. (301582)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ис-
копи, сечење и разбијање
бетона, насипање и наби-
јање терена. 063/218-894.
(301582)

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са
корпом, прање прозора,
чишћење олука, замена
црепа, изнајмљивање ма-
казастих платформи.
063/218-894.(301582)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром повољно грађевински
материјал, утовар, одво-
зим пут. 063/754-02-72.
(301919)

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). (301938)

KIZ ZA – продаја квали-
тетних бехатон коцки са
припремом и радом.
064/648-24-47. (301582)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-20-
03. (301842)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

АКЦИЈА
Офталмолошки прегледи деце за упис у школу

Цена: 1.000 динара

Акција траје до краја априла

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПАРАМЕТРИ СТАЊА БУБРЕГА: уреа + креатинин
+ мокраћна киселина Цена: 350 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 
Цена: 950 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• БИЛИРУБИНИ: укупни билирубин + директни билирубин
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 12. ДО 25. МАРТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ

ТРАИЛОВИЋ
1960–2021.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Ћерка МИРЈАНА
и свекрва ДРАГИЦА

(152/302007)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ

ТРАИЛОВИЋ
1960–2021.

Волећемо те заувек.

Ћерка САЊА, 
зет МИРОСЛАВ

и унук МИХАЈЛО

(151/302007)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ

ТРАИЛОВИЋ
1960–2021.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Сестра ЛИДИЈА
са породицом

(148/302007)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ

ТРАИЛОВИЋ
1960–2021. 

Тетка волећу те заувек.

Твоја КРИСТИНА

са породицом

(149/302007)

6. марта напустила нас је наша драга мама и бака

ИВАНКА БОСИКА
3. IV 1928 – 6. III 2021.

Последњи поздрав.

Твоји најмилији: ћерка СПОМЕНКА, 

унук ДРАГАН, унуке ВАЊА, ДРАГАНА

и МИЛИЦА, праунука ТИЈАНА

и зетови МОША и МИЛИВОЈЕ
(157/302015)

ЉУБОДРАГ ЖИВКОВИЋ
1936–2021.

Последњи поздрав нашем Жилету од његове

породице.

Ожалошћени: МИРОСЛАВА, ИВАНА, 

АНДРЕА и АНДРЕЈА

(165/302026)

Последњи поздрав нашој вољеној мајци, баки

и прабаки

МИРЈАНИ ВАСИЛЧИН

Њени најмилији

(55/301849)

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

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

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

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

31/19, 37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели топ.бр.4355/3 КО Панчево, за пла-

нирану реконструкцију пословног објекта спратно-

сти По+Пр (Објекат А), изградњу стамбено-по-

словног објекта спратности По+Пр+4 са 33 стам-

бене јединице и 4 пословна простора (Објекат Б)

и изградњу стамбеног објекта који се састоји из

две ламеле, са подземном гаражом, спратности

По+Пр+4 са 118 стамбених јединица (Објекат Ц),

који се налазе у Ул. Ослобођења бр. 2, на кат.пар-

цели 4355/3, са обухватом УП-а дела улице Осло-

бођења, део кат.парцеле 8028/1 КО Панчево, из-

рађен од стране бироа „АГП Студио”, Панчево, за

инвеститорa „A&R Immobau AG”ДОО, Врање.

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. 03.

2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

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

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

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

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

31/19, 37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.11204/4 КО Панчево, за плани-

рану изградњу: Хладњача за воће и поврће са

прерадом, П+1, са трафо станицом у Ул. 2. српско

поље, израђен од стране „Мега Модулор”, Панче-

во, за инвеститорa „Кутко” ДОО, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

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

времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне

презентације од 7 дана, почев од 19. 03. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

300-820, 300-830

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и

крпљење пробушених ка-

да. „Балтокад” гаранција.

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

30-18. (300866)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, поставка ламина-

та. 061/283-66-41,

064/390-00-87. (301810)

АДАПТАЦИЈЕ станова,

кућа, комплет кључ у ру-

ке. 060/131-81-70.

(301878(ђ

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (301582)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (301908)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-вра-

та, роло-заштита.

063/816-20-98 (301909)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткресивање дрвећа

из камиона до 30 м виси-

не. 064/648-24-50.

(301582)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бето-

на и ископ мини багери-

ма. 064/648-24-50.

(301582)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машин-

ско чишћење терена са

одвозом. 060/425-54-43.

(301582)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (301582)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаус мајстор.

Александар, 064/157-20-

03. (301842)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, ТА пећи, шпоре-

те, поправљамо квалитет-

но са гаранцијом. „Фри-

готехник”, 064/122-68-05.

(302001)

МОМАК, 1975. неоже-

њен, инвалидски пензио-

нер, упознао би девојку

ради брака. 064/520-62-

98 (СМС)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбеђен,

жели да упозна жену или

девојку до 40 година, ра-

ди дружења, излазака.

Звати око 21 сат.

013/352-203. (301821)

ОГЛАШАВАМ неважећом

пловидбену, дозволу рег.

бр. ПА 170 Ф, као и до-

зволу за управљање чам-

цем на име Дојчиновић

Драган, лк. 005654739,

Дунавска 4, Панчево.

(301891)

АКО си усамљена, желиш

дружење, јави се.

064/437-63-59. (301881)

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
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СПОМЕНКА ЋОСИЋ
1958–2021.

Та твоја чувена снага и сјај којим си живела, свакога ко

те је знао, заувек си дотакла, променила.

Твоји: МАРИН и ЈЕЛЕНА

(17/301794)

СПОМЕНКА ЋОСИЋ
1958–2021.

Вољена мати, хвала ти на свему што си учинила за нас.

Твоји ДАЛИБОР и ВАЊА

(18/301794)

СПОМЕНКА ЋОСИЋ
1958–2021.

Први пут сад нема те

да нам сузе обришеш...

Твоји: МАРИН, САНДРА и ДАЛИБОР

(19/301794)

СПОМЕНКА ЋОСИЋ
1958–2021.

Јер после твоје толике љубави нико нам никад неће пру-

жити чаролију којом звала си се ти...

Унуке ХАНА и ХЕЛЕНА

(20/301794)

СПОМЕНКА ЋОСИЋ

Волимо те...

Твоји: САЊА, НИКОЛА, ХАНА и ХЕЛЕНА

(58/301860)

СПОМЕНКА ЋОСИЋ

Све што напишем неће бити довољно...

Твоја САЊА

(59/301860)

Последњи поздрав

СПОМЕНКИ

ЋОСИЋ

од породице

ДОШЉАК

(51/301847)

Последњи поздрав

прији

СПОМЕНКИ

од прије СЕНКЕ

Почивај у миру. Нека

те анђели чувају.

(71/301880)

Последњи поздрав

МАРИЈИ

ДИМИТРИЈЕВИЋ

од ДУШАНА

– ВРУЈЦИ

(109/301944)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ

ТРАИЛОВИЋ

од породице

КАНАЧКИ

(5/301775)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ

ТРАИЛОВИЋ
1960–2021.

Пријо, почивај у миру.

Прија КАТА

(150/301007)
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Бато,

Нека ти небески путеви буду обасјани светлошћу свих звезда...

Твоја хемија ЗЗЈЗ Панчево

(27/301806)

Прерано нас је напу-

стио наш добри друг

БОЖИДАР

СТОЈАНОВ

БОЖА
1973–2021.

Чуваћемо успомену

на тебе док год нас

има.

Другари са фудбала

(24/301798)

Последњи поздрав пријатељу

БАТИ

од ДЕЈЕ, САЊЕ, ОЉЕ и МИЛОША
(8/301781)

Последњи поздрав

БОЖИДАР СТОЈАНОВ

Животе, љубави, снаго, поносу мој, храбро-

сти и светлости сестрина, све моје.

Твоје: АЊА, ИВА и ДАНИЈЕЛА

(89/301911)

Последњи поздрав

БОЖИДАР СТОЈАНОВ

Једином, највреднијем и најдивнијем сину.

Светлости наша.

Мајка НАДА и отац ЈОВАН

(90/301911)

БОЖИДАР СТОЈАНОВ
1973–2021.

Драги Бато,

недостајаће нам твој осмех,

твој ведар дух и твоји разговори.

Нека те анђели чувају јер то заслужујеш.

С поштовањем твоје комшије из Горњачке

(86/301903)

Ниси отишао.

Увек ћеш бити ту, са нама...

БАТО

Твоји ваздушари: БОЖА, БОЖО, 

ДЕЈА, МИЛАН и МИША

(84/301900)

Последњи поздрав нашем вољеном

БОЖИ

од породице РАИЛИЋ

(137/301983)

Последњи поздрав нашем вољеном пријатељу

брату БОЖИ

од његовог ЖЕЉКА и САЊЕ

(138/301983)

БОЖИДАР СТОЈАНОВ
1973–2021.

Течо, заувек ћеш бити у нашим срцима!

Твоји: КРИСТИНА, КАТАРИНА, 

РУЖИЦА и ЗОРАН

(124/301961)

Последњи поздрав

драгом комшији

БОЖИ

Нека Те анђели чува-

ју!

Од ЖИВЕ, ЦЕЦЕ,

ЖАРКА и МАЈЕ

(147/302004)

Последњи поздрав

БАТИ

од породице

МИЛУТИНОВИЋ
(146/302002)

Најбољем тати и вољеном супругу последњи

поздрав

БОЖИДАР СТОЈАНОВ

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА

и синови СТЕФАН и ФИЛИП

(154/302012)

Последњи поздрав вољеном зету

БОЖИДАРУ СТОЈАНОВУ

од таште ВЕРЕ

(155/302012)

Последњи поздрав куму

БОЖИДАРУ

Најдивнијем нашем куму, мир у насељима не-

беским.

Кума СНЕЖАНА са породицом

(156/302004)

Са дубоком тугом у срцу опраштамо се од наше

мајке и баке

СЛОБОДАНКЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ

Син ДЕЈАН, ћерка ДАНИЈЕЛА, 

унуке САРА, МАША, АЊА и НОРА

(101/301932)

СЛОБОДАНКА

ДИМИТРИЈЕВИЋ

Последњи поздрав

од породице

ПОПОВИЋ

(142/301994)

5. марта 2021. преминула је наша мајка, бака, прабака, чукунбака

ЉУБИЦА ЛОВРИЋ
1927–2021.

Никад те нећемо заборавити. Живет ћеш вечно у нашим срцима.

Синови ВЛАДА и СЛАВКО, ћерка МИРА, снаја МИЛЕНА, 

зет НИКОЛА, унучад, праунучад и чукунунучад

(95/301922)

Последњи поздрав стрини

ЉУБИЦА ЛОВРИЋ

Синовица СНЕЖАНА БОЈИЋ са породицом

(125/301962)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав супругу

СИМО ВАНЕВСКИ
9. III 1948 – 3. III 2021.

Супруга МИРЈАНА са породицом и унуком

(52/301848)

Последњи поздрав

брату

СИМО

ВАНЕВСКИ

од брата БОГАТИНА

и снаје ДОСТЕ

са породицом

(53/301848)

Последњи поздрав

драгом брату

СИМО

ВАНЕВСКИ

од сестре ОЛГИЦЕ

и зета ПЕКА

(54/301848)

Последњи поздрав драгом пријатељу, дугогодишњем

секретару аероклуба „Панчево”, наставнику падобран-

ства, директору Ваздухопловног центра „Панчево”

МИЛОРАДУ ИГЊАТОВУ МИЋИ

Почивај у миру драги друже.

Твоји резултати уграђени су у историју једног од нај-

бољих аероклубова у земљи.

ВАРДА ДУШАН
(44/301832)

ДРАГИЦА АНДРЕЈЕВСКА

Последњи поздрав од ЗОРАНА

ПЕШЕВСКОГ с породицом

(143/ф)

Преминула је наша драга мајка и баба

ДРАГИЦА АНДРЕЈЕВСКА

Никада те нећемо заборавити.

Почивај у миру.

Син ЉУБОМИР са породицом и ћерка ЉИЉАНА са породицом

(25/301799)

28. фебруара 2021. године у Будви је, у 91. годи-

ни, преминуо

др стоматологије ЂОРЂЕ

КУСОВАЦ

бивши фудбалер Динама.

Сахрана је обављена у Цетињу.

Породице ИВАНИШЕВИЋ и ВЕЧАНСКИ
(39/301823)

НАДЕЖДА ЈЕВТИЋ
1946–2021.

Драга Надо, твоја смрт нас је тешко по-

тресла иако смо знали да си тешко боле-

сна. Ти си нас до краја живота испоштова-

ла које не можемо никад заборавити.

Твоје многе жеље остале су неиспуњене.

Почивај у миру и нека Ти је вечна слава.

Твоја заова НАДА и зет ВУЈАДИН

(75/301885()

Последњи поздрав нашој души

НАДЕЖДИ ЈЕВТИЋ
1946–2021.

Супруг ДУШАН, ћерка ЈАСМИНА, унука ДУШИЦА и
зет ЗОРАН

(4/301773)

Последњи поздрав

НАДИ

Породице ЂУКИЋ и ДОЈЧИНОВИЋ

(133/301979)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ЗОРАН МАЦЕДОНАЦ МАЦЕ
1973–2021.

Сахрана ће се обавити 11. марта 2021, у 15 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: мајка ОЛГА, супруга БОЈАНА, син БОГДАН, 

брат АЛЕКСАНДАР са породицом и остала родбина и пријатељи
(160/302017)

Последњи поздрав вољеном зету

ЗОРАНУ МАЦЕДОНЦУ

ВЕРА, ДЕЈАН, ЛАНА и АЛЕКСА

(158/302016)

Последњи поздрав драгом зету

ЗОРАНУ МАЦЕДОНЦУ

ВЛАДА, САНДРА и ХЕЛЕНА

(159/302017)

ЗОРАН МАЦЕДОНАЦ

Наш вољени преминуо је 10. марта 2021, али

ће заувек живети у нашим срцима.

ЛИДИЈА, ДЕЈАН, МИРЈАНА и ПЕТАР

(161/302018)

ЗОРАН МАЦЕДОНАЦ

МАЦЕ
1973–2021.

Последњи поздрав од твојих другова са

реке: ШИМРАК, РАША, МИЛАНЧЕ, ЦОЛЕ,

БАЦКО, ДЕБЕЛИ, БЕЧЕЈАЦ, КОНТИЋ,

МИША, НЕМАЊА, ВЛАЈКО, БАЈИЋ, ЈЕЛИЋ,

ГОЛУБ, ЈОЖИЋ, ШВАБА, КРИФНА, СВЕТА,

РАДОВАН, ЈЕЛИЦА, СНЕЖА и ЈОВАНА

(132/301975)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

МАЦЕТУ
1973–2021.

Колектив сплава

Na u ti Kal

(141/301992)

Последњи поздрав

МИЛЕНИ

ЖИВОЈНОВ

од ћерке СНЕЖАНЕ

са породицом

(67/301874)

Последњи поздрав

МИЛЕНИ

ЖИВОЈНОВ

од снаје КРИСТИНЕ,

и унука ЈОВАНА

и ГОРАНА

(68/301875)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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НЕНАД ДУЖДЕВИЋ

Заједно у бескрају.

Твоји најмилији

(72/301883)

НЕШО

Моја највећа љубави и моја вечита туго...

Твоја ДРАГАНА

(73/301883)

Са тугом у срцу опраштамо се од нашег кума

НЕНАДА ДУЖДЕВИЋА

Хвала на пријатељству и свим лепим успоменама.

Породица МАТИЈЕВИЋ
(62/301866)

Последњи поздрав нашем драгом

НЕШИ

од ПАЈЕ, ВЕСНЕ

и породице ТОДОРОВИЋ

(64/301868)

Последњи поздрав драгом куму

НЕШИ ДУЖДЕВИЋУ

Породице МИРЈАНИЋ и НОВИТОВИЋ

(74/301884)

Последњи поздрав драгом колеги

НЕНАДУ ДУЖДЕВИЋУ БРКИ

„Вечно ћемо чувати успомену на тебе”

Запослени у компанији „Be dem Energy So lu ti ons”

(81/301897)

Последњи поздрав

драгом комшији

НЕШИ

ДУЖДЕВИЋУ

од ЛУКЕ

ЦВИЈАНОВИЋ

са породицом

(91/301912)

Последњи поздрав

НЕШИ

УРОШ, МИЛАНА, ЈОВАНА, ДАВИД, ДУЊА, 

БОБА, КСЕНИЈА и ДУШАН

(108/301943)

Последњи поздрав

НЕШИ

Хвала на твојој ве-

дрини и смислу за

хумор.

Сећаћу те се, пре све-

га, као доброг човека.

ВЕСНА
(116/301949)

Последњи поздрав

НЕНАДУ

ДУЖДЕВИЋУ

Мом колеги

од БУБАМАРЕ

и САНДРЕ

(110/301946)

Последњи поздрав нашој драгој сестри

ЗОРКИ ПЕТРОВ
рођ. Вујко

1946–2021.

Напустила нас је заувек наша најмлађа

сестра.

Почивај у миру и вечној тишини.

Тужни: сестре РУЖА и ОЛГА, 

браћа МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО и СЛАВКО

(66/301871)

7. марта напустила нас је наша драга мајка, све-

крва, ташта, бака и прабака

БОРКА БАБИЋ
1938–2021.

Хвала ти за све ове године и тренутке што смо

провели са тобом.

Твоји најмилији: син ПЕРО са породицом, 

кћерке МИЛКА и МИЛА са породицама
(113/301947)

БОРКА БАБИЋ

Бакана моја,

памтићу те по песми и смеху.

Хвала ти за све, хвала ти што си нас заразила љу-

бављу према животу.

Воли те твоја унука „ЉУБИЦА” МАЈА, 

са супругом ОЗРЕНОМ и праунучићима

ЛОЛОМ и ЛАВОМ
(111/301947)

БОРКА БАБИЋ

Поред маме и тате, одрастао уз тебе и деду, и хвала

вам обома што сте усадили у мене много лепих осо-

бина.

Толико смо лепих тренутака прошли,  срећан сам

што имам то да памтим и присећам се, а увек ћу вас

помињати обоје кроз смех, јер сте и ви мени били

инспирација за шалу.

Збогом бако, твоја дика ГОРАН
(112/301947)

Последњи поздрав прији

БОРКИ БАБИЋ

Радо ћемо те се сећати. Почивај у миру.

Породице БЛАГОЈЕВИЋ и ЛЕКИЋ
(114/301947)

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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ИВАН ШЕПИЋ ВАЊА
5. III 2021.

Најдражи наш Иво,

„Живео си кратко, али достојанствено...

Живео си поносно, храбро...

Оставио си Нас превише рано...

Наша срца сломљена су на парчиће...

Без тебе живот више нема смисао...

Никада те нећемо заборавити...

Волимо те највише на свету!..

Твоји најмилији: супруга МАЦА, 

син СТЕФАН и ћерка НИНА

(2/301772)

ИВАН ШЕПИЋ ВАЊА
5. III 2021.

Много суза је пало,

кад је твоје срце стало...

Сузе Те не могу вратити,

али наше молитве - 

увек ће те пратити....

У срцу нам туга,

на гробу тишина...

А у Твоме дому -

велика – велика празнина...

Твоји: ташта ДЕСА ИНЂИЋ
(3/301772)

Последњи поздрав

ИВАНУ ШЕПИЋУ

од његових комшија

у Вељка Влаховића 13, Панчево
(37/301820)

Са великом тугом и болом опраштамо се од наше вољене и драге мајчице,

баке и таште

СЛОБОДАНКЕ САВОВИЋ
7. V 1935 – 7. III 2021.

која нас је напустила 7. марта 2021. 

Поносни смо на тебе, на сваку успомену и људску величину коју си посе-

довала.

Јако је тешко и болно без тебе, а боли много... много, много нам недостајеш.

Нек ти је вечна слава и хвала за све што си учинила за нас, почивај у миру.

Твоји најмилији: ћерке СНЕЖАНА и БИЉАНА, унука ИВАНА, унуци

НИКОЛА и УРОШ, зетови МИЛАН и НЕША и остала родбина и пријатељи

(38/301824)

ИВАН ШЕПИЋ

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена

и заборава.

Твоји: мајка ДУШАНКА и брат АНДРИЈА

(65/301869)

ДРАГАНА КОЛАР
1975–2021.

„Збуњени и поражени гледамо како се сва лепота света, по чудној

и свирепој алхемији љубави претвара у жалост за тобом”

Спокојно ти Царство небеско.

Збогом остај наша Гаго

Заувек твоје кoлеге из Интезе – Карађорђева

(85/301902)

ДРАГАНИ

КОЛАР

Прелепо је било дру-

жити се с тобом, али

прекратко.

Путуј с анђелима.

ЗОРИЦА РОСИЋ

(43/301831)

После кратке и тешке болести напустила нас

је наша вољена

ДРАГАНА КОЛАР
1975–2021.

Ожалошћени: супруг ДРАГАН, 

синови АЛЕКСА и НЕМАЊА

(103/301935)

После кратке и тешке болести напустила нас је

наша вољена

ДРАГАНА КОЛАР
1975–2021.

преминула је 4. марта.

Ожалошћена породица СТИКИЋ: мајка СТАНА,

брат ДРАГОМИР, братанац ЈОВАН

са породицом.
(102/301935)

ДРАГАНА КОЛАР

Није требало да ти пишемо читуљу. Требало је да ти шаљемо мејлове. Ни-

је требало да одеш, требало је да се вратиш и да нас дочекујеш оним тво-

јим широким осмехом који си увек носила на лицу. Привилегија је била

свакоме ко је радио са тобом јер си ширила око себе мир, уз топлу реч

упућену свакоме ко ти се обратио. Тиха, ненаметљива, вредна и увек ме-

ђу најбољима, али без потребе за доказивањем, једноставно добра душа.

Такве људе око себе желе сви, па и Бог.

Зато сада почивај у миру.

Заувек ће те памтити и волети твој колектив

Ban ca In te sa, Штросмајерова

(117/301950)

АНА ЦРНОБРЊА
1942–2021.

Последњи поздрав од сестара МАЦЕ, STEL LE,

ЕВЕ, ВЕРИЦЕ и ЈАРМИЛЕ
(82/301898)

АНА ЦРНОБРЊА
1942–2021.

Последњи поздрав од супруга РАЈКА, сина САШЕ

и унука СТЕФАНА
(83/301898)

Вољени наш

ЦОБЕ

Без тебе ништа више неће бити исто.

Најбољи тата, деда, таст...

Недостајеш нам.

Поносни и захвални: унука СОФИЈА, 

ћерка ЈЕЛЕНА и зет НЕНАД

(144/302000)

Последњи поздрав

нашем другу

ЦОБЕТУ

од ИВЕ и МАРЕ

(145/302000)

Последњи поздрав

НЕШИ

од СРЂАНА

(107/301942)
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Последњи поздрав најбољем супругу, оцу,

тасту, свекру и деди

МИРОСЛАВУ ЖЕКИЋУ

Био си стуб свега, био си увек ту за нас.

Много је болно, тужно и празно без тебе.

Живећеш вечно у нашим срцима.

Твоји: супруга ЉИЉАНА, ћерка МАРИЈА,

син МАРКО, зет НЕНАД, снаха ТАЊА и

унуци ЛАЗАР, ЛУКА, ЈАНА и НОВАК

(34/301815)

Најдражем мом

МИКИЈУ

Никада ништа више неће бити исто...

Немогуће је замислити живот без тебе.

Твоја душа је нашла свој мир, а моја ће једног

дана када опет будемо заједно.

Волећу те заувек.

Твоја ЉИЉАНА
(33/301815)

Најбољем тати, тасту и деди

МИКИЈУ

Не постоје речи које могу да опишу ову бол. Не-

ма више твог насмејаног лика, нема више му-

дрих одговора на сва питања. Нема човека кога

смо неизмерно волели.

Никада те нећемо прежалити.

Твоји: МАРИЈА, НЕНАД, ЛАЗАР и НОВАК
(35/301815)

Нашем великом оцу, свекру и деди

МИКИЈУ

Све око нас си ти, свако дрво у башти, сваки

предмет у кући, али нема гласа од тебе, нема

твог лика. Нисмо могли да спречимо твој одла-

зак, и то боли, сваког дана све јаче и јаче. Ништа

неће бити исто.

Твоји: МАРКО, ТАЊА, ЛУКА и ЈАНА
(36/301815)

Последњи поздрав зету
и течи

МИРОСЛАВУ

ЖЕКИЋУ

БРКИ

од ЖИВКА, ГОРДАНЕ

и СНЕЖАНЕ

са породицама
(31/301815)

МИРОСЛАВ

ЖЕКИЋ

Заувек ћеш остати у

нашем сећању.

Твоји пријатељи

породица

ЂОРЂЕВИЋ
(32/301815)

Драги наш сестрићу и брате

ВАСИЋ ЈОВАН
Црепаја

1959–2021.

Твоја уметничка душа је рођена да вечно буде млада, да песмом и

свирком оплемени свет и разгали људе. Био си несебичан, пун љуба-

ви и разумевања. Одлазиш на лепше место, без бола и болести, да ан-

ђелима певаш најлепше песме из банатске равнице. Памтићемо тво-

ју доброту, незлобиво срце, благи осмех, а Скадарлија одличног тр-

говца и тихог , ненаметљивог боема. Почивај у миру лепото наша, а

једном ће нам се душе опет срести и поново запевати „Ово је прича

о нама...”

Ујак ЂУРИЦА, тетка БИЉАНА, ујна ЂУРЂИНА, сестре СПОМЕНКА,

СВЕТЛАНА и ДРАГАНА, и брат СТЕВАН са породицама

(56/301851)

Сећање на

РАДОВАНА КОЈИЋА
(1948–2005)

БОЖИДАРА ЛАЛИЋА
(1949–2011)

МИРОСЛАВА БЕЛОБРКА
(1936–2016)

МИЛОРАДА ЛУКИЋА
(1945–2017)

ЗДРАВКА КОЈИЋА
(1937–2017)

Са поштовањем чувамо успомену на вас.

ЗЕЛЕ, ТОМА, БУГИ, БАМБИ, КРЕША, ДРАГОЉУБ,

СПАЛЕ, ЂУРА, ГОМБИ, МОША и АБЦИ
(123/301960)

Навршава се годину дана откад нас је напустила
наша мајка, бака и ташта

МИЛАНКА ЕГИЋ
1931–2020.

У недељу, 14. марта 2021, у 11 сати, изаћи ћемо на
гробље
Време пролази а сећање на тебе никада неће.

Ћерка ДУЊА, зет РАЈА, унуке
МИЛИЦА, ЈЕЛЕНА и МИЛЕНА

(135/301981)

Навршава се годину дана откада нас је напустила
наша баба, прабаба и чукунбаба

МИЛАНКА ЕГИЋ
1931–2020.

У недељу, 14. марта 2021, у 11 сати, изаћи ћемо на
гробље
Време пролази а сећање на тебе никада неће.

Унук САША, унука ЈАСМИНА, праунуци
НИКОЛА и НЕМАЊА са породицама

(136/301981)

СЕЋАЊЕ

11. III 1982 – 11. III 2021.

АНДРИЈА

МАКСИМОВИЋ

С љубављу, 

супруга АНКА

и ћерка ДРАГАНА

са породицом
(45/301835)

Нашој вољеној

МИЛИЦИ РАДОЈИЧИЋ
6. VII 1941 – 3. II 2021.

даћемо четрдесетодневни помен у недељу, 14.

марта 2021. године, на Котеж гробљу у Панчеву.

С љубављу и поштовањем породица

(76/301886)

4. марта 2021. преминула је наша драга

ХИЛДЕГАРД ЈЕЛЕНА ВУКОВОЈАЦ
1941–2021.

Отишла си на неко боље место и оставила си нас са тобом у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруг ТОМИСЛАВ, ћерка СНЕЖАНА, унуци ВЛАДИМИР и

АЛЕКСАНДАР, зет ПРЕДРАГ и снаја ГОРДАНА
(46/301837)

Последњи поздрав

драгој

ХИЛДЕГАРД

ЈЕЛЕНИ

ВУКОВОЈАЦ
1941–2021.

Заувек ће остати у

нашим срцима.

Сестра ЕЛИЗАБЕТА

са породицом

(47/301837)

Последњи поздрав

драгој

ХИЛДЕГАРД

ЈЕЛЕНИ

ВУКОВОЈАЦ
1941–2021.

Мама, отишла си пут

звезда.

Твоја ћерка СНЕЖА,

зет ПЕЂА, унуци

ВЛАДА и САША

и снајкица НАТА

(48/301837)

ХИЛДА

ВУКОВОЈАЦ

Последњи поздрав

од породице ПАП

(13/301790)

Последњи поздрав драгој куми

ЈЕЛЕНИ ВУКОВОЈАЦ

Хвала за дугогодишње искрено пријатељство.

ЈОВАНКА РАДАНОВ са породицом
(121/301957)

5. марта 2021. године упокојила се наша најми-

лија мајка, бака, прабака, сестра и ташта

РАТОМИРКА ЈЕЛИЋ
1939–2021.

Сахрана је обављена 8. марта 2021. у Милићевом

селу у Пожеги.

Ожалошћени: кћерке СВЕТЛАНА и ЈАСНА

и син НЕНАД с породицама
(140/301989)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДУГИЋ

АЛЕКСАНДАР ЛЕЛА
11. IV 1994 – 2021. 12. III 2005 – 2021.

Њихови најмилији: синови МИХАЈЛО и ЈОВАН са по-
родицама (106/301941)

МИРА

МОЛНАР
рођ. Младеновић

Моја најдража друга-

рице, на моју бес-

крајну жалост, оде на

онај свет пре годину

дана, али у мом срцу

остаје заувек.

ЈОКА са децом

(115/301948)

МИЛАДИН

ЂОЛИЋ
17. III 2020 – 17. III 2021.

Лепи наш Декице,

много нам недоста-

јеш.

Волимо те.

Твоји: КАЋА, 

САНДРА, МАРКО

и МИЛОШ

(119/301955)

11. мар та 2021. навршило се четири године без на шег дра гог

ДО БРИ ВО ЈА ПЕ ШЕВ СКОГ
1934–2017.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(139/ф)

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ
1999–2021.

С поносом те помиње-
мо, с љубављу и тугом
чувамо од заборава.

Твој чика ЈОЦА
са породицом

(28/301809)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНКО РАКИЋ МИКА
13. III 2015 – 13. III 2021.

Заувек у нашим мислима и срцу.
Твоји најмилији

(42/301828)

Прошла је тужна го-

дина откако се упо-

којила наша вољена

ТАТИЈАНА

ОГРИЗОВИЋ
рођ. Марсенић

1933–2020.

Помен је у суботу, 13.

марта, у 10.30, на

Старом гробљу

Породица

(57/301857)

Сећање на драге родитеље

САВИЋ

ДРАГИЦА ВЛАДИМИР
2003–2021. 1996–2021.

Заборав не постоји.
(63/301867)

                                                                Породица СТОЈАНОВ

Прошло је годину дана откако није са нама наш

ЗОРАН ШИНИК
1949–2020.

С поносом те се сећамо.
(104/301939)

МИЛАДИН ЂОЛИЋ
17. III  2020 – 17. III 2021.

потпуковник у пензији

пилот

Још нас греје и надахњује топлина твоје љубави којом
си нас несебично даривао.
Живећеш вечно у нашим срцима.

Твоји: МИРА, ЉИЉА, БРАНКА, ЉУБА, 

КАЋА, САНДРА, МАРКО и МИЛОШ
(120/301955)

Четрдесет дана без

тебе мајко

МАРИНА

ЛАЗИЋ
1988–2021.

Твоја ћерка МИА

са татом и баком

(126/301965)

Прошла је тужна го-

дина без моје сестре

ЉИЉАНЕ

ОБЕРКНЕЗ

Увек ћеш бити у мо-

јим мислима и у мом

срцу.

Твоја сестра

СНЕЖАНА

ИВАНЧИЋ

са породицом

(127/301968)

Сећање на нашу во-

љену маму

ЉИЉАНУ

ОБЕРКНЕЗ

У нашим мислима си

увек...

У нашим срцима жи-

виш заувек...

Твоја вољена деца

(131/301972)

Прошла је година од смрти нашег тече

ВЛАДИМИРА ИВАНЧИЋА

АКИ, ДАЛЕ, ЗОЗА, МАРТИНА и ТИЈАНА
(129/301972)

Прошла је година от-

када нема наше ћерке

ЉИЉАНЕ

ОБЕРКНЕЗ

Мајка МИЛЕНИЈА

и отац ДРАГОМИР

(130/301972)

Прошла је најтужни-

ја година без нашег

ВЛАДИМИРА

ИВАНЧИЋА

Година је прошла

али не и сећање на

тебе.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоја породица

(128/301969)

14. марта навршава се четрдесет дана откако ни-

је са нама наша драга

АНА ЋУЋА
1944–2021.

Твоји: ћерка СНЕЖАНА, зет СЛАВИША, 

снаја ЛИДИЈА, унучад МАРИЈАНА, 

КАТАРИНА, ДРАГАН, АЛЕКСАНДАР, 

снаја СЛАЂА и праунука ДУЊА

(93/301918)

Петнаест година је прошло откако нас је напу-

стила наша

МИЛИЦА УНЧЕВИЋ

Била је пример свега што је добро, поштено и

племенито.

И даље је у нашим срцима и мислима.

Помен ћемо дати 15. марта 2021. године, у 11 са-

ти, на гробљу Котеж.
Породица

(69/301876)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА ТОМОВИЋ
30. VI II 1954 – 13. III 2016.

Заувек си у нашим срцима.
Твоји најмилији

(41/301827)

Обавештавамо пријатеље и родбину да ће се годишњи помен

СВЕТЛАНИ ДОМАЗЕТ БАЈИЋ

одржати у суботу, 13. марта, у 10 сати, на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву.

Прође годину дана откако си уснула у Господу. И даље је једи-

на утеха вера да си сада у Царству небеском где нема ни туге

ни бола.

Твоји синови: РАДОМИР и ЈОВАН, унуци СТЕФАН, ЛАЗАР и

РЕЉА, сестричина НАТАЛИЈА, сестра ТАТЈАНА, МАРИЈА,

брат АЛЕКСАНДАР са породицама, ДУШИЦА и МИРА

(153/302009)

СЕЋАЊЕ
Само Бог и ја знамо ко-
лико ми недостајеш

ДРАГАН

ГРУБЈЕШИЋ
2016–2021.

Супруга АНА

(23/301796)
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14. марта навршавају се

три године откада нас је

напустио брат и ујка

МИЛЕ

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Твоја дада и твој ГОГА

(26/301802)

Помен драгом оцу

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ

13. марта, у 10 сати, изаћи ћемо до твоје

вечне куће.

Драги наш тата много нам недостајеш.

Твоји: син ДРАГАН и ћерка НАДА

са породицом

(61/301865)

У суботу, 13. марта, у

11 сати, на гробљу у

Војловици, обележи-

ћемо годину дана от-

кад ниси са нама

МАРГИТА

ДЕЛИЋ

Твој супруг: 

МИОДРАГ

и унук ОГЊЕН

(14/301791)

РАЈИЦА

ПЕТРОВИЋ
2004–2021.

Седамнаест година гле-
дам свет око себе, али у
том свету нигде не ви-
дох тебе.

Супруга ЈАГОДА
са породицом

(79/301893)

Прошло је десет го-

дина од смрти наше

драге

СТОЈАНКЕ

ПЕШИЋ

Успомену на њу чува-

ју њени најмилији

(80/801896)

СЕЋАЊЕ НА

РАДАНОВИЋ

СТОЈАН ЈЕЛА
1932–2003. 1930–2012.

С љубављу и поносом сећамо се Ваше племенитости и
борбе за наше боље сутра.

Ваши: ћерка РУЖИЦА, синови ДУШАН, ИЛИЈА
и МАРКО са породицама

(87/ф)

Четири године од изненадне смрти мог драгог Јовише

АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ
11. III 2017 – 11. III 2021.

Недостаје више него што речима могу да искажем.

СНЕЖАНА
(88/301907)

МИРОСЛАВ

ЈУРИЧАН
1947–2003.

Заувек. 

Твоја СОФИЈА

(92/301915)

У суботу, 13. марта 2021, на Новом гробљу,

даваћемо четрдесетодневни помен нашој

драгој

ЕВИЦИ ЈОВЕСКИ

Породица

(94/301921)

МАРКО

ВЕЛИЧКОВСКИ

МАРЕ
1989–2020.

Прошла је тужна го-

дина, остала је само

патња, бол и сузе зау-

век.

Воле те мама, тата,

сестра и укин

ФИЋКО

(99/301930)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МАРКО

ВЕЛИЧКОВСКИ

МАРЕ
Остају нам лепе успоме-
не и велика туга анђеле
наш.

Твоји: чика НИНЧИ
и ЧЕЛЗИ
(97/301928)

Прошла је година

МАРКУ

Нека те анђели чува-

ју.

Породица

НИКОЛОВСКИ

(98/301929)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МАРКО

ВЕЛИЧКОВСКИ

Дуга година не може

избрисати успомену на

тебе.

Твоје комшије породица

СТАНКОВСКИ
(100/301931)

МАРГИТА

ДЕЛИЋ

Никад нећемо забо-

равити љубав коју си

имала за нас.

Твој брат МИША

са децом

(96/301927)

16. марта, у 11 сати, на Но-
вом гробљу даваћемо че-
творогодишњи помен

ВЕРА
НИКОЛИЋ

МАЈА
од одласка моје једине
ћерке.

Воли те твоја мама
и син ИГОР

(15/301792)

14. марта навршава се шест месеци откако ни-

је са нама наша драга кума и другарица

МИРЈАНА ЦАРАН
рођ. Нишавић

1987–2020.

Данима киша лије, уз прозор стојим сам.

Прошло је много дана, обузме тад ме сан...

Сјетих се оног јутра, нашег растанка, сјетих се

тихе рјеке којом је отишла.

Била је тако лијепа...

Воле те ЈАСНА, МАРА, МИЛИЦА и ТАМАРА

(105/301940)

14. марта навршавају

се три године откако

нас је напустио наш

драги

МИЛЕ

ЂОРЂЕВ

Заувек ће те волети и

чувати од заборава

твоја супруга ЗОРА-

НА и син ДРАГАН са

породицом

(118/301952)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МАРГИТА

ДЕЛИЋ

Време пролази, а туга и
бол не престаје.
Недостајеш нам.

Мајка МАРГИТА, брат
ДУШАН и снаја

СНЕЖАНА са породицом
(122/301958)

СЕЋАЊЕ

ХРЋАН

СЛОБОДАН ЈОЗЕФ
1969–1988. 1936–2014.

Са великим болом и много љубави чувам вас од заборава.

Мајка и супруга ЈЕЛИЦА
(134/301980)

Драгом брату

МИЛОМИРУ

ГАГИЋУ

Прошло је пола годи-

не а ми и даље не ве-

рујемо да ниси са на-

ма.

Твој брат МИЛЕНКО

са породицом

(163/302020)

Драгом брату и деверу

МИЛОМИРУ

ГАГИЋУ

Прошло је пола године
откако ниси са нама, а
ми и даље не верујемо.

Твој брат ПЕРА
и снајка ЗОРА

(164/302022)

СЕЋАЊЕ

Прошло је четири године како је преминуо наш

драги

ПЕРА БРАТИЋ
из Опова

23. II 1950 – 14. III 2017.

Све ове године у мислима и сећањима чувају те

породице: БРАТИЋ, МИЛАКАРА и БАРАШЕВИЋ
(77/301889)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 12. март 2021. 27

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА
2017–2021.

Четири године

Године дуге

Године бола

Године туге...

Супруга ЈАСМИНА, син ВУК и ћерка ХЕЛЕНА

(1/301676)

Обавештавамо све пријатеље и родбину да ћемо

у суботу, 13. марта 2021. године изаћи на Новo

гробље у Панчеву, у 11 сати, поводом давања че-

трдесетодневног помена нашем драгом супругу

и оцу

СТОЈАНУ ИЛИЋУ

Ожалошћени: супруга ТРОЈАНКА, син

НЕБОЈША и ћерка БИЉАНА са породицама

(6/301776)

ПОМЕН

БРАНКО МИТЕВСКИ
2015–2021.

Драгом супругу, оцу и деди од најмилијих

(7/301777)

МИЛКА НИКОЛОВСКА

Нашој вољеној износимо двогодишњи помен.

Твоји: РИСТО и МАРИНА са породицама
(9/301783)

СЕЋАЊЕ

МИЉА

ТРАЈКОВИЋ
1940–2017.

Мало је речи а много ту-
ге и бола.
Супруг СТОЈАН и синови

ПРЕДРАГ и НЕНАД
са породицама

(10/301784)

Већ седам година туге

ИЛИЈА

ПЕШИЋ

ЛОЂИНОВ
из Долова

Недостајеш.
Сестра РАДОСЛАВА

с породицом из Црепаје

(11/301788)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН СТРАЈНИЋ
15. III 2008 – 15. III 2021.

Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

(12/301789)

Пре четрдесет дана на-
пустила нас је наша
драга

МАЈА

ГЛУМАЦ

Њени: супруг ИВИЦА,

свекрва ИРЕНА

и девери РАТКО

и ЗЛАТКО
(16/301793)

ДАНИЈЕЛА

МИЛИВОЈЕВИЋ
2011–2021.

Нела моја једина.

И опет 11. март, твој рођендан.

Нама све тужнији без тебе.

Срећан рођендан.

Волим те највише на свету.

Твоја мама

(21/301795)

ГРОЗДИМИР

МИЛИВОЈЕВИЋ
2018–2021.

18. марта су пуне, тешке и тужне три годи-

не без тебе.

Колика је бол велика ти то једино знаш за

нашом Данијелом.

Твоја супруга

(22/301795)

14. марта 2021. навр-

шава се десет година

откако није са нама

ЂУРИЦА

ПОПОВИЋ

Његови најмилији

(29/301812)

СЕЋАЊЕ

14. марта навршавају

се три године откада

није са нама

ЈОВИЦА

ДИМИТРИЋ

С љубављу

његова породица
(30/301813)

Помен драгим родитељима

СТАНКОВИЋ

ВЕЛИКА АНТОНИЈЕ
2014–2021. 2020–2021.

Поносни на родитеље.

(49/301838)                      Породица: ИВИЦА и МИЛКА СТАНКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

МАЛУЦКОВ

НИКОЛА СОФИЈА
1967–2021. 12. III 1991 – 12. III 2021.

(50/301843)                                                             Породица МАЛУЦКОВ

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
2017–2021.

Много нам недостајеш...

МИРА, СЕНКА, МАКИ и НИКОЛАЈ

(60/301862)

16. марта 2021. године навршава се седам година отка-

да није са нама наш највољенији супруг, отац и декало

СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ
16. III 2014 – 16. III 2021.

Недостаје нам твој драги лик, топле речи, љубав и по-

дршка коју си нам несебично пружао.

Заувек неутешни: супруга ЉУБИНКА, ћерка ЈЕЛЕНА,

зет МИЛАН и унук ЈОВАН
(70/301877)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ

Увек си са нама и лепим успоменама на тебе.

Сестра СЛОБА и зет СРЕЈА
(78/301890)

МИЉА

ТРАЈКОВИЋ
1940–2017.

„Свако има неког ко-

га више нема”

Син ПРЕДРАГ

са породицом

(162/302019)

У суботу, 13. марта 2021. навршавају се четири тужне
године откако није са нама

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА
1990–2017.

Не постоји време које умањује тугу, не постоје речи
којима се може описати бол.
Све више и више боли без тебе. Много нам недостајеш.

Твоји: тата САША, мама ВЕРИЦА, 

сестра МАРИЈА и баба СТАНКА
(166/302027)

Сећање на супругу и

мајку

ДОБРИНКУ

СИМИЈОНОВИЋ

Већ тридесет шест го-

дина нам недостајеш.

Твоји најмилији
(40/301825)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Ана Брет шнај дер (42) рође на
је у Пан че ву, а глу му је завр -
ши ла на Факул те ту драм ских
умет но сти у Бео гра ду, у кла си
про фе со ра Вла ди ми ра Јев то -
ви ћа. Има ла је запа же не уло ге
и на фил му и теле ви зи ји.

У Пан че ву је завр ши ла гим -
на зи ју, нижу музич ку и нижу
балет ску шко лу. Ама тер ски се
бави ла глу мом у „Ате љеу мла -
дих” од 1995. до 1998. и с њим
насту па ла на број ним фести -
ва ли ма у земљи и ино стран -
ству, а неки од зна чај ни јих су
фести вал „Fringe” у Един бур -
гу и Фести вал екс пе ри мен тал -
них сце на Срби је у Зре ња ни -
ну, где је осво ји ла награ ду за
нај бо љег глум ца (1997).
Дипло ми ра ла је глу му на
Факул те ту драм ских умет но -
сти у Бео гра ду 2002, а након
тога завр ши ла је пост ди плом -
ски курс „Мастер клас” код
мен то ра проф. др Вла ди ми ра
Јев то ви ћа и Кока на Мла де но -
ви ћа. Добит ник је награ де
„Бра ни во је Ђор ђе вић” за нај -
бо љу дик ци ју. Као спољ ни
сарад ник игра ла је у Народ -
ном позо ри шту Ужи це од 2009.
до 2013. Запо сле на је као глу -
ми ца у позо ри шту Тимоч ке
Кра ји не „Зоран Рад ми ло вић”
од 2013. Награ ђе на је „Злат -
ном колај ном” 2018. на фести -
ва лу моно дра ме и пан то ми ме
за моно драм ску пан то ми му
„Лини ја”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко је код вас
први при ме тио тале нат за
глуму и какви су били ваши
поче ци?

– Гости. Ко год би код нас
дошао, а тада још нисам кре -
ну ла у шко лу, тра жи ла бих од
роди те ља да пусте пло чу с
„Лабу до вим језе ром” да бих
могла гости ма да пока жем
своју интер пре та ци ју тог дела.
Ишла сам тада на балет, али
„драм ско надах ну ће” је често
код гости ју иза зи ва ло смех и
на кра ју апла уз. Касни је су се
у шко ли ређа ла так ми че ња 
у реци то ва њу и осва ја ња
награда.

l Где сте прво учи ли глу му?
– Нека ко су се у исто вре ме

деси ли ауди ци ја у „Ате љеу мла -
дих” у Пан че ву и отва ра ње
драм ског клу ба у пан че вач кој
гим на зи ји. Едвард Јукић је оку -
пио еки пу у „Ате љеу мла дих”
кроз две пред ста ве, у који ма
смо се без гра нич но игра ли,
скла па ли духо ви те сцен ске
моза и ке, да би с дола ском
Милен ка Забла ћан ског наша
дру жи на напра ви ла озбиљ не
позо ри шне кора ке, који су нас
одве ли и до игра ња у пра те -
ћем про гра му БИТЕФ-а, у чему
нам је помо гао Јован Ћири -
лов, а сти гли смо и до Един -
бур га на фести вал „Fringe”.
Инте ре сант но је да сам тада,
1996, игра ла Каспа ра Хау зе ра
(у пред ста ви „Каспа ров орке -
стар”), а десе так годи на касни -
је опет сам игра ла истог деча -
ка на сце ни „Битеф теа тра” у
Бео гра ду у пред ста ви „Забо -
ра вље ни језик”. Драм ски клуб
Гим на зи је тада је води ла про -
фе сор ка срп ског Јеле на Хер -
цег, сада Журић, и тада је рађе -
на јед на фан та стич на пред ста -
ва по „Слу ча је ви ма” Дани ла
Хар мса. Неза бо рав но, чароб -
но иску ство.

l Како пам ти те сту ди је на
ФДУ и шта сте нај зна чај ни је
поне ли одан де?

– Била сам у кла си проф. др
Вла ди ми ра Јев то ви ћа и већ на
првој годи ни иза бра ни смо
коле га с кла се Нико ла Вујо -
вић и ја да пред ста вља мо ака -
де ми ју на бал кан ском сусре ту
ака де ми ја у Софи ји. Први пут
сам се сусре ла с раз ли чи тим
систе ми ма уче ња глу ме, с

луткар ством, има ла то неко
ради о ни чар ско иску ство...
Саме сту ди је на ФДУ у то вре -
ме зах те ва ле су мак си мал ну
посве ће ност. Ја сам важи ла за
„штре бер ку” која иде уред но
на сва пре да ва ња и сву да хва -
та беле шке, дели ла сам у то
вре ме јабу ке пуша чи ма с кла -
се, били смо од осам ују тру до
осам уве че на ака де ми ји.
Мислим да су те рад не нави -
ке доне се не из куће, али и с
при род но-мате ма тич ког сме -
ра пан че вач ке гим на зи је. Оно
што ми данас пома же, изме ђу
оста лог, јесте свест да, када
те брзо „лан си ра ју” у глу мач -
ку орби ту, може да се деси да
исто тако брзо и „ате ри раш”.
Посте пе ни пут, који често
изоста вља и сам кон ти ну и тет
у раду, али који под ра зу ме ва
при род ни је сазре ва ње глу -
мачког бића, јесте нешто што
даје чвр шћи темељ, а самим
тим и посто ја ни јег, трај ни јег
глум ца.

l Која је ваша прва уло га и
какав је био осе ћај игра ти је?

– Ника да нећу забо ра ви ти
про цес рада на пред ста ви
„Бура” (Шек спир), у режи ји
Сло бо да на Унков ског. За крат -
ко вре ме тре ба ло је поста ви -
ти и оди гра ти комад на фести -
ва лу „Град теа тар” у Будви.
Још сам била на ака де ми ји,
то је била једи на жен ска уло -
га, прин це за Миран да, дата у
алтер на ци ји, тј. пове ре на мојој
коле ги ни ци Соњи Кола ча рић
и мени да је наиз ме нич но
игра мо. Око мене су били већ
иску сни глум ци и вели ка име -
на: Воја Бра јо вић, Вла сти мир
Ђуза Сто иљ ко вић, Ненад
Јездић, Борис Иса ко вић, Нико -
ла Ђурич ко, Дра ган Јова но -
вић, Бра ни мир Брсти на...
Јежи ла ми се коса на гла ви,
поми сли ла сам да ни текст
нећу успе ти да нау чим од тре -
ме, коју је као чароб ним шта -
пи ћем откло нио позо ри шни
маг реди тељ Сло бо дан Унков -
ски. Пред ста ву смо игра ли на
Кра љи чи ној пла жи, а кости -
ми Анге ли не Атла гић и музи -
ка Иси до ре Жебе љан дали су
нашим лико ви ма и пред ста ви
кона чан облик. Била је то „гра -
ђа од које се пра ве сно ви”. И
дан-данас, после два де сет

годи на, знам свој моно лог
којим је пред ста ва почи ња ла.

l Да ли за неке уло ге може -
те да каже те да су вас про ме -
ни ле у про фе си о нал ном и лич -
ном сми слу?

– Сва ка уло га може да вас
пома ло „ишча ши”, али ако
уме те да се вра ти те себи, што
на кра ју и јесте део глу мач ког
зана та, онда сте у сво јој луци.
Та ела стич ност ми се чини
нео п ход ном, иако сам про ла -
зи ла кроз нај ра зли чи ти је про -
це се, који су зах те ва ли и доди -
ре с нај у да ље ни јим тач ка ма,
за које нисам ни зна ла да
посто је. Можда баш послед -
ња уло га, наслов на, у „Лепо -
ти ци Линеј ни”, Мар ти на Мак -
до на, у матич ном позо ри шту
у Заје ча ру, у режи ји обе ћа ва -
ју ћег Јан ка Цеки ћа. Тума чим
жену која има четр де сет годи -
на и живи с мај ком, нео ства -
ре на, уса мље на, у малој сре -
ди ни, која осим бега не пру -
жа пуно могућ но сти. Пато ло -
шка веза изме ђу мај ке и ћер -
ке зако па ва могу ћа реше ња и
у исто вре ме отко па ва бунар у
који неко мора да упад не. Ово
је при ча која може да се деша -
ва било где, а завр ша ва по
црним хро ни ка ма. Важна су
пита ња која ова пред ста ва
отва ра, важно је данас пре -
вен тив но реа го ва ти, не затва -
ра ти очи када смо све до ци
широ ке лепе зе соци јал них
деви ја ци ја. Ову пред ста ву ће
публи ка тек виде ти.

l Ваша матич на кућа је позо -
ри ште „Зоран Рад ми ло вић”. Од
када сте тамо и по чему је то
позо ри ште спе ци фич но?

– Од 2013. Пре тога сам три
годи не ради ла у Народ ном
позо ри шту Ужи це. Заје чар ско
позо ри ште је спе ци фич но по
„Зора но вим дани ма” – фести -
ва лу који увек доно си радост и
пуне сале, а публи ци богат ство
позо ри шне разно ли ко сти – као
и по кон стант ној бор би с туроб -
ним вре ме ни ма за умет ност.
Истрај ност и у нај те жим вре -
ме ни ма даје овом позо ри шту
жила вост каква се рет ко виђа.
Оно мора да живи и да се раз -
ви ја јер обу хва та позо ри шну
мапу целе Тимоч ке Кра ји не,
дакле један важан део источ не
Срби је.

l Коли ко сте тре нут но анга -
жо ва ни на фил му?

– Морам да при знам – мало.
Про шле годи не сам сни ма ла
филм „Сутра је још увек јули”
Деја на Вла и са вље ви ћа Ник та
и баш ми недо ста је тај медиј.

l Коли ко вас је пого ди ла
пан де ми ја, с обзи ром на то да
сте и ви и супруг глум ци?

– Не могу рећи да нас није
пого ди ла. Позо ри ште се при -
ла го ђа ва ло ситу а ци ји... Након
ван ред ног ста ња поче ли смо да
ради мо, али без публи ке. Осе -
ћај да гра ди те репер то ар, а у
исто вре ме и наду да ће публи -
ка моћи то да види, давао нам
је мотив и сна гу. У међу вре ме -
ну нека позо ри шта у Срби ји
поче ла су да изво де пред ста ве
за публи ку, сва ко дру го место
у публи ци је пра зно, публи ка
носи маске све вре ме, мери им
се тем пе ра ту ра на ула зу, дезин -
фи ку ју руке, глум ци се тести -
ра ју... Ми још увек нисмо доби -
ли ту дозво лу. С дру ге стра не,
поче ле су да се при ка зу ју пред -
ста ве онлајн, што је као да слу -
ша те сни мље ни цвр кут пти ца
и тре ба да веру је те да сте у
при ро ди, а нема ни неба, ни
ветра, ни шуме… Позо ри ште
је жива ствар и тре ба такво и
да оста не, не посто ји елек трон -
ска позо ри шна катар за.

l Коли ко је Пан че во као сре -
ди на ути ца ло на ваш умет нич -
ки раз вој?

– У Пан че ву сам се роди ла,
одра ста ла, завр ши ла основ ну и
сред њу шко лу, нижу балет ску,
нижу музич ку – кла вир, била
део „Ате љеа мла дих”, драм ског
клу ба у Гим на зи ји, ради ла на
РТВ Пан че ву, чита ла на про мо -
ци ја ма пан че вач ких „Руко пи -
са”, пре да ва ла глу му у Сред њој
балет ској шко ли, игра ла у пред -
ста ва ма Деч је сце не „Пођи туда”
КЦ Пан че ва... То се све дубо ко
ути сну ло... И даље жалим због
тога што, поред толи ко про фе -
си о нал них глу ма ца, реди те ља,
про ду це на та, кости мо гра фа,
Пан че во нема про фе си о нал но
позо ри ште. Да га има, веро ват -
но не би толи ко нас било раштр -
ка но… Да ли је могу ће да бли -
зи на Бео гра да толи ко затва ра
ту могућ ност? Годи шње иза ђе
на десе ти не мла дих глу ма ца са
свих ака де ми ја, да их сад не
набра јам. Они сутра мора ју негде
да раде. Па то би била рене сан -
са за Пан чев це!

l Шта нај ви ше воли те у свом
род ном гра ду?

– Како сам из цен тра гра да,
онда су ми и њего ви ћошко ви
и сока ци позна ти и нај ми ли ји
још из нај ра ни јег детињ ства.
Чуве не ули це по који ма се толи -
ко леген дар них срп ских фил -
мо ва сни ма ло… Сту дент ски,
који је толи ко кон це ра та пре -
жи вео и који сад тужно про па -
да, гале ри ја „Елек три ка” и
фести вал „Ново доба”, Џез
фести вал, фести вал БУДИ,
филм ски фести вал ПАФФ... И,
нарав но, мно ги дра ги људи које,
да није дру штве них мре жа, не
бих могла ни да видим.

l Какви су ваши про фе си о -
нал ни пла но ви за наред ни
пери од?

– Неке ства ри су сто пи ра не
због коро не, до кра ја сезо не би
тре ба ло да се поста ве још две-
три пред ста ве. За неке уло ге у
сери ја ма тек оче ку јем одго во -
ре… Воле ла бих да обно ви мо
дуо дра му „Из почет ка”, коју
сам ради ла са супру гом и коју
је режи рао Пан че вац Зоран
Зару би ца, а баш у Пан че ву је
има ла сво ју пре ми је ру и сад,
нада мо се, заслу жу је свој живот
на даскама.

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

– На сво ју поро ди цу.
М. Марић

Милан Ђ. Мили ће вић (1831–
1908) био је књи жев ник,
редов ни члан Срп ског уче ног
дру штва, члан Ака де ми је нау -
ка у Петро гра ду, Југо сло вен -
ске ака де ми је зна но сти и
умјет но сти у Загре бу, члан
Срп ске кра љев ске ака де ми је
у Бео гра ду, пред сед ник Срп -
ског архе о ло шког дру штва и
један од осни ва ча Срп ске књи -
жев не задру ге. Њего во нај по -
зна ти је књи жев но дело је
„Поме ник зна ме ни тих људи
у срп ског наро да нови је га
доба” (1888), из којег обја -
вљу је мо погла вље.

* * *
Ста ни ми ро вић Дими три је,
родио се у Вршцу, годи не
1796. Основ ну шко лу свр шио
је у месту сво је га рође ња, а
два раз ре да гим на зи је у Теми -
шва ру. После тога, одао се је
на трго ви ну, и пре се лио се
тога ради у Пан че во. Годи не
1834. пре ђе у Бео град, где је
про ду жио трго ва ти, и уре дио
је цигла ну испод Бео гра да у
зајед ни ци с Н. Шопо ви ћем.

Годи не 1848. бук ну маџар -
ска буна, и Срби на оној стра -
ни, при ти сну ти од Маџа ра,
уста ше на оруж је да бра не
сво ју народ ност.

Ста ни ми ро вић, ватре ни
родо љу бац, ску пи чету добро -
во ља ца у Бео гра ду, па с њом
пре ђе пре ко Дуна ва да иде
бра ћи у помоћ. Из Пан че ва
оде са сво јом четом у село
Мра мо рак, где је брат му
Нико ла имао сво ју лепу кућу,
трго ви ну, и газдин ство.

У том селу, на брат ње ву
има њу, Дими три је је хра нио
сво ју дру жи ну чита ва 22 дана,
докле је при ба вио све што мy
je за бој тре ба ло, и докле је
чету поја чао и уве ћао новим
добро вољ ци ма.

За то вре ме Нико ли -
на кћи једи ни ца Јул ка
изве зла је кра -
сни срп ски
бар јак за ту
ч и к и  н у
чету. Бар јак
тај на Св.
Кон стан ти -
на и Јеле ну
(21. маја)
осве тио је
све ште ник
Јосиф Ради -
во је вић, и
заклев ши вођу
и њего ве друrове, да
ће бра ни ти срп ску веру и
народ ност док јед но га тече,
пре дао га y руке Ста ни ми ро -
ви ћу.

Сутра дан Ста ни ми ро вић
са сво јим добро вољ ци ма оде
у уздин ски логор, где се је
кроз крат ко вре ме про чуо сво -
јим јуна штвом и добрим
редом у чети.

Глав на коман да уздин ска
cлaлa је Дими три ја, с њего -
вом четом, сад ова мо а сад
она мо, где је тад била потреба.

У боју на Вршцу Ста ни ми -
ро вић, бра не ћи срп ски топ,
буде опко љен мно го број ном
маџар ском вој ском и, после
упо р не бор бе, заро бљен, око -
ван и послан у Теми швар. Ту
је ста вљен под вој ни суд који
га осу ди на веша ла.

7 јула 1848 Ста ни ми ро ви -
ћу је био послед њи дан од
живо та. Пре него што ћe бити
обе шен, измо лио је два листа
хар ти је, и напи сао ова два
писме на:

Послед ња жеља.
Прво мoлим моју жену

Алек сан дру да ми опро сти,
што caм њу и децу народ ним
инте ре си ма жртво вао и народ -
ни инте рес њихо вом прет по -
ста вио.

Вто ро је молим да се она,
без сва ког обзи ра на свој род
обра ти а осо би то на Ђор ђа, да
јој при ли ку нађу и да је уда ду.

Тре ће је молим, да сама лич -
но у Кар лов це оде, и тамо како
тако Јоцу (њихо вог сина –
прим. нов.) при во ли га да се
кући вра ти, и сво ју гла ву изба -
ви, јер је доста да се ја за род и
народ жртву јем, и не би било
пра во, да нас оба дво је изгубиш.

Јоцу молим, дa ми ту по -
след њу жељу испу ни, и да те
утје ши. А оба дво је молим, да
се поста ра те и Јоци код пра -
ви тељ ства cлyжбу наба ви те.

Дра га (ћер ка – прим. нов.)
мора ићи у Сом бор; није дру -
го ја че; и мора се са суд бом
сво јом сла га ти.

Учи ни те наред бу, да се у
Кар лов ци ма и Бео гра ду бого -
слу же ни је или опе ло мени
чита.

Валу, Нин ка и децу поздра -
ви, и чувај као и досад.

За утје ши ти тебе и све, знај,
да caм ја онај дан од Тади ћа
нате рат на бој, и да је Тадић
хтео мене про гла си ти за изда -
ји цу, а Срби јан ци би ме уби -
ли да им је рекао да ја наме -
ра вам онај дан ићи, кад се
тела бит ка поче ти.

Акта раз дај, а и обли га ци је
које се на рафу зави је не нахо -
де. У оста лом нека ти Бог
помог не! Шопо вић нек се ала -
том нами ри, а цигла ну усту -
пи варо ши. Опро сти, и опет
опро сти! Увре дио сам те, уцве -
лио сам те, али шта знам, јака
је дужост спроћy наро да.

Tи ћеш ми опро сти ти, али
би ме народ зa изда ји цу дао,
а ти знаш да ја волим умре -
ти, него се изда ји цом про гла -
си ти.

7-га, и послед ње га дана, 
а и часа, мог живо та

твој теби добри
Дим. Ста ни ми ро вић. с. р.

Никo, мили бра те!
Ја за народ ност
гинем, и радо уми -

рем; јер сам свој ски
радио и доста

учи нио. Heмoj
ме осу ђи ва ти,
ја нисам био
рад бит ку
поче ти, и на
Вршац ићи,
но био сам од
н е с р е ћ  н о г
Тади ћа при -
мо рат. Ама -
нет ти мoja

деца: имај
бри гу за Јоцу.

Одмах оти ди у
Карловцe, и нате рај гa да се
кући вра ти, да не поги не и oн.
Имаj велим њего ву бри гу, а
поста рај се и за Алек сан дру
да при ли ку нађеш да се уда.
Ово је послед ње; даље вре ме -
на немам. Чac је куц нуо, и ја
се на смрт спре мам! Пoдaj
опе ло мене ради чита ти, и не
забо ра ви тво га бра та

7-га јули ја 1848 г.
У Теми шва ру.

Дим. Ста ни ми ро вић. с. р.

Кад су га дове ли на место где
ће поги ну ти, Ста ни ми ро вић,
виде ћи око ло мно го све та срп -
ско га, поч не сло бод но и јасно
гово ри ти, све ту ју ћи Србе да
се не пла ше, него да бра не
све ту ствар наро да сво га, а
Маџа ри, боје ћи се какве побу -
не од Срба, уда ре у добо ше,
да бесе ду му заглу ше, па га
одмах обе се.

Међу тим се маџар ска све -
ти на ту тако уско ме ша и
побег не један пре ко дру го га,
мисле ћи да ће одне куд
rрунути срп ска вој ска да изба -
ви Ста ни ми ро ви ћа, да их је,
кажу, доста оста ло на месту
раз га же них или оса ка ће них.

После буне, брат је иско пао
кости Дими три је ве и сахра нио
их у теми швар ском rробљу.

Ста ни ми ро вић је био сред -
ње га раста, круп не сна ге, вео -
ма чести та карак те ра човек,
и ватре ни срп ски родо љу бац.

ЗАПИ СИ ИЗ ИСТО РИ ЈЕ

Послед ње жеље 
јед ног родо љу ба

НАШ ГОСТ: АНА БРЕТ ШНАЈ ДЕР, ГЛУ МИ ЦА

ПОЗО РИ ШТЕ ЈЕ ЖИВА СТВАР 
И ТРЕ БА ТАКВО И ДА ОСТА НЕ

Ана Бретшнајдер
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али смо, на задо вољ ство мно -
гих, пре две годи не уз помоћ
Гра да Пан че ва нека ко успе ли
да орга ни зу је мо тра ди ци о нал -
ни касач ки дан 9. авгу ста, на
сео ску сла ву Све тог Пан те леј -
мо на. Ове годи не га нисмо
одржа ли због коро не, иако су
мно ги дру ги одр жа ва ли так ми -

че ња, и то, због епи де ми је, без
публи ке. То нама није одго ва -
ра ло, јер трку пра ви мо због
наших сугра ђа на. Сада смо поно -
во кон ку ри са ли за сред ства и
оче ку јем да ћемо про ћи, као и
да ће бити дозво ље но при су ство
гле да ла ца – изра жа ва наду овај
узга ји вач тркач ких коња.

ФОТО-РЕПОРТАЖА 29
Петак, 12. март 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Нема више коња који јуре, каже
песма ста ра.

У ствар но сти није баш тако –
нађу се ту и тамо поне ки, који
доду ше и нису баш за јур ња ву,
већ више за лага ни ји ритам,
пре ци зни је рече но – за кас.

А касач ких грла, и то вео ма
успе шних, још увек има и у
нашој око ли ни.

Јед но од таквих места је и
Стар че во, у којем се нала зи
ерге ла Гора на Ста мен ко ви ћа,
чији су коњи у послед њих пет -
на е стак годи на осво ји ли рав но
сто титу ла.

Та њего ва љубав кре ну ла је
од малих ногу, још када је одла -
зио код деде у Мра мо рак, како
би ужи вао у игри с тим див -
ним ство ре њи ма, којих је тада
на овим про сто ри ма било у неу -
по ре ди во већем бро ју.

За мно ге су коњи нај леп ша
ство ре ња на све ту. Пле ме ни ти,
еле гант ни, гра ци о зни... само су
неки од при де ва који сасвим
оправ да но пра те ова див на
бића. При том, када је о њима
реч, не посто ји нега тив на асо -
ци ја ци ја, па се, попут слав ног
Пега за, могу сма тра ти и неком
врстом мит ских бића.

С тим се апсо лут но сла же и
Стар че вац Горан Ста мен ко вић,
који од малих ногу обо жа ва те
гри ва сте лепо та не. У међу вре -
ме ну је почео да се бави одга -
ји ва њем тро феј них касач ких
грла, а и пред сед ник је Коњич -
ког клу ба „Стар че вац”, који
нека ко функ ци о ни ше, упр кос
томе што је ових живо ти ња из
годи не у годи ну све мање...

– Коњи су дефи ни тив но у
изу ми ра њу, наро чи то откад
људи ма не слу же за рад, па су
опста ли само захва љу ју ћи
паси о ни ра ним љуби те љи ма.
Што се нас тиче, држи мо
искљу чи во спорт ска касач ка
грла, која сва ке неде ље од
апри ла до окто бра насту па ју
на трка ма широм Срби је – од
Лесков ца, Пожа рев ца, Лозо -
ви ка, па до Бео гра да, а тре ба -
ло би да он буде цен трал на
тач ка. И био је до пре пет-
шест годи на, када је настао
ваку ум. Ради се о томе да је
исте као закуп за чуве ни хипо -
дром код Царе ве ћупри је од
104 годи не, пре коли ко је ту
земљу лич но краљ дао за „ово -
зе маљ ске потре бе коњич ког
спор та”. Иако је то нај ста ри ји
спорт ски обје кат у земљи, било
је речи да тре ба да га изме сте,
јер је то земљи ште од 24 хек -
та ра поста ло изу зет но акту ел -
но откад је ура ђе на мостар ска
петља. Ипак, љуби те љи коња
су се оду пр ли таквим насто ја -
њи ма, али од тог пери о да држа -
ва више не обез бе ђу је наград -
ни фонд и бео град ски
хиподром фак тич ки не функ -
ци о ни ше, што се вео ма лоше

одра жа ва и на коњич ки спорт
у гло ба лу – каже Горан.

Од Ати не до Хер ку ла

Без обзи ра на тре нут не окол но -
сти, овом Стар чев цу ништа не
може да ума њи љубав пре ма
коњи ма, која дати ра још из вре -
ме на када је као мали одла зио
у Мра мо рак код деде, иако он
доду ше није имао тркач ка грла.

– Касни је се то мало зага си -
ло, јер код куће нисам имао
усло ва за узгој коња, иако је та
емо ци ја још увек тиња ла у мени
и чека ла свој тре ну так. И тако
пре пет на е стак годи на, кад ми

је било три де се так, конач но
сам, уз помоћ оца Раде та и
кума Милета Тепшића, кре нуо
да се бавим узго јем коња, а
убр зо смо поче ли и да иде мо
по трка ли шти ма. Прво грло,
које је било изра ђе но, убр зо је
заме нио четво ро го дац Спи рит,
који дотад није имао иоле запа -
же не резул та те. Отац и ја смо

поче ли да га спре ма мо, да
бисмо за неко ли ко месе ци иза -
шли на ква ли фи ка ци је, а већ у
првој трци је и побе дио. Е, ту
је почео да се одмо та ва филм
и у спорт ском сми слу: целе
зиме смо ради ли с њим и на
про ле ће је имао седам-осам
стар то ва и исто толи ко побе да
по целој Срби ји, закључ но с
Бео гра дом – при ча Горан.

Потом су отац и он узе ли
још јед ног коња, а укљу чи ли
су се и при ја те љи Жељ ко и
Весна Лаза ре вић, с који ма су
напра ви ли ерге лу и узе ли гар -
ни ту ру мла дих коња.

– Сами смо их обу ча ва ли, а
из поме ну те гар ни ту ре поте кла
је и коби ла Гру ци о не. Она је
осва ја ла више титу ла и била
јед на од нај у спе шни јих у земљи,
док нам је њена штал ска дру га -
ри ца, Ати на, доне ла сигур но
пре ко два де сет тро фе ја. Реци -
мо, њих две, Ати на, па Гру ци о -
не, зау зе ле су прва два места на
елит ном пето го дач ком шам пи -
о на ту у Субо ти ци, а забли ста ле
су и на бео град ском хипо дро -
му, када су пости гле европ ски
вред не резул та те. Волео сам да
возим и јед ну и дру гу: и док је
Гру ци о не, у пра вом сми слу те
речи, личи ла на еле гант ни „мер -
це дес”, Ати на је била тем пе ра -
мент ни ја, па сам често морао
да је обу зда вам. Има ли смо и
јед ног одлич ног дво го ца који
се звао Мастер оф Спид, док је
Хер кул, реци мо, добио тро го -
дач ко првен ство Срби је и као
нај бо ље ран ги ран давао „форе”
дру гим грли ма по шезде сет
мета ра. Све то доно си ло је и
рела тив но вред не нов ча не награ -
де, а самим тим су и грла пости -
за ла цену, па се за јед но може
доби ти и до десет хиља да евра
– исти че овај посве ће ник.

Пре ма њего вим речи ма, кас
је умет ност која обу хва та више
обла сти, а Горан их све сам
покри ва...

– Јед но касач ко ждре бе, иако
има подоб не гене, потреб но је
обу чи ти, а вели ки фак тор је
тре нер, као и балан сер поткивач.

У мом слу ча ју, све то сам радим.
Има ту мно го фине са, па уко -
ли ко, реци мо, нешто није како
тре ба, коњ у току трке лако може
да пре ђе у галоп и буде ели ми -
ни сан. Ина че, кас је оно кад је
пред ња лева нога напред, зад -
ња назад, а десне су ску пље не и
обр ну то, док је галоп кад ради
замах пред њим нога ма. Посто -
ји и тако зва ни пас, када лева
пред ња и зад ња иду напред, док
су десне поза ди, а у све ту посто -
је и тако зва не пас гер ске трке и
исто се возе у сул ка ма. С дру ге
стра не, поред Бео гра да, код нас
је и Шабац познат по гало пу,
што је публи ци можда и зани -
мљи ви је. И ја сам јахао гало пе -
ре, али сам пре те жак, јер је за
то пожељ на тежи на до педе сет
кило гра ма – поја шња ва овај
возач касач ких сул ки.

Књи га спа ла на неко ли ци ну

Он као пред сед ник клу ба исти -
че да је у Стар че ву, као и у
дру гим мести ма, све мање
коња...

– Што се тиче дру гих сугра -
ђа на, бра ћа Дра ган и Јоца
Мили ћев има ју по јед ног каса -
ча, као и Горан Кова чић и мла -
ди Мар ко Ерде ља нац, којег смо
ми уве ли у коњар ство. Инте ре -
сант но је да његов брат Јоца и
поме ну ти Дра ган Мили ћев
„деле” јед но грло с којим сам
пре две годи не добио дво го -
дач ки шам пи о нат Срби је и сада
га као четво ро го ди шња ка спре -
ма мо за трку живо та – попу -
лар ни дер би. С дру ге стра не, у
Омо љи ци посто ји тако ђе један
мла ди узга ји вач, Дејан Голу -
бо вић, као и Миле Тај дић, а
Доло вац Ђор ђе Брзо ван има
јед ну од нај ре спек та бил ни јих
одга ји вач ни ца од два де се так
грла у Срби ји и тре нут но је у
Фран цу ској, ода кле доно си
семе на при плод них грла. Дру -
га села нема ју каса че, док их у
гра ду посе ду ју Алек сан дар Јан -
ку лов и бра ћа Кова че вић –
наво ди пред сед ник стар че вач -
ког коњич ког клу ба.

Откад су их шезде се тих годи -
на про шлог века заме ни ли трак -
то ри, коњи су неста ли из огром -
ног бро ја кућа, пре све га они
тако зва ни рад ни, али је у
послед њих пет-шест годи на
ситу а ци ја лоши ја и са оним
так ми чар ским. И касач ке трке
су ређе, а поред Стар че ва, имају
их још само Омо љи ца, Доло во
и Пан че во.

– Када је о томе реч, пра ви ли
смо пау зу од чети ри-пет година,

СТО ТРИЈУМФА ЕРГЕ ЛЕ СТА МЕН КО ВИ ЋА

Ерге ла Ста мен ко ви ћа сада

има шест грла: чети ри каса ча

и два за рекре а тив но јаха ње.

– Сва ко днев но има мо

неке посе те, а редов но дола -

зе и мали ша ни, који могу да

јашу и пони је. Ми их мало

еду ку је мо и про во за мо

понеки кру жић, а ко баш

поже ли, може мо да орга ни -

зу је мо и шко ли цу јаха ња.

Поред тога што смо узга ји -

вачи, неки пут и купу је мо

грла, јер је вра шки тешко

напра ви ти трка ча. Ина че,

отац и ја зајед но бира мо

ждре бе, са чијих годи ну

дана кре ће обу ка и није

нима ло лако доћи до ситу а -

ци је када тре ба да га упрег -

неш у сул ке. Ипак, резул та -

ти су такви да наша шта ла

има већ пре ко сто побе да –

наво ди Горан.

НАСТУ ПАО И ЗА РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

Горан Ста мен ко вић је био

2012. годи не и члан репре -

зен та ци је Срби је на так ми -

че њу у сло ве нач ком Мари -

бо ру.

– Тамо сам возио финал -

ну шесту трку, када сам био

дру ги на Меди те ран купу

воза ча. Нео бич ност тог

такми че ња је то што јаха чи

не возе сво је коње, већ их

пред трку извла че из шеши -

ра. Тако сам имао све га

неко ли ко мину та да се упо -

знам с грлом, али сам се

брзо адап ти рао и напра вио

вре дан резул тат – каже

Горан.

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.

Шест ште на ца
Ови „мал ци” су нађе ни на Бава -
ни штан ском путу у Пан че ву пре
око месец дана.

У дво ри шту у којем се при -
вре ме но нала зе живе и дру ги
пси, који нису баш нај срећ ни ји
с новим гости ма.

Због тога су ови живах ни слат -
ки ши спрем ни за нове домо ве,
па сви заин те ре со ва ни могу да
се јаве на кон такт-теле фон
064/577-93-37.

Ретри вер чи ца
Изу зет но пито ма и уми ља та мешан -
ка, ста ро сти око чети ри годи не, која
у себи има и гена злат ног ретри ве -
ра, тра жи удо ми те ље.

Ова лепо тан ка обо жа ва људе, нави -
кла је и да шета на пово цу, а сада је
сте ри ли са на, микро чи по ва на и вак -
ци ни са на про тив бесни ла.

Тре нут но се нала зи у град ском
при хва ти ли шту (теле фон 352-148),
где је сви заин те ре со ва ни могу упо -
зна ти и удо ми ти.

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

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

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

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

за цео жи вот!

ЗАХВА ЉУ ЈУ ЋИ ЗАЉУ БЉЕ НИ ЦИ МА ИМА КОЊА У НАШОЈ СРЕ ДИ НИ

СВЕ МАЊЕ ЈУРЕ, АЛИ ЈОШ УВЕК НЕКА КО КАСА ЈУ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Диван призор – пуна штала код Стаменковића

Стаменковић у дресу Србије (окренут леђима)

Наши људи воле касачке трке

Горан након једне од победа



Дру га уза стоп на
победа Желе зни ча ра

Сле ди госто ва ње 
у Зему ну

Ако је суди ти по првим утак -
ми ца ма у настав ку сезо не Прве
лиге Срби је, фуд бал ско про ле -
ће 2021. годи не могло би да
про тек не у зна ку „дизел ке” из
Пан че ва. Тим ФК-а Желе зни -
чар делу је озбиљ но, од првог
мину та мом ци у дело спро во де
систем који се гра ди на тре нин -
зи ма, а сјај на атмос фе ра из свла -
чи но це пре но си се и на терен...

Мом ци које пред во ди тре нер
Дра ган Ани чић игра ли су одлич -
но с кра гу је вач ким Рад нич ким,
када су несрећ но оста ли без
бодо ва, у мечу про тив Жар ко ва
на њего вом тере ну успе ли су да
забе ле же вре дан три јумф, а врло
добро изда ње „Жеље” виђе но је
и у субо ту, 6. мар та. На СЦ-у
„Мла дост” госто вао је чачан ски
Борац, бив ши супер ли гаш и про -
тив ник за респект. Дани ло Кова -
че вић и њего ви саи гра чи и у
овом сусре ту игра ли су под
импе ра ти вом побе де, јер су само
са сва три бода из овог дуе ла
могли да пове ду свој брод ка
луци спа са...

И успе ли су. Још јед ном. Ко
зна који пут су пока за ли да се
на њих мора нај о збиљ ни је рачу -
на ти и да заслу жу ју место међу
нај бо љим клу бо ви ма у Срби ји.
„Жеља” је опет над и грао рива -
ла у свим еле мен ти ма фуд бал -
ске игре. Држао је утак ми цу
под кон тро лом од првог мину -
та и заслу же но сти гао до три
вред на бода: Желе зни чар –Бо -
рац 1:0 (1:0).

Баш као што је шеф струч -
ног шта ба Дра ган Ани чић и
наја вљи вао, Желе зни чар пола -
ко гра ди свој пре по зна тљи ви

систем игре који тре ба да доне -
се и успех. Дани ло Кова че вић
и њего ви саи гра чи поно во су
били мно го доми нант ни ји
такмац. Госпо да ри ли су сре -
дином тере на, дефан зив на
линија тима је опет била гра -
нит на, ство ре но је и неко ли -
ко изглед них, сто по стот них
при ли ка, зво ни ла је и преч ка
гола Чача на...

Фуд бал ска прав да је задо -
во ље на сре ди ном првог полу -
вре ме на, када је капи тен Кова -
че вић био пре ци зан с беле тач -
ке и тако реа ли зо вао оправ да -
но досу ђе ни једа на е сте рац,
пошто је капи тен Бор ца играо
руком у свом шесна е стер цу.
Цела при ча око побед ни ка
могла је да буде реше на већ у
првом полу вре ме ну, јер се у
фини шу првог дела сусре та
Сава но вић нашао „очи у очи”
с гол ма ном Бор ца, али...

Тим из нашег гра да имао је
још сија сет изглед них при лика,

па су Чача ни могли да напу сте
Пан че во с пуном мре жом голова.
Ипак, нај ва жни је је да су осво -
је на три нова, вели ка бода, који
ће мно го зна чи ти у бор би за
опста нак. Све покло ни ке нај ва -
жни је спо ред не ства ри на све ту
у нашем гра ду и око ли ни може
да раду је и охра бри чиње ни ца
да су „’Жељи ни’ рат ни ци” изашли
као херо ји из још јед ног двобоја.

Баш сви су пока за ли како се
тре ба бори ти за боје свог клу -
ба. И они који су игра ли: Мар -
ко Кне же вић, Мар ко Кона тар,
Душан Плав шић, Дани ло Кова -
че вић, Сте фан Радо ји чић,
Милан Зори ца, Милош Михај -
лов, Јор дан Јова но вић, Петар
Ста нић, Дими три је Томо вић,
Милош Сава но вић, Пре драг
Сики мић, Милан Томић, Алек -
сан дар Мир ков, Лука Петро -
вић, али и они који су неиз о -
став ни део тима: Дамјан
Кнеже вић, Лука Сто ја но вић,
Вука шин Јов ко вић, Лазар

Марковић, Пре драг Ста ни ми -
ро вић, Бојан Трип ко вић и
Љубо мир Стевановић.

– Чести там мојим мом ци ма
на доброј игри и осво је ним
бодо ви ма. Оно што ме посеб -
но раду је, јесте еви ден тан
напре дак у одно су на прве две
утак ми це. Игра ли смо изван -
ред но у првом полу вре ме ну,
однос пре ма утак ми ци је био
на висо ком нивоу, у дефан зи -
ви смо добро дело ва ли. Држа -
ли смо пуну кон тро лу и у дру -
гом полу вре ме ну. Ште та је што
и рани је нисмо реши ли пита -
ње побед ни ка и мате ри ја ли зо -
ва ли добре акци је. Пока за ли
смо игру која хра бри пред
наред на иску ше ња. Има мо мно -
го про сто ра за напре дак, пого -
то во у офан зи ви, и када то буде -
мо попра ви ли, све ће бити још
боље. Знам да је мом ци ма
тешко да игра ју под при ти ском,
јер нам је сва ка утак ми ца јако
важна. Желе зни чар не заслу -
жу је да буде у доњем делу табе -
ле и даће мо све од себе да се
та ситу а ци ја попра ви што пре.
Сва ка сле де ћа утак ми ца нам је
нај ва жни ја, па смо све мисли
усред сре ди ли ка наред ном про -
тив ни ку. Иде мо на тешко госто -
ва ње у Земун, да оди гра мо нај -
бо ље што може мо и да побе -
ди мо – рекао је на кон фе рен -
ци ји за нови на ре одр жа ној
после утак ми це први тре нер
Желе зни ча ра Дра ган Ани чић.

У субо ту, 13. мар та, „дизел -
ка” ће бити на новом иску ше -
њу. Госту је у Зему ну, где ће са
исто и ме ним дома ћим тимом
укр сти ти копља и поку ша ти да
још јед ном обра ду је све већи
број сво јих сим па ти зе ра, не само
у Пан че ву већ и у целом јужном
Бана ту, па и у глав ном гра ду.
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Про шлог викен да у Врба су је,
уз пошто ва ње свих про пи са них
мера, одр жа но Првен ство Вој -
во ди не по Б-про гра му у стре -
ља штву за каде те и мла ђе јуни -
о ре. Стре љач ка дру жи на „Пан -
че во 1813” насту пи ла је са 16
так ми ча ра и била једи ни клуб
са свих осам еки па у мушкој и
жен ској кон ку рен ци ји.

Алек са Рако њац је осво јио
злат ну меда љу, с 595 кру го ва у
гађа њу из вазду шне пушке у
кон ку рен ци ји мла ђих јуни о ра,
а њего ва мла ђа сестра Ива Рако -
њац зара ди ла је брон зу у над -
ме та њу кадет ки ња. Она је пого -
ди ла 392 кру га гађа ју ћи из
вазду шне пушке. Еки па мла -
ђих јуни о ра оки ти ла се сре -
бром, а еки па каде та из нашег
гра да – брон зом. Поред Алек -
се, насту пи ли су и Огњен Лукић
(527 кру го ва), Нема ња Ђор ђе -
вић (504) и Огњен Бун чић (489
кру го ва). Тим пан че вач ких
кадет ки ња осво јио је брон за но
одлич је, а еки па мла ђих јуни -
ор ки пла си ра ла се на четвр то
место. Поред Иве, пуца ле су и
Тео до ра Кон дић (385 кру го ва)
и Катја Бог да но вић (337).

Мла ђи јуни ор Сте фан
Кешиш јан осво јио је злат ну
меда љу с 539 кру го ва у гађа њу
из вазду шног пишто ља, Вели -
мир Нин ко вић се оки тио сре -
бром (526 кру го ва), а Мар ко
Нин ко вић је зара дио брон за но

одлич је (523 кру га) у кон ку -
рен ци ји мла ђих јуни о ра, али
је у над ме та њу каде та осво јио
нај вред ни ји тро феј. Мари на
Мија то вић је била тре ћа, с 351
кру гом. Еки пе каде та и млађих
јуни о ра у гађа њу из пишто ља
биле су убе дљи во прве, а тимо -
ви кадет ки ња и мла ђих јуни -
ор ки из нашег гра да заслу жи -
ли су брон за на одлич ја. Насту -
пи ли су: Нема ња Ђорђевић,

Огњен Бун чић, Асја и Катја
Бог да но вић и Ива на Неран џић.

Сви так ми ча ри су испу ни ли
нор ме за Првен ство Срби је, које
ће бити одр жа но 20. мар та у
Сме де ре ву.

ПОКРА ЈИН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У ГАЂА ЊУ ИЗ ВАЗДУ ШНОГ ОРУЖ ЈА

НАШИ СТРЕЛ ЦИ „ХАРА ЈУ” ВОЈ ВО ДИ НОМ

СТОНОТЕНИСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

МАРКУ ТРОФЕЈ У ДУБЛУ

У атлет ској дво ра ни на Бањи -
ци у субо ту, 6. мар та, одр жа но
је Првен ство Срби је, а на ста зи
су се обре ли мла ђи пио ни ри.
Атлет ски клуб Пано ни ја се
пред ста вио с три чла на, а сво ју
бога ту ризни цу тро фе ја обо га -
тио је још јед ном меда љом.

У дисци пли ни спорт ско хода -
ње на ста зи од 1.000 мета ра
Вла ди мир Мир ков је од почет -
ка трке био у воде ћој гру пи, а
на кра ју је осво јио сре бр ну
меда љу, с резул та том 5:46,51
минут. У над ме та њу с ривал -
ка ма ста ри јим и до три годи не
Вален ти на Мир ков се пла си -
ра ла на пето место, поста вив -
ши нови лич ни рекорд, који
сада изно си 5:52,76 мину та,
док је нај мла ђа Нина Штр каљ
била сед ма.

Истог дана мла ђи јуни ор Сте -
фан Тови ло вић над ме тао се на
тра ди ци о нал ном полу ма ра то -
ну на Сре бр ном језе ру. По вео -
ма хлад ном вре ме ну и уз ветар
у прса овај панон ски дуго пругаш

попра вио је лич ни рекорд за
чак 11 мину та. У кон ку рен ци ји
285 трка ча Сте фан се оки тио
сре бр ним одлич јем. Оства рио
је резул тат од 1:14,21 сат, што
је за сва ку похва лу ако се има у
виду да му је након при пре ма
на Зла ти бо ру ово била прва трка
ове годи не. Сте фан ће ове годи -
не уче ство ва ти и на првен стви -
ма Срби је у пла нин ском трча -
њу, на ста зи од 10.000 м и полу -
ма ра то ну, а његов тре нер Мир -
ко Стан ко вић не кри је задо вољ -
ство одлич ним почет ком сезо -
не на отво ре ном. Поред њега,
на про шло не дељ ном полу ма -
ра то ну над ме та ли су се и Нови -
ца Сто ја но вић, Жељ ко Зељ ко -
вић и Милош Мом чи ло вић.

Већ у неде љу, 7. мар та, одр -
жа но је Првен ство Срби је за
ста ри је пио ни ре. Вла ди мир
Мир ков је и тада, на ста зи
дужи не 2.000 м, пока зао да је
један од нај бо љих мла дих атле -
ти ча ра у спорт ском хода њу, па
је осва ја њем сре бра, још јед -
ном, за цео минут поме рио лич -
ни рекорд, који сада изно си
12:06,48 мину та.

У трци деча ка на 300 м Зан -
ди Штр каљ је попра вио лич ни
рекорд на 44:46 секун де, док
је Иси до ра Павло вић у дисци -
пли на ма 60 м и скок удаљ сезо -
ну запо че ла пла сма ном међу
првих десет.

АК Пано ни ја је до сада осво -
ји ла чети ри меда ље на првен -
стви ма Срби је, а већ наред -
ног викен да „панон ци” ће
насту пи ти на Зим ском купу у
бацач ким дисци пли на ма, који
ће бити одр жан у Срем ској
Митро ви ци.

НОВО СТИ СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ „ПАНОН ЦИ МА”
ТРОФЕ ЈИ КАО ПЕР ЛЕ...

ПРВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПАНО РА МА

„ДИЗЕЛ КА” ИДЕ КА ЛУЦИ СПА СА

Стране припремио

Александар
Живковић

Прошлог викенда у Бече-
ју је одржано Првенство
Србије у стоном тенису
за млађе кадете. Играч
СТК-а Панчево Марко
Милановић постигао је
леп успех освајањем сре-
брне медаље у конкурен-
цији парова, заједно с
Николом Загорцем из
СТК-а Напад. Марко се
надметао и у појединач-
ној конкуренцији и сти-
гао до четвртфинала.

За десетак дана на про-
граму ће бити Првенство
Србије за кадете и кадет-
киње, на коме ће СТК Пан-
чево представљати Јелена Сте-
фановић, која и ове године
постиже запажене успехе. После
победе на турниру у Бечеју осво-
јила је треће место на такмиче-
њу Вршцу, па се на ранг-листи
Стонотениског савеза Србије
налази на првом месту, које дели
са Саром Радак, с којом ће игра-
ти у дублу на предстојећем
државном шампионату.

У наставку такмичења у Првој
лиги Србије стонотенисери
Панчева остварили су две побе-
де. Савладали су Топ-спин из
Врања са 4:2 и Чукарички из
Београда са 4:3. Мушка екипа
је и даље на седмом месту на

табели, на којем је завршила и
први део такмичења.

Подмлађена женска екипа
СТК-а Панчево остварила је
прву победу у наставку првен-
ства. Оружје је положила еки-
па Славије 96 из Ковачице. Овај
успех још више добија на зна-
чају ако се зна да је остварен
без најбоље играчице, Вање Сто-
јић, која се опоравља од после-
дица коронавируса и која ће
много значити Панчевкама у
борби за опстанак у Првој лиги.

У наредном колу мушка еки-
па ће у Панчеву играти против
Кикинде, а женски тим ће
гостовати у Змајеву.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЕТАЛАЦ
субота, 17 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ШТРАНД ВОЛЕЈ
субота, 18 сати 

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РУДАР
среда, 17. март, 17 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО – МЛАДОСТ ТСК

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Зрењанин: НАФТАГАС–ЈАБУКА
мушкарци

Футог: МЕТАЛАЦ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Пирот: ПИРОТ–ТАМИШ
среда, 17. март

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Б. Топола: ТОПОЛА–ДИНАМО

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Рума: СЛОВЕН–ЈЕДИНСТВО
Рума: РУ КОШ – БНС

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Земун: ЗЕМУН–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – КОЗАРА
субота, 15 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–ПРОЛЕТЕР
недеља, 14.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – ПОТПОРАЊ
Иваново: СТРЕЛА–БАНАТ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 24:20

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО 32:23

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ 1:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Бечеј: БЕЧЕЈ 1918 – ДИНАМО 1945 1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: КИКИНДА 1909 – БОРАЦ 2:9

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ХАЈДУЧИЦА 1:2
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СТРЕЛА 0:3
Б. Н. Село: СЛОГА – СТАРИ ТАМИШ 2:1

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – СЛАВИЈА 3:0

Кошарка

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ 69:51
Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН 92:70

Пан чев ци непри јат но
изне на ди ли
елиминацијом из
Купа „Бра ни слав
Покра јац”

Пар ти зан и тре ћи пут ове сезо -
не бољи од Дина ма
Два непри јат на и нео че ки ва на
пора за пре тр пе ли су руко ме -
та ши пан че вач ког Дина ма у
послед ње две утак ми це. Иако
је рас по ред био згу снут, па се
игра ло у рит му сре да –су бо та,
покло ни ци игре с лепљи вом
лоп том у нашем гра ду и око -
ли ни посеб но жале за ели ми -
на ци јом сво јих миље ни ка из
нај ма сов ни јег так ми че ња.

У четврт фи нал ној утак ми ци
Купа „Бра ни слав Покра јац”
Дина мо је госто вао у Кра гу јев -
цу. У дво ра ну „Језе ро” Пан чев -
ци су сти гли са оре о лом апсо -
лут ног фаво ри та, па ни нај ве ћи
песи ми сти нису могли да прет -
по ста ве да ће се „жуто-црни”
од бор бе за тро феј опро сти ти
већ у раној фази так ми че ња:
Рад нич ки –Ди на мо 23:22 (12:10).

Иако је само неко ли ко дана
пре овог дуе ла Дина мо убе дљи -
во савла дао Кра гу јев ча не на
свом тере ну у првен стве ном окр -
ша ју, овог пута сли ка је била
пот пу но дру га чи ја. Мом ци које
пред во ди тре нер Аким Ком не -
нић дозво ли ли су рива лу да се
раз и гра, да намет не свој стил и
да утак ми цу држи под сво јом
кон тро лом. Кра гу јев ча ни су
више желе ли три јумф и били
кон крет ни ји и јасни ји у сво јим
акци ја ма, а брзо су и дости гли
висо ку пред ност од пет голо ва,
коју је било тешко дости ћи.

Ипак, дру го полу вре ме дуе -
ла у Кра гу јев цу доне ло је мно -
го боље изда ње пан че вач ког
тима. Милош Коста ди но вић и
њего ви саи гра чи ухва ти ли су
резул тат ски при кљу чак, при -
бли жи ли се дома ћи ну на само
гол зао стат ка, у самом финишу

има ли при ли ку и да изјед на -
че, али овог пута је и сре ћа
била на стра ни хра бри јег тима
– Рад нич ког из Кра гу јев ца.

Нај е фи ка сни ји у редо ви ма
Дина ма био је капи тен Милош
Коста ди но вић, с десет голо ва,
а епи тет нај бо љег акте ра сусре -
та заслу жио је Милош Бару -
џић из Рад нич ког, доско ра шњи
руко ме таш пан че вач ког тима.

Већ у субо ту, 6. мар та, Пан -
чев ци су били на новом вели -
ком иску ше њу. Госто ва ли су у
глав ном гра ду, где су у окви ру
тре ћег кола плеј-офа Супер ли -
ге одме ри ли сна ге с Пар ти за -
ном. Иако су се при ка за ли у
мно го леп шем све тлу у одно су
на меч у Кра гу јев цу, пан че вач -
ки „жуто-црни” као да нису
могли да се опо ра ве од ели ми -
на ци је из купа: Пар ти зан –Ди -
на мо 24:20 (12:12).

Бео град ски „црно-бели” су
тако наста ви ли са одлич ним
игра ма у срп ском шам пи о нату,

а успе ли су и тре ћи пут ове
сезо не да савла да ју тим из
нашег гра да.

Била је то пра ва првен стве -
на утак ми ца, не толи ко лепа
за око, јер су бодо ви из овог
дуе ла били пре ко потреб ни и
јед ни ма и дру ги ма, али игра ло
се твр до, мушки, с мно го дуела.

Цен трал на фигу ра сусре та
био је фено ме нал ни гол ман
Пар ти за на Андреј Трна вац, који
је забе ле жио чак 23 одбра не и
био гото во непре мо сти ва пре -
пре ка за напа да че Дина ма.

Иако је Пар ти зан рела тив но
брзо сти гао до осет ни јег вођ -
ства (10:6), Пан чев ци нису посу -
ста ја ли, успо ста ви ли су пра ви
ритам, пре у зе ли ини ци ја ти ву
и већ до одла ска на одмор пре -
о кре ну ли резул тат.

Дру го полу вре ме је доне ло
изјед на че ну утак ми цу, рива ли
су се сме њи ва ли у вођ ству, а
онда је на сце ну сту пио већ
поме ну ти гол ман Трна вац. Од
47. мину та и резул та та 18:18
гости су само два пута успе ли
да пого де мре жу дома ћи на, па
су на кра ју мора ли да пру же
руку и чести та ју про тив ни ку
на побе ди.

– Пар ти зан је оди грао одли -
чан меч. Чести там и мојим саи -
гра чи ма на фан та стич ној бор -
бе но сти. Био је ово пра ви дер -
би, неиз ве стан до самог кра ја.
Трна вац је био мае стра лан и
нај за слу жни ји је за побе ду свог
тима. Ми се окре ће мо тре нин -
зи ма и при пре ма ма за наред -
не рива ле – иста као је на кон -
фе рен ци ји за нови на ре после

утак ми це капи тен Дина ма
Милош Коста ди но вић.

Тим из нашег гра да играо је
у саста ву: Нико ла Радо ва но вић
(16 одбра на), Урош Митро вић
(један гол), Ненад Вуч ко вић
(један), Дани ло Радо вић (три),
Милош Коста ди но вић (шест),
Милан Голу бо вић (чети ри),
Бори слав Урта, Иван Дис тол
(један), Огњен Тонић, Лазар
Павло вић, Радо ван Осто јић
(два), Урош Ста нић, Сте фан
Кова че вић, Милан Бошко вић,
Урош Павло вић (два гола) и
Мар ко Иван че вић.

– Добра игра дома ћег тима и
заслу же на побе да. Бра во и за
моју еки пу. Мом ци су се тру -
ди ли, бори ли, испо што ва ли све
так тич ке зами сли, али овог пута
Пар ти зан је био јачи за Андре ја
Трнав ца. Про ма ши ли смо чак
чети ри сед мер ца и два на ест
зице ра, што је заи ста мно го и с
таквим одно сом не може да се
доби је одлич ни Пар ти зан. Иде -
мо даље. Мора мо да вежба мо
реа ли за ци ју, јер смо у одбра ни
игра ли одлич но. Има ће мо малу
пау зу, која ће нам добро доћи
да се опо ра ви мо и спре ми мо за
иску ше ња која нам пред сто је.
Наша оба ве за је да се вра ти мо
на побед нич ки коло сек што пре
– рекао је после меча тре нер
Дина ма Аким Ком не нић.

Пан че вач ки „жуто-црни”
наред ни меч у плеј-офу игра ју
у сре ду, 17. мар та. У Халу спор -
то ва на Стре ли шту дола зи Рудар
из Костол ца. Утак ми ца почи -
ње у 17 сати, а биће оди гра на
без при су ства публи ке.

На Првен ству Вој во ди не за
поле тар це, пио ни ре и наде, које
је одр жа но про шлог викен да у
Новом Бече ју, мно го успе ха
има ли су и нај мла ђи кара ти -
сти из нашег гра да.

Чла но ви КК-а Дина мо у свој
град су се вра ти ли с девет нових
тро фе ја. Сре бр ну меда љу је
осво јио Лазар Нико лић у бор -
ба ма, а брон зе су зара ди ли:

Мар ти на Пузић, Уна Тер зић,
Ната ли ја Игић, Лука Добр о та,
Вук Вор ка пић, Лазар Нико лић
(сви у ката ма), као и Јеле на
Вуч ко вић и Вук Вор ка пић (у
бор ба ма). Иако су се одлич но
бори ле, без одлич ја су оста ле
Тео до ра Гагић, Тама ра Велуч -
ко вић и Ива Љуби чић.

Кара те клуб Мла дост је имао
сво је пред став ни ке у поје ди -

нач ним и екип ним насту пи ма,
а мали ша ни су забли ста ли
пуним сја јем.

Злат не меда ље су осво ји ли
Нико ла Јаво рац, Неда Недељ -
ко вић (обо је у бор ба ма) и Дуња
Јова но вић (кате). Сре бр на
одлич ја су заслу жи ли: тим
мушких нада у бор ба ма (Нико -
лић, Милу ти но вић, Јаво рац,
Арсе ни је вић), мушки ката тим
(Л. Нико лић, Вуко вић, В.
Нико лић), Новак Нико лић и

Нико ла Арсе ни је вић, а брон -
за ма су се оки ти ли: Ана ста -
си ја Крстић, Милош Милу ти -
но вић, Маша Јова нов, Мар ко
Милу ти но вић, Мили ца Вуко -
вић, Филип Вуји но вић и Нема -
ња Рачу ни ца. Иако су има ле
добре насту пе, без меда ља су
оста ле Ана Вуч ко вић и Алек -
сан дра Кор кут.

Осва ја чи меда ља на овом так -
ми че њу оства ри ли су пла сман
за Првен ство Срби је.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ КАРА ТИ СТА

КАРА ТЕ КЛИН ЦИ НА ПРА ВОМ ПУТУ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб8

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ДВА НЕУ ГОД НА ПОРА ЗА „ЖУТО-ЦРНИХ”СРЕБРО ЗА САЊУ
Прошлог викенда је одржано
последње атлетско такмичење у
дворанским условима у Србији.
Првог дана су се надметали мла-
ђи пионири, док су старији пио-
нири на државном шампиона-
ту наступили у недељу, 7. марта.

Сања Марић је у конкурен-
цији старијих пионирки осво-
јила сребрно одличје у трци на
800 метара.

– Сања је од новембра 2021.
године члан нашег клуба и већ
је показала изузетан напредак.
Сигуран сам да ће и она, баш
као и Марија Мркела, пред-
стављати атлетске бисере Срби-
је у наредном периоду. Овим
девојчицама у наредном пери-
оду предстоје базичне припре-
ме са атлетском репрезентаци-
јом Србије, а онда долази за
нас много важнији део сезоне:
такмичења на отвореном. Веру-
јем да добри резултати тек сле-
де – рекао је тренер атлетича-
ра Динама Љупчо Цветкоски.

Боје клуба у конкуренцији
млађих пионирки браниле су
и Марија Мркела и Миљана
Тодоровић. Оне нису тренира-
ле у дворани због ситуације с
пандемијом коронавируса, па
су им резултати овог пута били
скромни.

ОДЛИЧНЕ
ПЛИВАЧИЦЕ

Зимско првенство Војводине у
пливању одржано је 6. и 7. мар-
та у Зрењанину. У веома јакој
конкуренцији Пливачки клуб
Динамо представио се са 23
такмичара, од којих су поново
најуспешније биле младе пан-
чевачке пливачице. Њих седам
освојило је укупно 16 медаља.

У конкуренцији пионирки
Даница Константинов је заслу-
жила сребрна одличја у дисци-
плинама на 50 м леђно и 100
м мешовито. Срна Милутино-
вић је победила на 50 м дел-
фин, док је на 50 м краул дру-
га стигла на циљ.

Одличне су биле и кадетки-
ње Марта Константинов и
Андреа Пољак, које су освојиле
бронзане медаље: Марта на 100
м прсно и 200 м мешовито, а
Андреа у трци на 100 м леђно.

Другог дана такмичења насту-
пили су старији пливачи. У кате-
горији млађих јуниора најуспе-
шнија је била Андреа Нађ, која
је освојила златне медаље на
50, 100 и 200 м прсно, а у трци
на 100 м мешовито зарадила је
бронзу. Ива Врањеш је била
друга на 100 и 200 м леђно и
трећа на 50 м у истој дисци-
плини. Старија јуниорка Јеле-
на Врховац освојила је сребро
у надметању на 200 м делфин.

У штафети 4 x 100 м мешо-
вито, у апсолутној конкурен-
цији, женска штафета Динама
освојила је прво место. Плива-
ле су: Јелена Врховац, Ива Вра-
њеш, Андреа Нађ и Миа Пољак.
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Стефанија
Давидовић, студент
и магационер:
     – По завршетку радне
недеље волим да будем с
породицом, нарочито са
својом ћеркицом. У суботу
идемо у парк или шетњу,
понекад и у играоницу.
Недеља је дан за филм
или за неки „Дизнијев”
цртани.

Златко Воденичаров,
пекар:

     – Слободно време
служи за одмор и
релаксацију. 
Претежно користим 
то време да шетам,
слушам музику или 
да погледам серију.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Герила рад
Пропозиције су јасне у свим спортовима.

    Само ваља победити. Или честитати бољем од себе.

    Правила нема у љубави.

    Јер, кад те она обузме, немаш жељу да победиш.

    Мада, лепо је када лепо честиташ особи бољој од себе.

    Политика је посебна прича: интересантна је искључиво

    сопствена победа и нико бољем од себе искрено не честита.

    Да ли је лек герила рад?

Завијено увијен
Налетиш на отворену особу.

    Све ти каже како мисли.

    Шта год да је тема.

    Судариш се с провидном, отвореном лажовчином.

    Мути, измишља, баронише те у главу.

    О муфљуза се само очешеш.

    Што је добро, јер то је најгора сорта.

    Завијено увијена – провидно је самољубива и само то.

На струју
Свашта уме јако да удари.

    Али ништа тако снажно као струја.

    Гром преполови столетно здраво стабло.

    Електрицитет између љубавника окреће земљу наопако.

    Мождани импулс може се поредити са струјом.

    Покреће, ствара нове светове.

    Читаве прелепе универзуме!

    Нећемо поново о деструкцији на струју око нас.

Иван Гердић,
заваривач:

      – Викенд ћу 
провести са својом драгом
вереницом, уз неки 
добар филм. Или, 
ако нас време послужи, 
у шетњи 
по природи.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Осми уза стоп ни три јумф
пан че вач ких одбој ка ши ца

У субо ту опет на свом терену

Мало-пома ло, из неде ље у неде љу, из
кола у коло, девој ке које носе дрес Одбој -
ке 013 пола ко али сигур но осва ја ју сим -
па ти је све већег бро ја покло ни ка спо р та
у нашем гра ду и око ли ни. Сени ор ска
еки па овог колек ти ва, који успе шно
предво ди пред сед ник Иван Крго вић, над -
ме ће се у Дру гој лиги гру па „Север”, али
по све му оно ме што девој ке при ка зу ју
на тере ну, изгле да да је дошло вре ме да
Одбој ка 013 заи гра и у вишем ран гу.

Про шлог викен да су на про гра му биле
утак ми це четр на е стог кола, а еки па тре -
не ра Вла ди ми ра Јован чи ћа уго сти ла је
ново сад ску Сла ви ју у сали ОШ „Јован
Јова но вић Змај”. Био је то један од нај -
за ни мљи ви јих и нај не и зве сни јих мече -
ва у про шло не дељ ној рун ди шам пи о на -
та. С пра вом је понео и епи тет дер би ја
кола. Иако су Јеле на Петр ов и њене
саи гра чи це биле фаво ри ти пре почет ка
сусре та, Ново са ђан ке у Пан че во нису
дошле с белом заста вом. Тре ба ло је
избо ри ти се за сва ки поен, тре ба ло га је
„напра ви ти”, није било нима ло лако,
али је на кра ју побе ду изво је вао у овом
тре нут ку ква ли тет ни ји тим: Одбој ка 013
– Сла ви ја 3:0, по сето ви ма 25:14, 27:25
и 26:24.

Ипак, поче так сусре та није наго ве -
шта вао неиз ве сну утак ми цу. Пан чев ке
су у првом сету све кон це игре држа ле у
сво јим рука ма, била је то пот пу на доми -
на ци ја дома ћег тима. Већ при резул та -
ту 8:4 тре нер Сла ви је био је при мо ран
да затра жи тајм-аут, али ни то није вре -
де ло. Алек сан дра Гаће ша је одлич но

сер ви ра ла, у истом рит му наста ви ла је
и Дра га на Мар ко вић, а одлич не су биле
и Бјан ка Пет ко вић, Јеле на Петр ов, Мили -
ца Кужић и Софи ја Аша нин. Без вели -
ких про бле ма, рекло би се „с пола гаса”,
Одбој ка 013 дошла је до вођ ства у сето -
ви ма од 1:0.

Наста вак утак ми це је донео пот пу но
дру га чи ју сли ку. Ново са ђан ке су одјед -
ном заи гра ле као пре по ро ђе не. При
резул та ту 3:8 тре нер Јован чић је морао

да реа гу је тајм-аутом. Успео је очи глед -
но да „раз бу ди” сво ју еки пу, па је захва -
љу ју ћи бло ку Софи је Аша нин један на
један Одбој ка 013 дошла до 8:10. И када
се учи ни ло да ће усле ди ти пре о крет,
гошће су се опет „одле пи ле” (12:16),
али ни то им није вре де ло. У важним
тре ну ци ма одго вор ност је пре у зе ла Дра -
га на Мар ко вић, Мили ца Кужић је ас-
сер ви сом сма њи ла на 15:16, а када је
Алек сан дра Гаће ша бло ком један на
један изјед на чи ла на 18:18, поста ло је

јасно да Пан чев ке у финиш сета ула зе
пси хо ло шки јаче. У узбу дљи вој завр -
шни ци Одбој ка 013 про пу сти ла је две
сет-лоп те, али завр шни уда рац, за 2:0,
зада ла је Бјан ка Пет ко вић, која је била
можда и цен трал на фигу ра овог сусрета.

Гото во иден ти чан као дру ги био је и
тре ћи сет. Поно во су Ново са ђан ке боље
поче ле, води ле су са 10:14 и 17:20, али
нису има ле ни сна ге ни моћи да три јум -
фу ју. Тач ни је, нису им дозво ља ва ле девој -
ке из Одбој ке 013. Када је било нај по -
треб ни је, иску сне игра чи це из еки пе Вла -
ди ми ра Јован чи ћа пре у зи ма ле су одго -
вор ност и, у мани ри ма пра вих мај сто ра
ове игре, напе те и незгод не ситу а ци је
реша ва ле у сво ју корист. Иако се игра ло
поен за поен, иако је тас сре ће могао да
пре ваг не и на стра ну ново сад ског тима,
двој ни блок Пет ко вић –Га ће ша донео је
прву сет-лоп ту дома ћем тиму. Гошће су
успе ле да изјед на че на 24:24, али то је
био њихов послед њи поку шај... Јеле на
Петров је свом тиму доне ла доне ла нову
меч-лоп ту (25:24), а у три јумф ју је пре -
тво ри ла Бјан ка Пет ко вић после одлич -
ног и пре ци зног сер ви са.

Иако можда теже него што је то било
ко оче ки вао, Пан чев ке су наста ви ле сјај -
ну сери ју побе да. У мечу про тив Ново -
са ђан ки била им је осма у низу.

– Био је то пра ви дер би. Знао сам да
нас оче ку је тежак меч. И у нашем првом
ово се зон ском одме ра ва њу сна га, у Новом
Саду, било је неиз ве сно. Тада смо побе -
ди ли с 3:2. Пока за ли смо да смо бољи и
чести там девој ка ма на новом три јум -
фу, али и на побед нич ком карак те ру.
Нису оду ста ја ле ни када је про тив ник
имао озбиљ ну резул тат ску пред ност.
Нарав но да је било и ства ри које мора -
мо да попра ви мо на тре нин зи ма. Напра -
ви ли смо вели ки број сер вис гре ша ка и
на тај начин покла ња ли пое не рива лу,
али нај ва жни је је да смо успе ли да осво -
ји мо нова три бода – рекао је после
утак ми це тре нер Одбој ке 013 Вла ди -
мир Јован чић.

Еки па из нашег гра да зау зи ма дру го
место на табе ли, са ско ром од једа на ест
побе да и три пора за. Сада има 31 бод, а
при ли ку да уве ћа свој сал до има ће већ
у субо ту, 13. мар та. Тада ће у сали ОШ
„Јован Јова но вић Змај” госто ва ти еки -
па Штранд воле ја. Утак ми ца почи ње у
18 сати, али биће оди гра на без при су -
ства публи ке.

А. Живковић

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ТРИ НА Е СТИ ЦА” СЕ ШЕТА ВОЈВОДИНОМ

ПРВА МЕЧ-ЛОП ТА ЗА БОРАЦ

Пла сма ном на деве то место у

Супер ли ги Срби је одбој ка ши стар -

че вач ког Бор ца избо ри ли су се за

плеј-аут над ме та ње, па ће кроз дуе -

ле с дру го пла си ра ном еки пом Прве

лиге поку ша ти да обез бе де опста -

нак у елит ном дру штву.

Борац у субо ту, 13. мар та, у Хали

спор то ва на Стре ли шту доче ку је Мета -

лац из Гор њег Мила нов ца. Утак ми ца

почи ње у 17 сати, а због епи де ми о -

ло шке ситу а ци је у земљи гле да о ци -

ма неће бити дозво љен улаз.

Биће то прва утак ми ца плеј-аута,

који се игра на два доби је на меча.

Реванш је за седам дана у Мила нов -

цу, а уко ли ко буде било потре бе, мај -

сто ри ца ће бити оди гра на у нашем

гра ду.

„Бор ци”, срећ но!


