
Друштво
Све о упису 

у средње 

школе преко

интернета

» странa 5

цена 40 динара

Здравље
Пролећни детокс 

је свима доступан

» страна 6

Запис

Ненад Стојков: 

Банат као вечита

инспирација

» страна 12

Фото-репортажа

Сва уживања која 

пружа берба гљива

» стране 13

Фудбал
„Железничар” за 

корак ближе циљу

» стране 35

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  16 .  АПРИЛА 2021.
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ ТОКОМ
УСКРСА И 1. МАЈА
Петак 30. април – нерадни дан.
Понедељак 3. мај – нерадни дан.
Уторак 4. мај – од 10 до 15 сати.

У ГРАДСКУ УПРАВУ СТИГАО ПРЕДЛОГ
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Број 4912, година CLIII

АПРИЛАПРИЛ

Приоритет су правци од Водне заједнице до северне 
индустријске зоне и од раскрснице код Стакларе ка Стрелишту

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

ГРАД ЋЕ БИТИ ПРЕМРЕЖEН
БИЦИКЛИСТИЧКИМ СТАЗАМА

стр. 2

Грчка и Турска чекају
туристе из Србије

» страна 3

Ћирић кукулелече, а на
kukulele.com је истина

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА

ФРИЛЕНСЕРИ СЕ ПОДЕЛИЛИ
ОКО НОВОГ ПРЕДЛОГА ВЛАДЕ

страна 5 ОТИМАЊЕ О КЛИЈЕНТЕ

Банке саме раде све послове
око рефинансирања кредита

страна 4

страна 11НАШИ СУГРАЂАНИ МУЗИЧАРИ

Креатори музичке сцене
стр. 11



– Има мо две при о ри тет не ста зе.
Прво би мора ла да се изгра ди ста за
од Вод не зајед ни це у Ули ци Дими -
три ја Туцо ви ћа до север не инду стриј -
ске зоне; довољ но је да буде само са
десне стра не. У фабри ци ZF ради и у
„Бро зеу” ће тек да ради мно го наших
сугра ђа на, који би ишли на посао
бици клом. Пре две годи не, када се
радио водо вод ка Јабу ци, та ули ца је
била рас ко па на и било је речи о томе
да ће уз асфал ти ра ње коло во за бити
изгра ђе на и бици кли стич ка ста за.
Она је зна чај на не само за рад ни ке

већ и за сто ти не бици кли ста који
лети туда иду по Бана ту на раз не
мани фе ста ци је по нашим сели ма.

Дру ги при о ри тет је ста за од рас кр -
сни це код Ста кла ре, ка Стре ли шту,
опет са десне стра не.

– То би омо гу ћи ло да деца која на
тре нин ге и рекре а ци ју иду до базе на
и Хале спор то ва могу да возе бици -
кле. Посто ји већ добра ста за поред
зида Народ не баште, па би, у слу ча ју
да се изгра ди и ова коју сам поме нуо,
људи из Прво мај ске могли да стиг ну
до цен тра гра да на нај леп ши могу ћи
начин. Ако би било сред ста ва, тре ба -
ло би ура ди ти и ста зу уну тар Народ -
не баште, поред зида, где би маса
људи у зеле ној атмос фе ри вози ла
бици кле. Ето, то су пред ло зи град -
ских бици кли ста локал ној само у пра -
ви, а било би фено ме нал но када би
били усво је ни – закљу чу је Милој ков.

Овај бици кли ста уз пита ње-мото –
па, што не би и у Пан че ву? – кон ста -
ту је сле де ће чиње ни це:

1. Пошто ниje бучaн, не зага ђу је
око ли ну и на кра ћим рела ци ја ма

често је бржи од мотор них вози ла,
бицикл је у мно гим земља ма постао
и глав но пре во зно сред ство.

2. Човек је као ства ра лач ко биће
везан за место у рад ној орга ни за ци ји,
до које нај че шће дола зи ауто мо би -
лом или град ским пре во зом. На
послу мили о ни људи седе и при дола -
ску кући после руч ка се одма ра ју.
Због таквог сти ла живо та они се нај -
че шће опре де ле за рекре а тив не цен -
тре. Даме иду на пила тес и у аеро бик
или денс клу бо ве, а госпо да нај че шће
у тере та не. Бици кли зам, поред тога

што је спорт ска дисци пли на, све
више поста је рекре а тив на актив ност.

3. Нерет ко бицикл носи више од
јед не осо бе, и то тако што мала деца
седа ју у спе ци јал но кон стру и са не
пртља жни ке наме ње не само за њих,

они нешто ста ри ји при ја те љи седа ју
на шип ку (руду) или на зад њи пртља -
жник. Ни заљу бље ни ма у овом слу ча -
ју удоб ност није у првом пла ну. У
запад ним земља ма, где је ауто мо бил
оми ље но пре во зно сред ство, све већа
забри ну тост око здра вља и жеља да
се избег не град ска вре ва обно ви ле су
попу лар ност бици кли зма.

4. Бицикл пома же рекре а тив ним
воза чи ма да обна вља ју и одр жа ва ју
пси хо фи зич ку актив ност, која при јат -
но релак си ра, оста вља ју ћи могућ ност
да бици кли ста на сва ком месту које га
оду ше ви ста не и ужи ва у лепо та ма
што нуди при ро да. У мно гим европ -
ским земља ма ничу бици кли стич ке
ста зе дуж глав них путе ва који бици -
кли сте воде пре ма таквим мести ма,
где могу уди са ти чист ваздух.

5. Гра до ви у Срби ји нису бога ти
бици кли стич ким ста за ма. Неки их
уоп ште и нема ју иако посто је усло ви
за њихо ву град њу. Мно ге локал не
вла сти широм Евро пе диче се кило -
ме три ма и кило ме три ма ста за које су
наме ње не бици кли сти ма.

На кра ју, одго ва ра ју ћи на наше
пита ње шта би, ипак, било оно нај хит -
ни је што се у вези са овом темом у
нашој земљи мора про ме ни ти, Милој -
ков је нај пре навео сумо ран пода так
да годи шње око педе сет бици кли ста у
Срби ји поги не на путе ви ма, те да је
код нас још увек у сао бра ћа ју ско ро
све усред сре ђе но на мотор на вози ла,
па се вожња бици кла често пре тва ра у
напор, а не у рекре а ци ју.

Ето то.
С. Трај ко вић

Про шле неде ље у интер вјуу за „Пан -
че вац” гра до на чел ник Пан че ва Алек -
сан дар Сте ва но вић наја вио је поче так
пот пу не рекон струк ци је Ули це цара
Лаза ра, која је дуга кило ме тар и по и
спа ја цен тар гра да са оби ла зни цом. У
окви ру ових поза ма шних и вео ма
вред них радо ва, дужи ном целе ули це
биће изгра ђе не и бици кли стич ке ста -
зе, и то са обе њене стра не. Ова вест је
сигур но обра до ва ла бици кли сте,
којих је све више у нашем гра ду.

Овог пута, са жељом да из прве
руке – од бици кли ста – чује мо шта
мисле о ста њу посто је ћих бици кли -
стич ких ста за у Пан че ву, као и о томе
где би нужно још тре ба ло да буду
изгра ђе не, наш саго вор ник био је
Душан Милој ков, сва ка ко нај по зна -
ти ји пан че вач ки бици кли ста.

Човек који је стра стве ни бици кли ста
с висо ком еко ло шком све шћу рође ни
је Кови нац, али и ста нов ник Пан че ва
дуже од две деце ни је. Душан Милој -
ков зна све о бици кли зму. На свом
нео бич ном дво точ ка шу шпар та
широм Евро пе сва ке годи не. Нај пре
нам је рекао да се у земља ма Ста рог

кон ти нен та локал не само у пра ве
буквал но так ми че у томе ко ће изгра -
ди ти више бици кли стич ких ста за.

Зани ма ло нас је њего во мишље ње
о посто је ћим ста за ма у Пан че ву, а он
спрем но одго ва ра:

– Све су добре за вожњу, а има их
при лич но. То се не одно си на ону која
иде пре ма јужној инду стриј ској зони:
пуна је рупа и трња код „Петро хе ми -
је”. Мно ге бици кли сте из запад не
Евро пе сре тао сам с про бу ше ним
гума ма. И ста за на шета ли шту код
Тами ша је нерав на, у ката стро фал -
ном је ста њу и тре ба да се рено ви ра.
Али, упр кос томе што је ста за у Ули -
ци Паје Мар га но ви ћа тако ђе нерав на,
бици кли сти нису за њено рено ви ра -
ње! Раз лог за то је наш еко ло шки дух:
ста за је нерав на због тога што је поди -
же коре ње ста ба ла пла та на. Нико
ваљ да није луд да сече то див но дрве -
ће да би ста за била рав на. Желим да
напо ме нем и то да су се бици кли сти у
Пан че ву „избо ри ли” за то да локал на
само у пра ва 2011. годи не напра ви
одлич ну ста зу у Ули ци осло бо ђе ња.

Милој ков зна и где би још мора ле
да „ник ну” бици кли стич ке ста зе:

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 16. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Зама ло смо
уби ли маму
Зна те ли коме је рођен дан сле -
де ћег четврт ка? Нашој мами!
Исти ну да вам каже мо, нико од
нас није био ту кад се она роди -
ла и нема мо бла гог пој ма ког је
тач но дату ма то било, па смо се
дого во ри ли да то буде 22.
април. Шта фали.

Шта ради мо на мамин
рођен дан? Па, ништа посеб но,
углав ном се бар један део дана
пра ви мо да нам је ста ло до ње.
Оку пи мо се, при ча мо како је
див на, како нам је дала живот,
како без ње не би било ни нас и
како би тре ба ло да је чува мо и
да пази мо на њу. Доду ше, нико
не воли те при че о нашој одго -
вор но сти за мами но здра вље.
Ни о томе како јој већ дуже
вре ме није добро. Чим неко од
нас поч не о томе како су јој
плу ћа у очај ном ста њу, како је
прља ва и запу ште на, како је
ско ро сле па и пси хич ки неста -
бил на и томе слич но, сви поч -
не мо да зева мо и колу та мо
очи ма не бисмо ли ућут ка ли
говор ни ка. Зашто? Па зна те
зашто. Зато што смо ми, њена
деца, кри ви за све то. Реал но.
Мислим ко би дру ги био. Али
ствар но не воли мо те при че, јер
нам нека ко про џа ра ју по саве -
сти и онда ту и тамо поку ша да
изви ри неки осе ћај кри ви це.
Зато ми брже-боље мења мо
тему. Јер зна мо јако добро шта
смо јој ура ди ли. Зане ма ри ли
смо је, прво и основ но. Даље,
спа ли ли смо јој поје ди не дело -
ве тела. Има дана кад је гуши -
мо. Добро, сва ки дан то ради -
мо. Некад јој сипа мо мокра ћу
и измет у воду. Поне кад и неки
отров. Запра во, увек. Често је
тера мо да једе пла сти ку.
Добро, добро, непре кид но то
ради мо. Зане ма ру је мо је откад
зна мо за себе.

Она, нарав но, пати. Не да
пати, него се рас па да. Коп ни,
гори, тре се се, пла че, урли че...
не дај боже. То се више не
може гле да ти. Али, нај лу ђе од
све га, делу је као да нам све
пра шта и као да нас и даље
воли. Без у слов но. Мај ка ко
мај ка, све би за сво ју децу учи -
ни ла. Умр ла би за нас. Луди ло.

Зашто смо такви мон стру ми,
пита те нас? Зашто нас не ухап -
се? Зашто не поста не мо бољи
пре ма њој? Зашто је не изле чи -
мо? Па супер су вам пита ња,
али тре ба ло би да их поста ви те
и себи сами ма. Јер то је и ваша
мај ка. Ајде што сте смет ну ли с
ума да јој је у четвр так рођен -
дан, али немој те се пра ви ти да
сте јој чак и име забо ра ви ли.
Земља. Мај ка Земља. Види мо
се на жур ки, бра ћо и сестри це!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

О БИЦИ КЛИ СТИЧ КИМ СТА ЗА МА И ПОПУ ЛА РИ ЗА ЦИ ЈИ БИЦИ КЛИ ЗМА

Незаборав – 152. рођендан „Панчевца”.

У уторак, 13. априла, код споменика 

Јовану Павловићу

Снимио: Милан Шупица

И МЕДИ ЦИН СКИ
РЕКВИ ЗИТ

Бицикл је мно ги ма један од нај -

дра жих рекви зи та за рекре а ци ју,

а кори сти се и у меди ци ни. На

првом месту, слу жи за ерго тест у

кар ди о ло ги ји, али и као рекви зит

у посто пе ра тив ним захва ти ма у

фази опо рав ка паци је на та. У све -

ту не посто ји нијед но бањско

лечи ли ште које нема трена жер.

ДАЈ ТЕ ШТО ВИШЕ ВЕСТИ О БЕЗ ДИМ НИМ
ДВОТОЧ КА ШИ МА, МОЛИМ

Још сао бра ћај них каме ра
Град Пан че во закљу чио је
оквир ни спо ра зум за набав ку
каме ра за детек ци ју сао бра ћа -
ја, чија је вред ност 9,35 мили -
о на дина ра. Једи ни пону ђач
који је зато и добио овај посао
јесте бео град ска фир ма „Mac-
hina Security” д. о. о.

Ради се, нарав но, о каме ра ма које ће пра ти ти пона ша -
ње уче сни ка у сао бра ћа ју. Место где ће бити поста вље не
јесте рас кр сни ца ули ца Прво мај ске и Мило ша Тре бињ ца.
Рок за извр ше ње спо ра зу ма је годи ну дана.

Седам нових суди ја
Висо ки савет суд ства Срби је донео је одлу ку о избо ру
седам суди ја за Основ ни суд у Пан че ву. На листи суди ја
који се први пут бира ју на суд ску функ ци ју јесу судиј ски
помоћ ни ци у Основ ном суду Нема ња Цако вић, Алек сан -
дар Јова нов и Весна Мар ко вић.

Суди је Основ ног суда поста ју и судиј ски помоћ ник у
Вишем суду у Пан че ву Мари на Бра шо ван Делић, судиј -
ски помоћ ник у бео град ском Вишем суду Иво на Вуј ко -
вац, као и судиј ски помоћ ник у Апе ла ци о ном суду у Бео -
гра ду Вања Томић. Нови суди ја у Основ ном суду у Пан че -
ву је и „кори сник почет не обу ке на Правосуд ној ака де ми -
ји” Сло бо дан ка Гаврић. С. Т.

ГРАДСКЕ ВЕСТИ

ПРЕ КО МИЛИ ЈАР ДУ БИЦИ КА ЛА НА ПЛА НЕ ТИ

Бицикл је вози ло с нај ма ње два

точ ка које се покре ће сна гом воза -

ча, одно сно пут ни ка. Сна га се

помо ћу педа ла или ручи ца лан цем

и зуп ча ни ци ма пре но си на точ ко -

ве. Откри ће бици кла није веза но

за одре ђе ну годи ну или кон крет -

ног про на ла за ча. Од почет ка

основ ни кон цепт бици кла није се

бит но мењао, осим што су дана -

шњи бици кли дале ко лак ши за

упра вља ње и сигур ни ји.

Због рела тив но јеф ти не изра де

и доступ но сти бицикл је данас нај -

ра спро стра ње ни је пре во зно сред -

ство. Прет по ста вља се да тре нут но

на све ту посто ји пре ко мили јар ду

бици ка ла! Има ју ћи у виду чиње ни -

цу да је у поре ђе њу с дру гим уоби -

ча је ним пре во зним сред стви ма

(нпр. ауто мо би лом) бицикл без о -

па сан по зага ђе ње око ли не, а ујед -

но има и врло пози ти ван учи нак

на здра вље људи који га возе,

број ни гра до ви у све ту оси гу ра ва ју

за бици кли сте раз ли чи ту инфра -

струк ту ру за олак ша ва ње вожње:

одво је не бици кли стич ке ста зе,

посеб на места за одла га ње бици -

ка ла, дело ве гра да у које је могу ће

доћи искљу чи во бици клом или

пеши це...

Душан Милојков

Обележена двосмерна бициклистичка стаза у Улици Лава Толстоја
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За Грчку довољна
потврда о вакцини, а
Турци још траже тест

Министарка туризма Татјана
Матић изјавила је да ће гра-
ђани Србије моћи да путују у
Грчку од 14. маја, преко Север-
не Македоније, али ће већ сре-
дином априла моћи да уђу из
Бугарске, уз потврду о вак-
цинацији или са антигенским
тестом. Неке агенције су већ
почеле да продају летње аран-
жмане, а први чартер-лет за
Анталију, 22. маја, распродат
је.

Туристима су на располага-
њу и домаће дестинације, а
посебну погодност представља-
ју ваучери.

Агенције су већ објавиле
чартер-програме за Крит,
Родос, Крф и Скијатос и прве
уплате су стигле. У току су
преговори агенција и прево-
зника, па се ускоро могу оче-
кивати аранжмани и за оста-
ле делове Грчке.

– Путници који су прошле
године добили заменске вау-
чере имаће предност у односу
на новопријављене. Ми ћемо
прво с њима контактирати и
понудити им све наше произ-
воде које смо планирали за лет-
њу сезону. Многи хотели пла-
нирају снижење цена – кажу за
РТС туристички радници.

У Грчку ћемо овог лета моћи
да уђемо с потврдом о вакци-
нисању било којом вакцином
против короне. Турска засад
искључиво тражи негативан ПЦР
тест, што је тренутно чини мање
конкурентном на тржишту.

– Они су најавили да ће од
15. априла променити одређе-
не ствари за улазак у земљу и
излазак из ње. Ми очекујемо, а
такве су нам и најаве, да ће
укинути ПЦР, као и прошле
године, а свакако да је опција
да ко је вакцинисан, може да
уђе без икаквог проблема –
каже Душан Анастасов из аген-
ције „Биг блу”.

Они који нису добили потвр-
ду о вакцинацији или је она

исписана на ћирилици, преко
нове услуге на е-порталу могу
добити двојезичну потврду у
штампаном и електронском
облику.

– Постоје посебни читачи за
кју-ар код на свим граничним
прелазима. Врло једноставно,
у неколико секунди, цариник
отвара тај кју-ар код и на екра-
ну му се појављују сви подаци
о путнику. Дакле, тако је

замишљено да се контролишу
подаци о вакцинацији – обја-
шњава директор ЈУТA Алек-
сандар Сеничић.

Како се границе буду отва-
рале, тако ће и агенцијска пону-
да бити све богатија. Није важно
хоћемо ли овог лета отићи
некуд у иностранство, важан је
осећај да можемо да отпутује-
мо куд год пожелимо, нарав-
но, свако у складу с дебљином
свог новчаника.

Р. П.

Они који нису добили
потврду о
вакцинацији или је
она исписана на
ћирилици, преко нове
услуге на е-порталу
могу добити
двојезичну потврду у
штампаном и
електронском облику.

КУДА И КАКО МОЖЕ МО НА МОРЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

„ЕКО САН ПЛУС” 
ОБЈА ВИО

Поче ла 
дера ти за ци ја

Дру штво за дез ин фек ци ју,
дез ин сек ци ју и дера ти за ци ју
„Еко сан плус” д. о. о. саоп -
шти ло је да је у четвр так, 15.
апри ла, на тери то ри ји гра да
Пан че ва поче ла про лећ на
систе мат ска дера ти за ци ја.

Из рани јих саоп ште ња овог
дру штва позна то је да је дера -
ти за ци ја бес плат на и да
током њеног тра ја ња струч -
не еки пе оби ла зе сва дома -
ћин ства, као и подру ме свих
стам бе них згра да, те нехи -
ги јен ска насе ља на тери то -
ри ји гра да Пан че ва и дома -
ћин ства у свим сели ма.

Д. К.

САОПШТЕЊЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Траје вакцинисање
без заказивања

Градска управа је саопштила
да је имунизација становника
Панчева без заказивања настав -
љена и ове недеље. У саопштењу
се наводи да вак цина има до -
вољ но и да ће бити вакцини -
сани сви који то желе. У понуди
су вакцине „Фајзер” и „Астра
Зенека”.

Позиву да се вакцинишу
грађани су се ових дана ода-
звали у великом броју. Меди-
цинске екипе су настављале
рад и после 15 сати и ниједан
грађанин није враћен с пункта
за вакцинацију, а тако ће, обе-
ћавају у Градској управи, бити
и убудуће. Д. К.

МУП АПЕЛУЈЕ
НА ГРАЂАНЕ

Не пали те 
ниско расти ње

Сек тор за ван ред не ситу а ци је
Мини стар ства уну тра шњих
посло ва апе лу је на гра ђа не да
не спа љу ју ниско расти ње на
отво ре ним про сто ри ма због
опа сно сти од шире ња пожа ра,
које може да угро зи живо те и
здра вље дру гих људи и да нане -
се ште ту живот ној сре дини или
дру гу мате ри јал ну ште ту.

Само од почет ка ове годи не
на тери то ри ји наше земље еви -
ден ти ра на су 6.933 пожа ра, од
којих је 3.696 наста ло на отво -
ре ном про сто ру. У овим пожа -
ри ма две осо бе су изгу би ле
живот, а њих девет је задо би ло
повре де. Д. К.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Поче ла испо ру ка
вита ми на

Дирек тор ка Репу блич ког
фон да за здрав стве но оси гу -
ра ње Сања Шко дрић саоп -
шти ла је да је испо ру ка паке -
та вита ми на пен зи о не ри ма
поче ла у поне де љак, 12.
апри ла.

Први кон тин гент обу хва -
та 300.000 паке та и у њима
се нала зе вита ми ни Ц и Д3,
као и цинк.

Шко дри ће ва је наја ви ла
да ће до 5. јуна сви пен зи о -
не ри у Срби ји доби ти паке -
те вита ми на које је обез бе -
ди ла држа ва. Вита ми ни се
испо ру чу ју на кућ ну адре су.

Д. К.

ГДЕ СЕ ИСТИ ЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИ ЉЕ (5)

Ћирић куку ле ле че, а на kukulele.com је истина
Нови запа њу ју ћи испа ди адво -
ка та кри ви ча ра Јова на Ћири -
ћа: тужио је глав ног и одго -
вор ног уред ни ка „Пан чев ца” и
жалио се Саве ту за штам пу.
Куку ле ле че. Све је то дозво -
ље но, само ника ко да барем
један аргу мент изне се. Ваљ да
мисли да не може да изгу би
није дан спор јер је адво кат,
посто ји осно ва на сум ња, који
воли да „под ма зу је” суди је.

Ево аргу ме на та: да ли смо
га зва ли да изне се сво је виђе -
ње момен та у коме је зама ло
физич ки наср нуо на вла сни ка
нове опти чар ске рад ње са чије
фаса де неће да ски не сво ју
таблу? Јесмо. Доби ли смо само
прет ње и увре де. Бај-д-веј,
доби смо у међу вре ме ну и исто -
вет ну инфор ма ци ју (пода ци
њених доно си ла ца позна ти
редак ци ји) да је још у гим на -
зиј ским дани ма био наси лан,

желе ћи да се поту че са сва -
ким. Ето, то је из шко ле понео.

Или, да ли је ијед ном дошао
у редак ци ју „Пан чев ца” да
затра жи при ли ку за реа го ва -
ње на неки обја вље ни текст?
Није. Дошао је само јед ном да
пре ти да ће се, ако му се тог
тре нут ка не „испо ру чи” име
ауто ра тек сто ва, „све ово лоше
завр ши ти” по лист. Не раз у ме

да пот пис „Р. П.” под ра зу ме ва
редак ци ју „Пан чев ца”, одно -
сно тек сто ве на који ма је ради -
ло неко ли ко ауто ра.

Чему упли та ње Саве та за
штам пу ако није иско ри стио
нијед но од сво јих пра ва? Биће
да се ради о бесу и немо ћи.

Отка ко смо про шле неде ље
поме ну ли сајт kukulele.com,
који се бави комен та ри са њем
рада адво ка та, чита о ци „Пан -
чев ца” што су га посе ти ли моле
нас да пре не се мо шта тамо
сто ји. Јер је – недво сми сле но.
Изла зи мо у сусрет публи ци. У
једи ном комен та ру који је пот -
пи сан са „Јоца” пише, цити -
ра мо: „Пази те се дру га ри да
не поша ље те жену код њега.
Одмах је напа да и тра жи секс
с њим. Сек су ал но је поре ме -
ћен као лич ност.” Иза ово га
не сто ји наш лист, већ кори -
сник Ћири ће вих услу га.

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

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

Епи лог ће се, очи глед но,
виде ти на суду. То је добар
пут. Поздра вља мо. Р. П.

Јован Ћирић
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ГРЧКИ АЕРОДРОМИ ОТВОРЕНИ

ЗА АВИОНЕ ИЗ СРБИЈЕ

Грчка ће отворити своје гра-

нице и омогућити летове за

туристе из Европске уније

16. априла, као и за пет

земаља које нису чанице ЕУ,

међу којима је и Србија.

Грчке власти су обавести-

ле медије како ће се лето-

ви, под посебним условима,

дозволити за становнике

чланица ЕУ, као и за

држављане САД, Уједиње-

них Арапских Емирата,

Велике Британије, Израела

и Србије.

За почетак, биће дозвоље-

но слетање авиона на девет

аеродрома у Атини, Солуну,

као и на још пар популарних

туристичких дестинација, а

од 14. маја биће отворени

сви аеродроми.

УСЛОВ ЗА ПОВРА ТАК У НОР МА ЛАН ЖИВОТ

Одлуком Кризног штаба отво-

рени су тржни центри, деца

се враћају у школе, а очекује

се и отварање унутрашњих

делова угоститељских објека-

та. Иако у оквиру свих ових

садашњих погодности посто-

је строга ограничења – број

купаца у центрима, гостију у

кафићу и ђака у учионици,

изгледа да мере попуштају.

Међутим, многе забране су

и даље међу строгим мера-

ма, попут забране окупљања

више од пет грађана. То

практично значи и надаље

утакмице без навијача, нема

свадби... Конкретно попушта-

ње ове мере (максималан

број окупљених) медицински

део Кризног штаба везује

искључиво за број оболелих.

– Да бисмо све остале мере

елиминисали, потребно је да

на дневном нивоу имамо дво-

цифрен број, односно да број

заражених буде испод 100 –

каже епидемиолог и члан

Кризног штаба проф. др Бра-

нислав Тиодоровић.

Професор и члан Кризног

штаба истиче да „грађани

морају да схвате да ово не

може појединац сам, већ сви

морамо колективно да се

посветимо овој борби”.

– Ипак, како ће се све даље

одвијати, зависи искључиво

од понашања нас самих и од

процеса имунизације. А нај-

бољи начин борбе је пошто-

вање мера. Није то ничији

хир, ово је потреба и једино

тако можемо да се надамо да

ћемо у наредном периоду

успети да бројке сведемо на

ту жељену цифру – поручује

професор Тиодоровић.



Посто је ћи усло ви
омогу ћа ва ју да
корисни ци доби ју
нижу кама ту без
обзира на
променљиву 
камат ну стопу

Физички оти ћи у
банку или пла ти ти 
од куће

Гра ђа ни кли јен ти бана ка већ
дуго због пада кама та рефи нан -
си ра ју рани је узе те кре ди те, и
то не само код сво је бан ке, већ
зајам пре ба цу ју у дру гу бан ку
ако тамо доби ју повољ ни је усло -
ве за отпла ту. Недав ном
инструк ци јом цен трал не бан ке
про це ду ра је појед но ста вље на:
кли јент више не мора да „шета”
изме ђу бана ка да би добио оно
што је зами слио и што је могуће.

Над ле жни из Народ не бан ке
Срби је (НБС) обја шња ва ју за
бео град ске меди је да та
инструк ци ја омо гу ћа ва кори -
сни ку кре ди та да пре вре ме ну
отпла ту у пот пу но сти извр ши
без одла ска у бан ку код које
пре вре ме но отпла ћу је кре дит
– цео посао завр ша ва се у банци.

Како инструк ци ја 
НБС-а пома же

То зна чи да, уме сто да кори -
сни ци под но се зах тев за пре -
вре ме ну отпла ту неко ли ко дана
пре него што се извр ши пре нос
сред ста ва, па да при ба вља ју
потвр ду о ста њу дуга, која у
прак си није увек обу хва та ла
цело ку пан износ потре бан да
се кре дит затво ри, те да, што је
пре ма струч ња ци ма нај те же,
обез бе де да се пре нос сред ста -
ва из јед не у дру гу бан ку извр -
ши баш на дан када је потвр да
изда та – кори сни ци сада могу
да се искљу чи во посве те тра -
же њу нај по вољ ни је пону де на
тржи шту, а све адми ни стра тив -
но-тех нич ке посло ве у вези с
рефи нан си ра њем кре ди та пре -
у зи ма ју на себе бан ке.

Инструк ци ја реша ва још
неко ли ко про бле ма тич ких ситу -
а ци ја. Често при ву че ни неком
добром пону дом, гра ђа ни без
зах те ва за пре вре ме ну отпла ту
и без потвр де о ста њу дуга узму
код дру ге бан ке кре дит за рефи -
нан си ра ње, пре не су сред ства на
пар ти ју кре ди та који желе да
отпла те, али кре дит због непо -
што ва ња уго во ре не про це ду ре
и оба ве за не буде отпла ћен.
Нерет ко, услед тех нич ких раз -
ло га, кре дит за рефи нан си ра -
ње буде пре нет на теку ћи рачун
кори сни ка код бан ке код које
се кре дит отпла ћу је, а корисник
онда та сред ства подиг не, чиме

се кре дит за рефи нан си ра ње
нена мен ски потро ши, па обе
бан ке има ју про блем с кори -
сни ком. Нај че шће се рефи нан -
си ра ју гото вин ски кре ди ти, а
посто је ћи усло ви омо гу ћа ва ју
да кори сни ци доби ју нижу кама -
ту без обзи ра на про мен љи ву
камат ну сто пу, која се углав -
ном састо ји од бели бо ра и мар -
же, јер посто ји про стор за додат -
но сма ње ње маржи.

При ме на инструк ци је зна чи
да ћe бан ка увек бити оба ве -
ште на, што рани је није био слу -
чај, да кори сник наме ра ва да
оде из бан ке, па посто ји могућ -
ност да му пону ди повољ ни је
усло ве за рефи нан си ра ње ако
оста не, чиме се под сти че бор -
ба за кли јен та, а кама те пада -
ју. Као јед ну од мера за олак -
ша ва ње финан сиј ске ситу а ци -
је кли јен ти ма бана ка који су

запа ли у про бле ме због пан де -
ми је НБС је омо гу ћи ла рефи -
нан си ра ње или репро гра ми ра -
ње оба ве за, уз застој у отпла ти
оба ве за у тра ја њу од шест месе -
ци. Зах тев за при ме ну олак -
ши ца кли јен ти могу да под не -
су до 30. апри ла.

Пита ње је коли ко је кли -
јена та досад тра жи ло ову

погодност. Закључ но с јану а -
ром, у одно су на први и дру ги
мора то ри јум, заин те ре со ва ност
за кори шће ње олак ши ца је
мања. Код овог тре ћег засто ја
у отпла ти нису сви кли јен ти
ауто мат ски обу хва ће ни, већ је
потреб но испу ни ти одре ђе не
усло ве чија је свр ха да се иден -
ти фи ку ју кли јен ти који због
пан де ми је има ју про бле ме у
отпла ти, а онда под не ти бан ци
зах тев, па због тога, као и због
свр хе и пери о да у којем се при -
ме њу је, овај тре ћи застој у
отпла ти оба ве за није могyћe у
пот пу но сти поре ди ти с прва
два мора то ри ју ма.

Диги тал но пла ћа ње, 
да или не?

Поред рефи нан си ра ња кре ди -
та, тема о којој се гово ри у бан -
кар ским кру го ви ма је диги тално

пла ћа ње услу га. У вези с тим,
став Удру же ња бана ка Срби је
(УБС) јесте да су поје ди не бан -
ке, како би кли јен те пре у сме -
ри ле на то да услу ге кори сте
диги тал но, напра ви ле корек ци -
је цена. Аргу мен та ци ја је јасна:
потреб но је и вре ме и новац
(пре воз у два прав ца, који кошта)
за одла зак у екс по зи ту ру бан ке,

а ту је и вре ме које се про во ди у
екс по зи ту ри. Код диги тал ног
начи на пла ћа ња све се ради од
куће. Или с посла, ко има ту
могућ ност.

Уз то, ако се физич ки поја -
ви те у бан ци, пла ћа ње по јед -
ном нало гу кошта 50 дина ра,
ако пла ћа те пре ко мобил них
апли ка ци ја посто је паке ти за
више нало га с ценом од 100 до
400 дина ра, а диги тал ни налог
ста је 10 дина ра. Пре ма УБС-у,
ради се о очи глед ној уште ди,
одно сно о томе да бан ке желе
да олак ша ју кли јен ти ма.

Ина че, у Срби ји послу је 26
бана ка, које, ако кли јент није
задо во љан сво јом бан ком, јед -
но став но могу да се мења ју. Из
УБС-а исти чу да кре дит на
актив ност бана ка током пан -
де ми је није ста ла, те да су бан -
ке наста ви ле да кре ди ти ра ју
гра ђа не и при вре ду.

Не мисле сви тако. За сајт К1
пред сед ник Удру же ња бан кар -
ских кли је на та „Ефек ти ва” Дејан
Гаври ло вић каже да су и поједи -
не диги тал не услу ге поску пе ле.

– Када је поче ла про мо ци ја
елек трон ског бан кар ства, аргу -
мен ти бана ка су били упра во
да се ште ди вре ме и новац, али
ште де и бан ка ри, јер тиме има -
ју мањи број запо сле них – изја -
вио је Гаври ло вић.

Пре ма њего вим речи ма,
обра зло же ње за пове ћа ње цена
поје ди них бан кар ских услу га
„не пије воду”, одно сно не
посто ји логич но обја шње ње које
може да оправ да такав посту -
пак бана ка. Он дода је да због
тога има ју при лич но жал би гра -
ђа на, посеб но на дра сти чан раст
цена у јед ној од бана ка и на
уво ђе ње нових тари фа.

Иста као је и да се сада поја -
ви ла накна да за одр жа ва ње
деви зног рачу на, која ника да
није посто ја ла, као и накна да
за извр ше ње трај ног нало га.
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ПРЕ МА ИСТРА ЖИ ВА ЊУ „БИРАМ ДИГИ ТАЛ НО”

Пре ко мобил ног теле фо на купу ју и кола
Kолико гра ђа на кори сти памет -
ни теле фон за плаћањa и оба -
вља ње финан сиј ских тран сак -
ци ја? Недав но је обја вље но
истра жи ва ње ком па ни је „Виза”
„Бирам диги тал но” о пер цеп -
ци ји мобил них пла ћа ња, које
је реа ли зо ва но на реги о нал ном
нивоу – на тржи шти ма Срби је,
Босне и Хер це го ви не, Север не
Маке до ни је, Црне Горе и Алба -
ни је током фебру а ра и мар та
2021. годи не на узор ку од 2.250
кори сни ка кар ти ца.

Пре ма резул та ти ма, ско ро
четвр ти на потро ша ча у Срби ји
сва ко днев но кори сти памет ни
теле фон за оба вља ње тран сак -
ци ја, а 41 одсто свих испи та -
ни ка пла ни ра да кори сти такву
опци ју у будућ но сти. Ово гово -
ри о све већој све сти гра ђа на

Срби је о потре би при ме не
модер них тех но ло ги ја, али и о
зна чај ном про сто ру за уна пре -
ђе ње ино ва тив них опци ја при -
ли ком при хва та ња бес кон такт -
них пла ћа ња. Инте ре сант но је
да је више од 30 одсто испи та -
ни ка поче ло да кори сти мобил -
не теле фо не за пла ћа ње од
почет ка пан де ми је.

За већи ну уче сни ка у истра -
жи ва њу кључ не пред но сти пла -
ћа ња памет ним теле фо ном су
прак тич ност (65 одсто), јед -
но став ност (44 одсто) и брзи -
на (37 одсто). Око 45 одсто
уче сни ка анке те веру је да су
пла ћа ња памет ним теле фо ном
сигур на, а ско ро тре ћи на
потро ша ча као недо стат ке
наво ди то да тех но ло ги ја није
још увек широ ко при хва ће на,

те да је број места на који ма
су таква пла ћа ња могу ћа
ограни чен.

Упр кос раз ли чи тим нави ка -
ма, истра жи ва ње пока зу је да
куп ци из реги о на пока зу ју
спрем ност за усва ја ње
савремених тех но ло ги ја, као и
да воле да тести ра ју нове
функције које нуде памет ни
теле фо ни. Када већ гово ри мо
о земља ма реги о на, Север на
Маке до ни ја пред ња чи по пита -
њу бро ја кори сни ка мобил них
пла ћа ња с 36 одсто таквих
потро ша ча. Црна Гора, Босна
и Хер це го ви на и Срби ја су „бли -
зу” са 24 до 26 одсто оних што
кори сте мобил не теле фо не за
пла ћа ње, а на дну ове лестви -
це је Алба ни ји – у тој држа ви
само 10 одсто испи та ни ка

обавља финан сиј ске тран сак -
ци је „џеп ним” телефоном.

Ина че, на овај начин нај че -
шће се пла ћа ју месеч ни рачу -
ни и услу ге пар кинг-сер ви са
(51 одсто), кар те за позо ри ште,
био скоп и јав ни пре воз (43
одсто), рачу ни у про дав ни ца -
ма, кафи ћи ма и ресто ра ни ма
(39 одсто), нару чи ва ње хра не
(38 одсто), тури стич ки аран -
жма ни и наме штај (36 одсто),
а 26 одсто уче сни ка у истра -
жи ва њу наво ди да мобил ним
теле фо ном купу је ауто мо би ле.

Та поде ла на Србе, Хрва те, Бошња ке ми је опа сно доса -
ди ла, па сам због тога посег нуо за иде јом о поде ли по
„вак ци о нал но сти”. Напра вио сам синоп сис за сце на рио
с тим у вези, који сам обја вио на свом „Феј сбук” нало гу,
а у њему се при пад ни ци раз ли чи те вак ци о нал но сти
изме ђу себе поту ку. Када се испред њих испо ста ви лик
који је добио нај но ви ју „Џон сон & Џон сон” вак ци ну, а уз
њу и бес плат ни шам пон про тив перу ти, устре ме се и на
њега. Сло ган је „Буди те дио сви је та! Ције пи те се! Поту -
ци те се!” и веру јем да би све зајед но можда био зго дан
допри нос кам па њи којом би се анти вак се ри под ста кли
на „цијепљење”.

(Реди тељ и писац Пре драг Личи на, „Данас”, 13. април)

* * *
Струч ња ци се сла жу да љубав и кре а тив ност чове ка чине
посеб ним, радо сним, срећ ним у живо ту. Вла ди ми ру,
којег тума чим у јед ном крат ком вре мен ском пери о ду,
који је све га један чин Нуши ће вог при ка зи ва ња о мен -
та ли те ту људи оног, а и овог вре ме на, сру ши ће се све у
јед ном дану. И његов кре а тив ни и љубав ни свет који је
до тада гајио. И егзи стен ци јал ни. Шта је мера уступ ка,
раз у ме ва ња, где смо ми као људи када раз у ме мо потре -
бе сре ди не и потре бе дру гих људи, а где губи мо соп стве -
ни инте гри тет зато што нам је пења ње на дру штве ној
лестви ци при о ри тет ни је од љуба ви, од живо та, па испо -
ста ви ће се и од очин ства, јер је и то чак дове де но у пита -
ње у Его но вој адап та ци ји „Пучи не”. У овој дра ми сви су
уце ње ни и корум пи ра ни, јер је реч о људи ма из вла сти
или из непо сред не бли зи не вла сти. Иза поро дич них,
при ја тељ ских и љубав нич ких одно са сто ји голи инте рес.
Сви има ју корист од ове афе ре... Али у дра ми, баш као и
у живо ту, исти на про цу ри пре или касни је.

(Глу мац Ненад Јездић, пор тал „Нова.рс”, 9. април)

* * *

* * *
Бојим се да је про блем нашег дру штва поли тич ка непи -
сме ност. Бер толд Брехт је дав но гово рио да је од свих
врста непи сме но сти нај го ра поли тич ка непи сме ност.
Како он каже: „Поли тич ки непи сме на осо ба не чује, не
гово ри, не уче ству је у поли тич ким деша ва њи ма. Она не
зна да тро шко ви живо та, цена пасу ља, рибе, бра шна,
ста на ри не, ципе ла, леко ва, зави се о поли тич ким одлу -
ка ма. Поли тич ки непи сме на осо ба је тако глу па да је
поно сна и буса се у прса гово ре ћи како мрзи поли ти ку.
Тај имбе цил не зна да се из њего вог поли тич ког незна -
ња рађа ју про сти ту ци ја, напу ште на деца и нај го ри од
свих лопо ва: лоши поли ти ча ри, корум пи ра ни и пот ку -
пље ни од стра не локал них и мул ти на ци о нал них ком -
па ни ја”. Игром „Поста ни пар ти зан” желео сам еду ко ва -
ти сло вен ску мла деж о достиг ну ћи ма НОБ-а... Игра је
наста ла као одго вор на раст фаши зма у све ту. Негде
сам про чи тао да се фаши зам лечи чита њем, па сам
схва тио да је зна ње ствар но једи на ствар која може да
побе ди то чудо ви ште.

(Музи чар и реди тељ Дар ко Нико лов ски, пор тал „Ново -
сти”, 12. април)

* * *
Данас тре ба зна ти шта су на све ту зна ли ста ри наро ди,
веро ват но и ви зна те, чули сте за јед ну гру пу, један део
наро да на Новом Зелан ду, који су успе ли после мно го
годи на да сво ју култ ну реку про гла се живим бићем,
дакле неким прав ним субјек том, и издеј ству ју у пар ла -
мен ту да та река доби је заштит ни ка, тзв. омбуд сма не –
да је чува ју, да се она досто јан стве но рађа и тече. У име
ама не та – ја сам вода и вода је ја… Изјед на ча ва ње чове -
ка с при ро дом око нас – ја сам дрво и ово дрво је ја, ја
сам земља и ова земља је ја, ја сам ваздух и ваздух је ја.
Данас нам је потре бан еко ло шки патри о ти зам, то је
упра во ово што сам рекао – да је при ро да ја и да сам ја
при ро да. Мора мо се бори ти про тив похле пе сва ке врсте,
јер похле па је и ово због чега смо се саста ли овде.
Похле па је ста вља ње пото ка и река у цеви, да би се
доби ло нешто мало киловата.

(Деч ји песник Љуби во је Ршу мо вић, пор тал „Сло бод на
реч”, 10. април)

* * *
Гру бо рече но, морал на одго вор ност је окре ну та себи и
ужем кру гу поро ди це, при ја те ља, зна на ца, док је поли -
тич ка одго вор ност она за оста ле, све дру ге, оне које и не
позна је мо. Демо крат ска одго вор ност је и горе и доле,
али она није само у сно ше њу кон се квен ци за неко дела -
ње, она је нај пре тра же ње одго во ра на отво ре на пита ња,
реше ња за зајед ни цу, а пита ња и тешко ће се пона вља ју.
Ваља но је да се морал и поли ти ка не суко бља ва ју, али су
то два поља за која важе раз ли чи та мери ла. Зајед ни ца,
они одо здо, и те како су одго вор ни ако допу сте да им
власт, они одо зго, оду зме или реду ку је пра ва и сло бо де.
Сва ка власт тежи уве ћа њу моћи, на зајед ни ци је да вра -
ти моћ себи јер јој извор но и при па да.

(Уни вер зи тет ски про фе сор Нови ца Милић, „Данас”,
11. април)

КОНЦЕПТ НОВО СТИ ИЗ СФЕ РЕ БАН КАР СКИХ УСЛУ ГА ГРА ЂА НИ МА

БАН КЕ ЗАВР ША ВА ЈУ ЦЕО ПОСАО 
ОКО РЕФИ НАН СИ РА ЊА КРЕ ДИ ТА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Убудуће с много мање редова испред пословница

Велики број плаћања могућ преко компјутера



Нови пор тал олак ша ва
живот роди те љи ма и
мату ран ти ма

Листа жеља више 
неће бити баук

Од ове годи не упис у сред ње шко ле
знат но је олак шан уво ђе њем обје ди -
ње ног елек трон ског систе ма „Моја
сред ња шко ла”, тако да роди те љи неће
мора ти више да узи ма ју сло бод не дане
како би оба ви ли упис. Наи ме, пред -
сед ни ца Вла де Репу бли ке Срби је Ана
Брна бић, први пот пред сед ник Вла де
и мини стар про све те, нау ке и тех но -
ло шког раз во ја Бран ко Ружић и дирек -
тор Кан це ла ри је за инфор ма ци о не
тех но ло ги је и елек трон ску упра ву
Миха и ло Јова но вић при су ство ва ли су
у поне де љак, 12. апри ла, пред ста вља -
њу пор та ла „Моја сред ња шко ла”, који
омо гу ћа ва онлајн упис сред њо школ -
ци ма, на јед ном месту, као и пре зен -
та ци ји памет них IT каби не та у Првој
бео град ској гим на зи ји.

Том при ли ком је мини стар Ружић
рекао да пор тал „Моја сред ња шко -
ла” сада први пут у себи обје ди њу је
све инфор ма ци је и сер ви се који су
били доступ ни и у рани јем пери о ду,
али не на тако једин ствен начин. Уз
помоћ пор та ла, на којем ће моћи све
да се ура ди на јед ном месту када је
реч о упи су у сред ње шко ле, биће
сма њен стрес роди те љи ма и уче ни -
ци ма, који ма тај упис пред ста вља

„шок”, као и упис у први раз ред основ -
не шко ле.

Памет не учи о ни це

Када је реч о памет ном IT каби не ту у
Првој бео град ској гим на зи ји, мини -
стар је наја вио да ће уско ро бити 30
таквих памет них каби не та широм
земље. Додао је да у Срби ји посто је
три спе ци ја ли зо ва не шко ле, а то су
Мате ма тич ка гим на зи ја, Фило ло шка
гим на зи ја и Кар ло вач ка гим на зи ја, а
када је реч о спе ци ја ли зо ва ним оде -
ље њи ма, она посто је у 52 шко ле и,
како је навео Ружић, наме ње на су
деци с посеб ним спо соб но сти ма у
обла сти ма исто ри је, гео гра фи је, био -
ло ги је, физи ке и рачу нар ства.

У свом обра ћа њу пре ми јер ка Брна -
бић је под се ти ла на то да је до сада
мно го постиг ну то у про це су еУпра ве,
наво де ћи да се наста вља уво ђе ње нових
елек трон ских сер ви са. Пре ма њеним
речи ма, жели мо да има мо држав ну
упра ву на свим ниво и ма – репу блич -
ком, локал ном, покра јин ском, која је
на услу зи гра ђа ни ма 24 сата, седам
дана у неде љи, 365 дана годи шње.

– Елек трон ске услу ге, што пока зу је
и данас пред ста вље ни пор тал, омо гу -
ћа ва ју гра ђа ни ма да не мора ју да узи -
ма ју сло бод не дане да би при ку пи ли
све папи ре који су им потреб ни за
одре ђе ну при ја ву, већ да могу да то
ура де када њима нај ви ше одго ва ра –
обја сни ла је пре ми јер ка. На кра ју је
иста кла да је уво ђе ње елек трон ских
сер ви са нај бо љи начин да држав на
упра ва поста не сер вис гра ђа на.

Све на јед ном месту

Да под се ти мо, роди те љи су рани јих
годи на мора ли да оду на седам разли -
чи тих места да при ку пе нео п ход ну
доку мен та ци ју како би упи са ли дете
у сред њу шко лу. Сада јед ним кли -
ком на овом пор та лу могу да при ја -
ве сво је дете за пола га ње при јем ног
испи та за упис у специјализованa
оде ље ња гим на зи ја и умет нич ких
шко ла. Вре ди иста ћи да ће буду ћи
сред њо школ ци на овом пор та лу моћи
да стек ну увид у резул та те завр шног
или при јем ног испи та, елек трон ски
под не су листу жеља и спро ве ду све
кора ке за елек трон ски упис у сред њу
шко лу.

На пор та лу су роди те љи или дру ги
закон ски заступ ни ци могли елек трон -
ским путем, од 12. до 15. апри ла, да
при ја ве сво је дете за пола га ње пријемног

испи та за упис у спе ци ја ли зо ва на оде -
ље ња гим на зи ја и умет нич ких шко ла.

С обзи ром на то да се завр шни
испит на кра ју основ ног обра зо ва ња,
пре ма кален да ру обра зов но-вас пит -
ног рада, одр жа ва од 23. до 25. јуна,
роди те љи ће моћи да оства ре увид у
пре ли ми нар не резул та те завр шног

испи та на пор та лу „Моја сред ња шко -
ла” 27. јуна, а пре ко њега ће моћи и
да под не су евен ту ал не жал бе на
резул та те.

Тако ђе, за раз ли ку од прет ход них
годи на, када су се листе жеља за упис
у сред њу шко лу под но си ле у папир -
ном обли ку и одла ском у шко лу, од
ове годи не листа жеља моћи ће да се
под не се путем пор та ла, уз могућ ност
нео гра ни че них изме на и допу на до 3.
јула. Роди те љи ће 11. јула на пор та лу
има ти увид у листу рас по ре ђе них уче -
ни ка по обра зов ним про фи ли ма и
сме ро ви ма у сред њим шко ла ма.

ДРУШТВО
Петак, 16. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ГЕНЕ РАЛ НА ПРО БА

Осма ци су у петак 9. апри ла и у

субо ту 10. апри ла  пола га ли тест из

срп ског одно сно матер њег јези ка,

ком би но ва ни тест и тест из мате ма -

ти ке. Реч је о про би мале мату ре,

када су буду ћи сред њо школ ци били

у при ли ци да се упо зна ју с про це ду -

ром, начи ном пола га ња, али и да се

при ла го де окол но сти ма на које је

пан де ми ја кови да има ла вели ки

ути цај. Мора ле су да се испо шту ју

све епи де ми о ло шке мере, а број

уче ни ка у учи о ни ци током тести ра -

ња морао је да буде испод 15.

При хва ће но гото во све
што је пред ло же но

Вео ма скуп усту пак
државе

Штрај ку ју због 
пред ло га Владе

Мара тон ски пре го во ри над ле жних у
држа ви и фри лен се ра који тра ју неко -
ли ко месе ци при ве де ни су кра ју, бар
за неке од акте ра ова при че. Иако је
Вла да у почет ку зау зе ла чврст став,
након неко ли ко месе ци ства ри су се
про ме ни ле, па је фри лен се ри ма пону -
ђе на при ма мљи ви ја пону да, али ни
она није баш свим рад ни ци ма на
интер не ту по вољи, па су неки ушли у
штрајк. Оно што је ново у одно су на
рани је пре го во ре јесте да се у чита ву
поре ску при чу укљу чи ла нова гру па
фри лен се ра, о којој јав ност није зна -
ла гото во ништа до послед њих пре го -
во ра, који су одр жа ни кра јем мар та.
Наи ме, на сце ну је сту пи ло Удру же -
ње фри лен се ра и пред у зет ни ка Срби -
је (УФПС), које до јуче није било толи -
ко екс по ни ра но медиј ски у реша ва њу
про бле ма у овој обла сти, нити се огла -
ша ва ло тим пово дом коли ко Удру же -
ње рад ни ка на интер не ту.

А све је поче ло пре гото во месец
дана, када је држа ва пред ло жи ла нову
рун ду раз го во ра. Овог пута на дого -
вор с држа вом дошли су и чла но ви
Удру же ња фри лен се ра и пред у зет ни -
ка Срби је (УФПС). Зани мљи во је да
је већи ну пред ло же них мера овог удру -
же ња Вла да Репу бли ке Срби је при -
хва ти ла. На при мер, да се пони ште
сва поре ска реше ња изда та фри лен -
се ри ма у 2020. годи ни која нису конач -
на и да се њима ура ди обра чун у скла -
ду са изме на ма које је УФПС пред ло -
жио. Ујед но, при хва ћен је пред лог да
се у цело сти отпи шу кама те на сва
потра жи ва ња пре ма фри лен се ри ма и
да се одо бри пла ћа ње на 10 годи на
без кама те, те да кашње ње са собом
не повла чи уки да ње погод но сти

плаћања на рате, као и да се обра чун
поре ских оба ве за врши квар тал но у
току годи не.

Убр зо након пре го во ра одр жа на је
сед ни ца Вла де Срби је и усво је не су
изме не Зако на о поре зу на дохо дак
гра ђа на, који ма се утвр ђу је виси на
нор ми ра них тро шко ва по осно ву при -
хо да од аутор ских и срод них пра ва и

уго во ре не накна де за извр шен рад на
које се порез пла ћа само о по ре зи ва -
њем.

Шта се про ме ни ло

Уве де ним изме на ма, по осно ву уго во -
ре не накна де од аутор ских и срод них
пра ва и за извр ше ни рад на које се
порез пла ћа само о по ре зи ва њем (зара -
да оства ре на у пери о ду од 1. јануа ра

2015. закључ но с 30. сеп тем бром 2021.
годи не), порез се утвр ђу је реше њем
поре ског орга на уко ли ко није насту -
пи ла заста ре лост утвр ђи ва ња поре ске
оба ве зе, ако није пра во сна жно окон -
чан посту пак утвр ђи ва ња поре ске оба -
ве зе и ако није пре сту па ња на сна гу
овог зако на пла ће на поре ска оба ве за.
У Вла ди Срби је исти чу да се, пре ма

новом закон ском реше њу, не пла ћа
порез на дохо дак гра ђа на на наве де -
не при хо де оства ре не у кален дар ској
годи ни у виси ни до 384.000 дина ра
годи шње, а део при хо да који је изнад
тог изно са ума њу је се за нор ми ра не
тро шко ве од 43 одсто од оства ре них
при хо да.

Поре ска оба ве за по осно ву
наведених при хо да пла ћа се на 120

јед на ких месеч них изно са. Одред бе
зако на при ме њи ва ће се од 1. окто бра
2021. годи не, осим одред бе која се
одно си на при хо де оства ре не у пери -
о ду од 1. јану а ра 2015. закључ но с 30.
сеп тем бром 2021. годи не на које се
порез пла ћа само о по ре зи ва њем, која
ће се при ме њи ва ти од дана сту па ња
на сна гу зако на.

Ујед но, на сед ни ци Вла де Репу бли -
ке Срби је усво јен је и Пред лог зако на
о допу ни Зако на о допри но си ма за
оба ве зно соци јал но оси гу ра ње, којим
се пре ци зи ра утвр ђи ва ње и пла ћа ње
допри но са за оба ве зно соци јал но оси -
гу ра ње по осно ву уго во ре не накна де
која је оства ре на у пери о ду од 1. јану -
а ра 2015. до 30. сеп тем бра 2021. годи -
не, од лица које при ли ком испла те

накна де није обве зник обра чу на ва ња
и пла ћа ња допри но са. Наи ме, допри -
но си се утвр ђу ју реше њем поре ског
орга на и пла ћа ју сагла сно одред ба ма
зако на којим се уре ђу је порез на дохо -
дак гра ђа на.

Нећу толи ко да пла тим!

Међу тим, нису сви задо вољ ни пред -
ло же ним. Неза до вољ ни због тога што
је Вла да Срби је усво ји ла пред лог изме -
на Зако на о поре зу на дохо дак гра ђа -
на, које регу ли шу поло жај фри лен се -
ра, чла но ви Удру же ња рад ни ка на
интер не ту запо че ли су штрајк испред
Скуп шти не Срби је јер сма тра ју да је
реше ње које се доно си ката стро фал -
но за нај ве ћи број људи који сво ју
егзи стен ци ју обез бе ђу ју као фри лен -
се ри. Основ на при мед ба када је реч о
изме на ма Зако на о поре зу на дохо -
дак гра ђа на јесте да тај акт оне мо гу -
ћа ва да се баве  послом. Како кажу,
дуг је незнат но сма њен, међу тим, про -
блем је што је нео по ре зи ви део остао
18.300 дина ра, тако да порез неће
пла ћа ти само они који зара ђу ју мање
од 200 евра месеч но, а таквих је фри -
лен се ра мало. Сма тра ју да про јек то -
ва ни обра чун за буду ће при хо де фри -
лен се ра оста је исти као што је и рани -
је пред ла га но, а то ће оне мо гу ћи ти
фри лен се ре да при хо ду ју, отпла ћу ју
навод на дуго ва ња и пре жи ве.

Њихо ва рачу ни ца каже да ће фри -
лен сер који месеч но зара ди 1.000
евра мора ти прво да пла ти 470 евра
за теку ћу оба ве зу, па додат но рату
репро гра ма за ста ри дуг, око 100 евра.
Зна чи, укуп но поре ско опте ре ће ње за
тог поје дин ца није само рата, већ и
теку ћа оба ве за и дуг зајед но, који
изно се око 56 одсто при ма ња. Чак и
за лице које зара ди 500 евра поре ско
опте ре ће ње од 38 одсто при ма ња је
пре ве ли ко. Како пла та расте, поре -
ско опте ре ће ње про гре сив но ска че,
јер гото во да нема ника квих пореских
олак ши ца пред ви ђе них за пери од од
1. окто бра.

Било како било, ствар је јасна –
порез ће мора ти да се пла ти, каже
држа ва.

НОВЕ МЕРЕ ВЛА ДЕ СРБИ ЈЕ ПОДЕ ЛИ ЛЕ ФРИ ЛЕН СЕ РЕ

ПОРЕ ЗИ МОРА ЈУ ДА СЕ ПЛА ТЕ!

УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ ЗА ШКОЛ СКУ 2021/2022.

Читав про цес пре ко елек трон ских уре ђа ја

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПОНО ВО У КЛУ ПЕ

Пре ма про це ни Кри зног шта ба,

епи де ми о ло шка ситу а ци ја се ста -

би ли зо ва ла, тако да ће ђаци од

поне дељ ка, 19. апри ла, поно во

седе ти у школ ским клу па ма.

Наста ва ће се изво ди ти као пре

послед њег пре ла ска на онлајн –

ради ће се у сме на ма по гру па ма

и уз оба ве зно ноше ње маски.



Петак, 16. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Моли тва

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, деси се да нам
речи не буду довољ не за опи -
си ва ње оног што осе ћа мо. Да
у гру ди ма сто ји и при ти ска
н е и з  р е  ч е  н о ,
упу ће но некој
дра гој, посеб -
ној, душом
бира ној осо би.
Kад наста је
моли тва, у
с к л о  п љ е  н и м
рука ма и затво -
ре ним очи ма
нала зе се
љубав, чежња,
недо ста ја  ње,
поне ка суза,
поме ша ни с
надом у оства -
ре ње.

Моли тва је
попут сна,
нествар на у
наста ја њу, обо је на нај и скре -
ни јим осе ћа ји ма, и ско ро
ника да не зна мо да ли је
оства ре на. Иако смо у вре ме -
ну када се у целом све ту деша -
ва ју неки локал ни и гло бал -
ни „ужа си”, вео ма рет ко скло -
пи мо руке у моли тви за неке

људе тамо негде... Међу тим,
лич ни потре си, стра хо ва ња,
бри ге, одво је ност, емо тив ни
набој... вео ма лако нас наве -
ду да сво је мисли о неко ме
уоб ли чи мо у моли тву.

Kад нема мо начи на да
допре мо до неко га ко нам
ста ну је у души, једи но што
оста је јесте да потра жи мо
уте ху у неком иза бра ном
„посред ни ку”..., Богу, уни вер -
зу му, који ће на неки несхва -
тљив начин допре ти до срца
дра ге осо бе. Тад вера игра
посеб ну уло гу, али не вера у
посред ни ке и рели гиј ске оби -
ча је, већ вера у сна гу љуба -
ви, која ће наћи начин да
допре до нај дра жих.

Суо ча ва ње са исти ном,
лошом прог но -
зом, непри хва -
та њем, несре -
ћом, лич ном
или поро дич -
ном тра ге ди -
јом, нај ве ћи је
повод за моли -
тве у који ма
тра жи мо још
вре ме на, здра -
вља, при ли ка...
Иако их нази -
ва мо моли тва -
ма, речи који -
ма тра жи мо
више нече га
јесу про сти зах -
те ви некој
„вишој сили”,

јер нисмо спо соб ни да у
животу нађе мо реше ње за
нево ље које мења ју ритам
свакодневице.

Међу тим, ако мисли од
којих је саста вље на наша
моли тва умо та мо у захвал -
ност, наста је сасвим дру га -
чи ји осе ћај у души. Kада смо
захвал ни што има мо неко га
ко је вре дан да буде у нашим
моли тва ма, оне на кри ли ма
љуба ви непо гре ши во дола зе
до срца оних који ма су
послате.

Љубав и захвал ност су нај -
ја че енер гет ске вибра ци је
које може мо да осе ти мо. Ова
енер ги ја се уве ћа ва мисли -
ма од којих се тка моли тва.
На нама је да не пре ки да мо
нити онда када нас иску ше -
ња савла да ју.

Бити у нечи јим моли тва -
ма је јед но од нај леп ших
места која може мо посе ти ти
на све ту.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Љубав и захвалност
су две најјаче
енергетске
вибрације од којих
се тка молитва. 
На нама је да не
прекидамо нити
онда када нас
искушења
савладају.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

За негу ожи ља ка

може се напра ви -

ти маст од гаве за,

кан та ри о на и

неве на, коју пре -

по ру чу је тра вар ка

Миле на Марић.

Исто пи те 200 г

дома ће свињ ске

масти и у то

додај те по 10 г од

сва ке биљ ке, коју

сте прет ход но

добро усит ни ли.

Греј те (немој те

пржи ти) на тихој

ватри, уз стал но меша ње, све док се не издво ји пена на повр ши -

ни. Пену ски ни те, а маст покло пи те и оста ви те да одсто ји до сле -

де ћег дана.

Сутра дан поно во загреј те уз меша ње и про це ди те кроз газу.

Док је још топло, додај те и кома дић (20–30 гра ма) пче ли њег

воска. Може те ста ви ти и неко ли ко капи етар ског уља од лаван де,

да бисте побољ ша ли деј ство и доби ли леп мирис. Ова ко при пре -

мље на маст је пот пу но при род на и може се маза ти више пута

днев но у тан ком сло ју. После два-три месе ца ћете сва ка ко при -

ме ти ти раз ли ку, али наста ви те с маза њем до пот пу ног укла ња ња

ожи ља ка.

Тако ђе, може те пити чај од меша ви не јед на ких коли чи на

биља ка кан та ри о на, неве на и хај дуч ке тра ве. Више стру ко је леко -

вит, а посеб но добар за реге не ра ци ју коже.

Напра ви те сами
маст за ожиљ ке

Наше тело је заи ста вели чан -
стве но и при ро да га је, нема
сум ње, мај стор ски сагра ди ла и
опре ми ла свим могу ћим дода -
ци ма који би нам могли затре -
ба ти на путу кроз живот.

Но, да би сви ти „гаџе ти”
добро ради ли и дуго нас слу -
жи ли, на нама је да пошту је мо
храм од меса и кости ју у коме
ста ну је мо. Као сва ки дру ги про -
стор – и овај наш храм ваља
редов но чисти ти. С про ле ћа,
кад кре не сезо на вели ког спре -
ма ња, нису само пре тр па не
поли це и пра шња ви тепи си
мете у које тре ба циља ти. И
наше тело једва чека сли чан
трет ман! На сву сре ћу, ту нам
неће бити нео п ход не ни метла
ни крпа, већ само хрпа здра ве
хра не, пажљи во ода бра них
мисли и ту и тамо нешто добре
воље да се покре не мо.

Ако се сад пита те шта ће вама
про лећ ни детокс и зашто бисте
губи ли вре ме и новац на при -
пре му здра вих обро ка или чак
и на чита ње овог тек ста, покло -
ни те овој теми пажњу бар на
још пар мину та пре него што
је пот пу но одба ци те.

За то вре ме освр ни те се на
пери од од почет ка ове годи не
до сада и запи тај те се сле де -
ћих неко ли ко ства ри.

Да се не лаже мо

Ако бисте ста ви ли на гоми лу
све намир ни це које сте кон зу -
ми ра ли у послед ња три месе -
ца, које три хрпе би биле нај -
ве ће? Хлеб и теста, чоко ла да и
дру ги слат ки ши, пиво или
нешто жешће? Можда је ипак
нај ви ше било кафе и цига ре -
та? Или којим слу ча јем пред -
ња чи нека гоми ла воћа и повр -
ћа? Буди те искре ни пре ма себи.

А онда, пре сли шај те се: коли -
ко сте кило ме та ра пре шли
пеши це или на бици клу током
тог пери о да? Коли ко сте трбу -
шња ка и чуч ње ва одра ди ли?
Коли ко сте пута потр ча ли? А
коли ко сте се пута днев но
изнер ви ра ли, коли ко сте лоших
вести про гу та ли, коли ко сте
сати про ве ли пред теле ви зо -
ром? Јесте ли про чи та ли неку
књи гу, погле да ли неки роман -
тич ни филм, ужи ва ли у шет -
њи при ро дом, сме ја ли се од
срца, игра ли се као дете? Сад,
кад сте вра ти ли филм, шта
мисли те – тре ба ли вам детокс?

Нарав но да вам тре ба! Ако
сте про те клих месе ци били
савр ше но добар слу га сво ме
телу, чести та мо! Но у том слу -
ча ју вама нико не мора да при -
ча коли ко су даро ви про ле ћа
дра го це ни нашем телу и коли -
ко је овај пери од савр шен да
оја ча мо сво је здра вље при род -
ним путем. И да, за оне који су
спре ми ли изго вор да је детокс
ску па заба ва – има мо одго вор:
ско ро све што ћемо вам пред -
ло жи ти не кошта ништа. Сво ју
хра ну може те убра ти на сва кој
лива ди!

Шта су ток си ни

Реч ток син обич но кори сти мо
да опи ше мо све оне отпад не
мате ри је које наше тело осло -
ба ђа током ства ра ња енер ги је,
варе ња хра не, цир ку ла ци је крви
и покре та ња миши ћа.

Посто је пери о ди када је про -
из вод ња ток си на већа него што
би тре ба ло да буде, на при мер

онда када сле ди мо погре шан
режим исхра не или када пре -
те ру је мо са чајем, кафом, алко -
хо лом и дува ном, или када пак
узи ма мо пре ве ли ке коли чи не
леко ва. У овим слу ча је ви ма се
може деси ти да се јетра и други
орга ни заду же ни за ели ми на -
ци ју ових отпад них
суп стан ци (цре ва,
бубре зи, кожа) пре -
оп те ре те, тако да не могу
да бес пре кор но завр ше про -
це се пре чи шћа ва ња тела.

Наша лич на лабо ра то ри ја

Глав ни орган заду жен за
деток си ка ци ју у нашем телу,
уз бубре ге, јесте јетра, а
про ле ће је упра во вре -
ме када је она нај у по -
сле ни ја. Нарав но, при -
ро да подр жа ва овај
про цес, ста вља ју ћи
нашој јетри на распо -
ла га ње оби ље биља ка које
ће јој помо ћи да буде што
ефика сни ја.

Те леко ви те и, у ово доба
годи не, дра го це не трав ке су
сву да око нас: у пиља ра ма и на
пија ци се неке од њих могу
про на ћи по врло при сту пач -
ним цена ма, а има их чак и на
сва ком трав ња ку и лива ди, па
их може мо обез бе ди ти и
бесплат но. Ипак, често их у
про ла зу не при ме ћу је мо, а

велики број људи чак и не зна
коли ко су оне кори сне.

– Нај зна чај ни ји фак тор за
деток си ка ци ју је хло ро фил, кога
нај ви ше има у зеле ном лишћу.
Хло ро фил саку пља ток си не из
нашег орга ни зма и, што је
посеб но важно, „паку је” их на
одго ва ра ју ћи начин како би се
они потом изба ци ли пре ко
нашег систе ма за излу чи ва ње.
Сва ко днев ним кон зу ми ра њем

биља ка које садр же зна чај не
коли чи не хло ро фи ла ми
помаже мо нашој јетри да боље
и ефи ка сни је ради свој посао –
обја снио је на јед ном пре да ва -
њу у Град ској библи о те ци Милан
Нико лић, дипло ми ра ни нутри -
ци о ни ста и дије те ти чар.

Он је нагла сио да је за исхра -
ну нај бо ље кори сти ти што мла -
ђе листо ве зеле них биља ка, без
жила и ста бљи ка, и то у сиро -
вом обли ку, одно сно – без кува -
ња, буду ћи да биљ ке при пре -
ма њем на висо ким тем пе ра ту -
ра ма губе кори сна свој ства. Од
листо ва би тре ба ло при пре ма -

ти све же сала те, сму ти је
или цеђе не соко ве.

Ручак с лива де

Међу биљ ка ма које
тре ба да се нађу на
трпе зи ових дана сва -

ка ко су копри ва, миш -
ја ки ња, јагор че ви на, сре -

муш, вла шац, лучац, зеље
и бокви ца.

Копри ва је одли чан деток -
си фи ка тор, врло моћ на и нутри -
тив но зна чај на биљ ка, бога та
мине ра ли ма и гво жђем. У тра -
ди ци о нал ној меди ци ни пре по -
ру чу је се као хра на људи ма који
пате од алер ги ја. Уз то чисти
крв, лечи бубре жне боле сти и
реу му, а кори сте је и жене које
има ју про бле ма с хор мо ни ма.

Дивљи оброк

По пољи ма и шумар ци ма у
обли ку вели ких зеле них тепи -
ха у дија ме тру од неко ли ко
цен ти ме та ра до неко ли ко мета -
ра расте миш ја ки ња, биљ ка која
оста је зеле на током целе годи -
не, чак и под сне гом. Има је на
сва ком трав ња ку и немо гу ће је
не при ме ти ти је.

Одли чан је састо јак сва ке
„дивље” сала те, јер има бла ги
укус који под се ћа на мла ди
куку руз, а садр жи вели ки број
раз ли чи тих вита ми на и мине -
ра ла. Чини здра ви ји ма јетру,
бубре ге и плу ћа, а може се
кори сти ти и спо ља, као обло га
за мање инфек ци је коже.

– У про ле ће се бере и јагор -
че ви на, која је пре бо га та вита -
ми ном Ц. При ме ра ради, у 100
гра ма лиму на има 50 мили -
гра ма вита ми на Ц, док у истој
коли чи ни јагор че ви не има
шест пута више тог вита ми на.
На пија ца ма се сада може наћи
и сре муш, који успе ва у пла -
нин ским кра је ви ма и познат
је и под нази ви ма дивљи или
медве ђи лук. При род ни је
анти би о тик, јачи чак и од белог
лука, одли чан про тив пато ге -
них бак те ри ја, виру са гри па и
гљи вич них инфек ци ја. Кори -
сти се код исцр пље но сти,
малак са ло сти и раз ли чи тих
црев них инфек ци ја и сма тра -
ју га нај бо љим леком про тив

арте ри о скле ро зе. У детокс
сала ти сва ка ко тре ба да се 
нађу и вла шац, лучац, броћ,
киселица и зеље – иста као је
Нико лић.

Гриц ка ње цве ћа

Када је реч о биљ ка ма чији се
цве то ви једу, Нико лић пре по -
ру чу је љуби чи цу, чији пиг мен -
ти јача ју крв не судо ве гла ве,
али су и одлич ни деток си фи -
ка то ри, те масла чак и белу раду.

Позна то је да се масла чак
може јести цео. Лист садр жи
више бета-каро те на од шар га -
ре пе и има три пута више кали -
ју ма од оста лог лисна тог повр -
ћа. Сама биљ ка је одли чан
чистач и диу ре тик, а у тра ди -
ци о нал ној меди ци ни пре по ру -
чу је се чак и код поја ве тумо ра
и циста.

Поред свих набро ја них биља -
ка, када се гово ри о деток си ка -
ци ји, не тре ба забо ра ви ти ни
на бокви цу, која се бере од мар -
та до окто бра. Посеб но је бога -
та гво жђем, кали ју мом, кал ци -
ју мом, про ви та ми ном А и вита -
ми ни ма Ц и К. Делу је анти би -
от ски и кори сти се про тив
кашља, аст ме, про бав них смет -
њи, про ли ва, уче ста лог мокре -
ња и разних упа ла коже и
слузоко же.

Уко ли ко већ не кори сти те
неке од набро ја них биља ка у
сва ко днев ној исхра ни, сада је
пра во вре ме да обра ду је те свој
орга ни зам неком уку сном
сала том или све же цеђе ним
соком. Спој те лепо и кори сно
и кре ни те сами у потра гу за
овим здра вим трав ка ма – бора -
вак у при ро ди и физич ка
актив ност уз здра ву исхра ну
савр ше на су ком би на ци ја, на
којој ће вам сва ка ћели ја у
телу бити захвална.

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ПРО ЛЕЋ НИ ДЕТОKС

ВЕЛИ КО СПРЕ МА ЊЕ ХРА МА 
У КОМЕ ЖИВИ МО

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДЕТОКС НАПИ ТАК

Ево јед ног јед но став ног

детокс напит ка који може те

при пре ми ти сами код куће.

Пре по ру чу је мо да га

током прве две неде ље пије -

те 20 мину та пре сва ког

обро ка, а потом, током

наред не две неде ље, јед ном

днев но пре руч ка.

Потреб ни састој ци: јед на

чаша топле воде, две каши -

ке лиму но вог сока, две

каши ке јабу ко вог сир ће та,

1/2 каши чи це мле ве ног

ђум би ра, 1/4 каши чи це

циме та и трун ка але ве

папри ке.

Додај те све састој ке у вру -

ћу воду, поме шај те и пиј те

одмах или када се про хла ди

до тем пе ра ту ре која вам одго -

ва ра. Захва љу ју ћи јабу ко вом

сир ће ту сни зи ће мо крв ни

при ти сак, а помо ћу лиму на

ћемо регу ли са ти Ph вред ност

тела и очу ва ти њего ву алкал -

ност. Цимет ће ста би ли зо ва ти

ниво шеће ра у крви, а але ва

папри ка и ђум бир поно во ће

покре ну ти мета бо ли зам.



Послед њих годи на често има -
мо при ли ку да чује мо како се
неко осме лио да се бави орган -
ском про из вод њом хра не. У
оби љу разних про из во да које
може мо да нађе мо по мар ке -
ти ма и пија ца ма, ипак нека -
ко када зна мо да се нешто
про из во ди у мак си мал но при -
род ним усло ви ма, то и буде
наш избор. Да испри ча мо шта
је ЕМ тех но ло ги ја (ефек тив -
ни микро ор га ни зми), моти ви -
сао нас је Алек сан дар Јова но -
вић из Банат ског Бре стов ца,
који је почео да у свом раду
кори сти овај начин гаје ња
повр ћа.

– Тра же ћи начин да произве -
дем што је могу ће здра ви је и
хемиј ским сред стви ма непр -
ска но повр ће, почео сам про -
шле годи не, уз помоћ госпо -
ди на Дома но ви ћа, да при ме -
њу јем ову тех но ло ги ју на пара -
дај зу од семе на до пло да.
Резул та ти су били изнад оче -
ки ва ња, што се пока за ло у свим
пара ме три ма про из вод ње – од
општег изгле да до коли чи не,
ква ли те та и уку са пло да. Нај -
ве ће задо вољ ство је када ме
муште ри је које има ју малу
децу позо ву и захва ле јер дете
које је до сада има ло алер ги је
на све повр ће једе нор мал но
наш пара дајз – рекао је
Алексан дар.

Од ове годи не с при ја те -
љима Нена дом Нов ко ви ћем 
и Воји ном Луко ви ћем у
заштиће ном про сто ру (пла сте -
ник) запо че ће озбиљ ни је узга -
ја ње повр ћа уз при ме ну ЕМ
тех но ло ги је.

Наста нак и раз вој

Тех но ло ги ју ефек тив них
микро ор га ни за ма или ЕМ у
раним осам де се тим раз вио је
проф. др Теруо Хига, про фе -
сор хор ти кул ту ре на Уни вер -
зи те ту на Оки на ви у Јапа ну.
По обра зо ва њу је био хор ти -
кул ту ри ста и истра жи вао
интен зив но кори шће ње фито -
фар ма це ут ских сред ста ва и
тако се сам упо знао са штет -
но шћу и ризи ком које доно се
чове чан ству. Он је раз вио

меша ви ну кори сних микро ор -
га ни за ма, у почет ку сасвим
слу чај но, а касни је интен зив -
ним истра жи ва њем и раз ви -
ја њем с наме ром побољ ша ња
при но са пољо при вре де. Резул -
та ти су били одлич ни и шире -
ње те тех но ло ги је по све ту,
која се данас нази ва ЕМ техно -
ло ги ја, поче ло је 1989. године,
када је осно ван International

Kyusei Nature Farming Confe-
rence. На првој међу на род ној
кон фе рен ци ји на Тај ва ну води -
ле су се деба те пре те жно о
потре би науч не оце не ЕМ
техно ло ги је и убр за ва њу њене
упо тре бе у реги ји. С том наме -
ром је била осно ва на орга -
низа ци ја Asia Pacific Natural
Agriculture Network, која је
тада укљу чи ва ла три на ест
држа ва од Источ не оба ле САД,
пре ко Ази је, до Паки ста на, с
циљем да се обли ку је међу на -
род ни про грам за истра жи ва -
ње, раз вој, еду ка ци ју и про -
мо ци ју ове тех но ло ги је. Данас
та орга ни за ци ја делу је у сто
шезде сет зема ља на свим
конти нен ти ма.

Како функ ци о ни ше

ЕМ пре па рат којим се тре ти ра
повр ће је кон цен трат у теч ном
ста њу у којем је узга ја но више
од осам де сет соје ва глав них
ана би от ских (кори сних) микро -
ор га ни за ма, који се у при ро ди

нала зе у земљи шту. Пре па рат
не садр жи ген ски изме ње не
микро ор га ни зме. За ЕМ пре -
па рат је карак те ри стич но то
што он пред ста вља чвр сту зајед -
ни цу аероб них и ана е роб них
микро ор га ни за ма. И јед ни и
дру ги, без обзи ра на раз ли чи те
обли ке живо та, оби та ва ју у јед -
ној сре ди ни у режи му актив не
раз ме не изво ра хра не, и то тако

да про дук ти мета бо ли зма јед -
не гру пе пред ста вља ју хра ну
оној дру гој гру пи, при чему
дола зи до аку му ла ци је пози -
тив них осо би на ује ди ње них
микро ор га ни за ма.

Пози тив ни ефек ти у
пољопри вре ди

• ЕМ убр за ва кли ја ње, раст,
цве та ње, плод ност и зре ње
пољо при вред них кул ту ра.

• ЕМ пове ћа ва ефи ка сност
фото син те зе зеле них биља ка.

• ЕМ пове ћа ва иско ри шће -
ње орган ске масе и ђубри ва у
земљи шту.

• ЕМ пове ћа ва отпор ност
биља ка на боле сти и ште то чи -
не.

• ЕМ побољ ша ва физич ке,
био хе миј ске и био ло шке карак -
те ри сти ке земљи шта.

• ЕМ сузби ја пато ге не микро -
ор га ни зме и ште то чи не у
земљи шту.

Спо ред не кори сти упо тре бе

• ЕМ фер мен ти ше орган ску
масу и спре ча ва њено штет но
тру ље ње. Зато се тиме може тре -
ти ра ти стај њак, па га затим про -
це сом млеч но ки се лин ске фер -
мен та ци је пре ра ди ти у ком пост
и тек тада га вози ти на њиве.

• Фер мен та ци ја орган ске
масе је брза. Хумус наста је већ
у шестој-сед мој сед ми ци и биљ -
ке га могу одмах иско ри сти ти.

• ЕМ пове ћа ва доступ ност
хран љи вих мате ри ја у
земљишту.

• ЕМ уни шта ва узроч ни ке
биљ них боле сти и ште то чи не,
а при том не ште ти кори сним
орга ни зми ма.

• Биљ ка ма и живо ти ња ма ЕМ
побољ ша ва иму ни тет и при -
род ну отпор ност.

• ЕМ може про ме ни ти отпат -
ке у нештет не и кори сне про -
дук те. То укљу чу је раз не врсте
муља и инду стриј ске тало ге.

• ЕМ због висо ког садр жа ја
анти ок си да на та сма њу је поја -
ву рђе, а тако и тро шко ве одр -
жа ва ња опре ме и маши на.

ЕМ тех но ло ги ја се теме љи
на три прин ци па: моби ли за -
ци ја хра не из земљи шта – сред -
ства ЕМ тех но ло ги је раз гра -
ђу ју орган ску масу, ђубре и
мине рал на ђубри ва у обли ке
биљ ка ма лако доступ не, затим
раз вој коре но вог систе ма, боко -
ре ње и ожи ља ва ње; тре ће,
кори сти се за еко ло шку зашти -
ту од пато ге них микро ор га ни -
за ма и гљи ва по прин ци пу
доми на ци је добрих микро ор -
га ни за ма, који не дозво ља ва ју
раз вој боле сти.

Шта се кон крет но
употребља ва

Један од пре па ра та који се
кори сте за зашти ту биља ка

преко листа је фер мен ти са на
чили папри ка, а делу је на лисне
ваши и оста ле инсек те... Садр -
жи и екс трак те белог лука. Ово
сред ство поја ча ва иму ни тет
биља ка. Кори сти се тре ти ра -
њем пре ко листа и у зали ва њу.
Од лак то ба ци ла, којих је више
врста, на при мер један успе -
шно сузби ја узроч ни ка кра ста -
во сти јабу ка и сиве пле сни на
гро жђу, па је при ме рен у инте -
гри са ној и еко ло шкој про извод -
њи воћа и гро жђа, јер има јаку
гру пу фото син тет ских микро -
ор га ни за ма који поја ча ва ју
фото син те зу. Фото син те зне
бак те ри је и јед но ће лиј ске алге
кори сте зра че ње тала сних
дужи на од 700 до 1.200 nm,
које зеле не биљ ке ина че не
могу иско ри сти ти. Прска њем
се јед но став но насе ле на лист,
а део који пад не на тло спу сти
се с водом до зоне коре на. И
тамо се деша ва фото син те за,
јер биљ ке  кори сте део спек -
тра сун че ве све тло сти који про -
ди ре у земљу. Важно је иста ћи
да се на листу насе ле, а не
зале пе као хемиј ска сред ства,
тако да и после кише вели ки
део оста не и врши сво ју уло гу.
Фермeнтисана чили папри ка
која се нала зи у саста ву пре -
па ра та вео ма је љута, бога та
азо том, као и кап си ци ном
(алка ло и дом). Екс тракт из пло -
до ва папри ке је водо ра створ -
љив и ком по нен те екс трак та
делу ју штет но на лисне ваши.
Кори сти се као пре вен тив но
сред ство, да се сма њи упо тре -
ба хемиј ских сред ста ва. Прска
се јед но про цент ним рас тво ром
све вре ме раста до кра ја бер бе
у раз ма ку од седам до десет
дана.

Тако ђе, посто је пре па ра ти
који раз гра ђу ју мине рал на и
орган ска ђубри ва и пре во де их
у облик који је биљ ка ма доступ -
ни ји и они су моби ли за то ри
макро и микро еле ме на та.
Њима се тре ти ра земљи ште и
стај њак пред зао ра ва ње и два
пута у сезо ни се зали ва њиме
када биљ ка ник не и интен зив -
но расте. Кори сти се и за фер -
мен та ци ју осо ке у базе ни ма.
Осо ка пред ста вља орган ско
ђубри во које наста је од теч ног
дела сточ них екс кре ме на та које
про стир ка не упи ја и који се
саку пља ју и чува ју у јами осо -
ча ри. Микро ор га ни зми из овог
сред ства се насе ле на коре нов
систем, пома жу боко ре ње и
ства ра ње коре но вих дла чи ца.
На коре но вом систе му се одви -
ја ју разни про це си од мико ри -
зе (сим би о за коре на биљ ке и
гљи ва) до ства ра ња аук си на
(хор мо на раста), ами но ки се -
ли на, вита ми на. Млеч но ки -
селин ске бак те ри је из ЕМ
стварају млеч ну кисе ли ну, која

дез ин фи ку је земљи ште око
коре на. Тако оја ча на биљ ка у
стар ту има боље усло ве за раст
и бор бу у стре сним пери о дима.

Чему још допри но си

Сана ци ја непри јат них мири са.
Орган ске кисе ли не које се нала -
зе у ЕМ пре па ра ти ма има ју
кисе ла свој ства, тако да прска -
њем ЕМ врло брзо дола зи до
хемиј ске неу тра ли за ци је непри -
јат них мири са. Редов ним прска -
њем насе ља ва ју се добри микро -
ор га ни зми, који зау ста вља ју
раст тру ле жних бак те ри ја. Тако -
ђе, дода ва њем ЕМ пре па ра та у
хра ну дола зи до побољ ша ња
црев не фло ре живо ти ња и до
сла бље ња непри јат ног мири са
њихо вог стај ња ка.

Сма ње ње дозе анти би о ти ка
и дез ин фи ци је на са. Прска њем
уну тар обје ка та за живо ти ње
и дода ва њем ЕМ у хра ну и
воду дола зи до побољ ша ња
микро би о ло шког окру же ња у
објек ту и рав но те же микро -
фло ре у цре ви ма живо ти ња,
која је од нај ви шег зна ча ја
како за здра вље, тако и за про -
из вод не карак те ри сти ке и
добро иско ри шће ње хра не. На

тај начин се сма њу је потре ба
за анти би о ти ци ма и агре сив -
ним дез ин фи ци јен си ма.

Сма њи ва ње стре са. Стрес код
живо ти ња зау ста вља нор ма лан
раст и раз вој, иза зи ва пад про -
дук тив но сти и пове ћа ва смрт -
ност. Прска њем ЕМ уну тар обје -
ка та дола зи до сма ње ња стре -
са побољ ша ва њем усло ва и при -
јат ном атмос фе ром уну тар
објек та, сма ње њем бро ја мува
и оста лих инсе ка та...

Пове ћа ње про дук тив но сти.
Редов но кори шће ње ЕМ у узго -
ју живо ти ња дово ди до побољ -
ша ња њихо вог здра вља, сма -
ње ња поја ве боле сти и побољ -
ша ња про из вод них резул та та.
Поја ва про ли ва код живо ти -
ња дово ди до сма ње ња при ра -
ста и пове ћа ња смрт но сти.
При ме ном ЕМ пове ћа ва мо
број ност про би от ских микро -
ор га ни за ма у цре ви ма и на тај
начин зна чај но се сма њу је
поја ва про ли ва, а пове ћа ва мо
и ефи ка сност варе ња и
искоришће ње хра не, што дово -
ди до пове ћа ња све у куп не
продук тив но сти.

Побољ ша ње ква ли те та живо -
тињ ских про из во да (меса, мле -
ка, јаја). Прска ње ЕМ у објек -
ти ма дово ди до сма ње ња непри -
јат них мири са, а дода ва ње у
хра ну и воду за пиће побољ -
ша ће микро фло ру цре ва и

имуни тет живо ти ња. На тај
начин дола зи до зна чај ног сма -
ње ња поја ве боле сти. Као резул -
тат све га тога дола зи до побољ -
ша ња ква ли те та масног тки ва
живо ти ња, губље ња непри јат -
ног мири са меса, про ду же не
све жи не про из во да и побољ -
ша ња уку са и ква ли те та самих
про из во да. Упо тре бом ЕМ могу -
ће је сма њи ти упо тре бу вак ци -
на и анти би о ти ка и на тај начин
доби ти про из во де који су сигур -
ни ји за кори сни ке.

Побољ ша ње тла. Упо тре ба
ЕМ про из во да пот по ма же
актив ност и разно ли кост
микро ор га ни за ма тла. Резул -
тат је обо га ће но тло и еко си -
стем. ЕМ зајед но с дода ва њем
орган ске мате ри је поспе шу је
ства ра ње хуму са и омек ша ва
тло. На тај начин се поспе шу је
задр жа ва ње воде и хран љи вих
мате ри ја доступ них биљ ка ма и
олак ша ва меха нич ка обра да
тла.

Про бле ми код раса ђи ва ња.
ЕМ про из во ди пове ћа ва ју
разно ли кост микро би о ма
земљи шта. Ово спре ча ва 
развој раз ли чи тих пато ге на
(бак те ри ја, виру са и пара зи та)

и тако спре ча ва про бле ме код
раса ђи ва ња.

Пове ћа ва ње при но са. ЕМ
поспе шу је здрав раст биља ка,
што дово ди до пове ћа ња при -
но са, про ду же не екс пло а та ци -
је више го ди шњих биља ка и
бољег ква ли те та про из во да. Све -
у куп но се кори шће њем ЕМ
доби ја бога ти ја „жетва”.

Про из вод ња усе ва с додат -
ном вред но шћу. При мет но је
да повр ће које се данас кори -
сти има мању хран љи ву вред -
ност од оне која је била пре
неког вре ме на. ЕМ повр ће има
висо ку хран љи ву вред ност,
пове ћан садр жај шеће ра,
побољ шан укус и про ду же ну
све жи ну.

С обзи ром на то да се све
чешће деша ва да повр ће, па и
воће које купу је мо нема више
онај исти укус који је има ло
рани је, може се закљу чи ти 
да су томе нај ве ро ват ни је
допринеле про ме не у начи ну
про из вод ње послед њих деце -
ни ја. Ино ва тив не мето де, посеб -
но орган ског начи на про из вод -
ње као што је ЕМ, про па ги ра ју
повра так при род ним сред стви -
ма која могу сачу ва ти и биљ ку
и све оста ле нео п ход не еле -
мен те који су нам нео п ход ни,
а то су укус, мирис и хран љи -
вост. Вре ди про ба ти.

Мир ја на Марић

ТЕМА БРОЈА
Петак, 16. април 2021.
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Моле ри, водо ин ста ла те ри, елек три -
ча ри и оста ли мај сто ри, али и козме -
ти ча ри, фри зе ри, па чак и фото гра -
фи, од 1. јану а ра иду ће годи не мора -
ће да за сво је услу ге изда ју фискал не
рачу не. Истра жи ли смо како ће то
тач но изгле да ти у прак си, ко је изу -
зет од фиска ли за ци је и како мај сто -
ри реа гу ју на ове ново сти.

Вла да Срби је недав но је усво ји ла нови
спи сак делат но сти које су осло бо ђе не
изда ва ња фискал них рачу на. Знат но
је кра ћи него пре, а на њему се нала зе,
реци мо, адво ка ти и так си сти. С дру ге
стра не, од 1. јану а ра 2022. фискал не
рачу не мора ће, на при мер, да изда ју
разно ра зни мај сто ри, попут моле ра,
водин ста ла те ра и елек три ча ра, сај џи -
ја, обу ћа ра, фри зе ра, козме ти ча ра, па
и фото гра фа и кине ма то гра фа...

Од првог дана наред не годи не
фиска ли за ци ја ће се оба вља ти пре ко
онлајн фискал них уре ђа ја, а поре зни -
ци ће у реал ном вре ме ну моћи да
пра те про мет услу га и робе. На стал -
ној вези с поре зни ци ма и даље неће
мора ти да буду про дав ци на пија ца -
ма који има ју заку пље ну тезгу на којој
про да ју сво ју робу и пред у зе ћа која
гра ђа ни ма изда ју рачу не на осно ву
потро шње пре ко мер них инстру ме -
на та (они што нас снаб де ва ју гре ја -
њем, гасом, обра чу на ва ју теле фон,
утро ше ну елек трич ну енер ги ју и воду).

Мишље ња поде ље на

Наш сугра ђа нин, елек три чар К. М.,
каже да уво ђе ње фискал них рачу на
може доста заком пли ко ва ти посао у
сми слу адми ни стра ци је и набав ке

дело ва, али да ће добро доћи у бор би
про тив сиве еко но ми је у Срби ји.

– Сма трам да ће цене услу га због
тога сва ка ко ско чи ти, јер ће про сто
сва ка услу га мора ти да буде тран спа -
рент на. Веру јем да ће то допри не ти да
реги стро ва не фир ме које се баве овом
делат но шћу има ју више посла.

Међу тим, са уво ђе њем нових пра -
ви ла не сла жу се сви. Водо ин ста ла -
тер М. Ј. исти че да је то бесми сле но,
јер он као пау ша лац већ пла ћа порез:

– Цене услу га ће ско чи ти, мада се
и сла жем да би тре ба ло да ско че, јер
су по мом мишље њу јако ниске!

Легал ни кана ли

Еко но ми сти сма тра ју да је ово добар
потез држа ве, јер је потреб но да сви они
који про да ју робу или услу ге има ју фи -
скал не касе и да пла ћа ју порез држави.

– Ово је усме ра ва ње одре ђе них
делат но сти у легал не кана ле с циљем
да се постиг не јасно ћа у овој обла сти.
Да, нарав но да, док ће неки пот пу но

пре ћи на легал но посло ва ње, дру ги ће
поку ша ти да се пре ба це да раде „на
црно”, али ту је већ инспек ци ја којој
може те при ја ви ти такве ства ри – сма -
тра Ива на Јелић, еко но ми ста.

Поску пље ња нам не гину

Пред став ни ци делат но сти које су се
нашле на листи оних за које ће изда -
ва ње фискал них рачу на убу ду ће бити
оба ве зно раз ли чи то гле да ју на нова
пра ви ла, али у јед ном су сагла сни: оче -
ку ју да ће прва после ди ца фиска ли за -
ци је бити поску пље ње њихо вих услуга.

– Нисам за то, јер је људи ма и сада,
кад им кажеш цену, све ску по. Мате -
ри јал је сва ким даном све ску пљи и
деша ва се да напра вим уго вор од 12
евра по метру ква драт ном, а већ за две
неде ље морам да подиг нем на 14 евра,
јер цена мате ри ја ла за тако крат ко вре -
ме ско чи. Самим тим мислим да бисмо
и због тих фискал них рачу на мора ли
да подиг не мо цене, а наруџ би на је и
без тога све мање. Због тих разних
поску пље ња доста људи изла зи из овог
посла – каже вла сник јед не фир ме за
молер ске радо ве.

Еко но ми сти сма тра ју да је
ово добар потез држа ве.

Поро ди ца је стуб дру штва, а у тешким
вре ме ни ма, у доба вла да ви не коро не,
још јед ном се пока за ло да су поро -
дич не везе заи ста нерас ки ди ве. Како
су ста ри ји у ризич ној гру пи, њима су
у про те клих годи ну дана пажња и
зала га ње мла ђих чла но ва поро ди це
били потреб ни ји него ина че.

Свет ски дан здра вља је за нама, а
Свет ски дан поро ди це нам тек пред -
сто ји. Негде на пола пута раз го ва ра ли
смо с нашим сугра ђа ни ма и пита ли
их коли ко пажње посве ћу ју поро ди ци.

ФИЛИП ВЛА ЈИЋ, 
мастер тре нер у спор ту:

– Тре ба ло би да се нај ви ше бри не о
поро ди ци, све то зави си од поро ди це
до поро ди це. Нај ве ћи фак тор који
ути че на то јесу упра во ти уну тра шњи
одно си, сва ка поро ди ца је при ча за
себе. Поро дич не вред но сти мора ју да
се исти чу и да испли ва ју на површину.

БОЈА НА ЋУЈИЋ, 
гине ко ло шко-аку шер ска сестра:

– Тре ба да има мо доста љуба ви.
Пове ре ње и подр шку доби ја мо од
роди те ља, од бра ће и сеста ра. Бит но
је да смо сви зајед но окру же ни вели -
ком љуба вљу и емпа ти јом, пого то во

сад. На ком год кра ју све та да се нала -
зи мо, наши нај ми ли ји ће нас увек
чека ти раши ре них руку. Кад год да
се вра тиш, увек ће бити исто.

МИЊА БАБИЋ 
уче ни ца Меди цин ске шко ле:

– Тре ба ло би да обра ти мо мно го
више пажње и да се посве ти мо поро -
ди ци и неким пра вим истин ским вред -
но сти ма, које оста ју и које су део нас.
Ста ри ји ма можда рани је нисмо покла -
ња ли довољ но свог вре ме на, али све
се про ме ни ло од када је ова ситу а ци -
ја с коро ном на сна зи. Пан де ми ја нас
је наве ла да се више посве ти мо нашим
бака ма и дека ма, али би то и ина че
тре ба ло да буде слу чај.

ТИЈА НА АЋА, 
уче ни ца Меди цин ске шко ле:

– Мислим да је пажња пре ма поро -
ди ци засту пље на код нас, пого то во
пре ма ста ри ји ма. Мој став је да мла -
ди мора ју увек да обра те пажњу на
ста ри је, да им се јаве, да им помог ну
кад год им нешто тре ба. Имам ста ри -
ју осо бу код куће и увек сам ту да јој
помог нем. Сви у кући бри не мо о томе
да она има све што јој је потреб но.
Сада, у доба пан де ми је, више води мо

рачу на и пази мо да се не изла же ризи -
ку. Јед на ко се ста ра мо и о њој и о
деди који живи у дру гој кући.

МИЛА ШИН ВЕЛИЧ КО ВИЋ, 
про гра мер –сту дент:

– Мислим да већи на роди те ља довољ -
но посве ћу је пажњу сво јој деци, али
опет посто је они који то не чине. Тај
про це нат је мали, али не би смео да се
зане ма ри. Пажња пре ма ста ри ји ма је
сада већа, сва ко од нас води више
рачу на о сво јим бака ма, дека ма, о ком -
ши ја ма. Мислим да људи гене рал но
воде више рачу на јед ни о дру ги ма.

ЂУРА ЋУР ЧИН, уче ник:
– Поро ди ца је битан фак тор у живо -

ту. Она ути че на вас пи та ње дете та и на
њего во пона ша ње у даљем живо ту. Бар
је тако на мене ути ца ла. Изгра дио сам
аван ту ри стич ки дух захва љу ју ћи својим
роди те љи ма. Зато сам и одлу чио да
поч нем да волон ти рам у Црве ном крсту.
Вео ма је бит на бри га о ста ри ји ма и она
је све више потреб на сада када је ово
епи де ми о ло шко ста ње, ова пан де ми ја.
Вео ма је бит но да им помог не мо сада
када не би тре ба ло да се изла жу контак -
ту с дру гим људи ма да се не би заразили.

Суза на Јан ко вић

Т. АЋАМ. БАБИЋ М. ВЕЛИЧКОВИЋ Ђ. ЋУР ЧИНБ. ЋУЈИЋФ. ВЛАЈИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како наја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них радо ва на елек трич -
ној мре жи, у петак, 16. апри ла, од
8.30 до 10.30, без стру је ће бити Ули -
ца Иве Kурјачког и викен ди це код
Вој не поште 5000. Истог дана, од 9.30
до 13 сати, стру је неће бити у делу
Ули це ЈНА од Хри сти ја на Kарпоша
до Жар ка Зре ња ни на у Јабуци.

У субо ту, 17. апри ла, од 9 до 12
сати, искљу че ња су наја вље на за
Пољ ску ули цу, Јано ши ко ву од бро ја
201 до Пољ ске, део Ули це Шан до ра
Пете фи ја од Борач ке до Пољ ске

и за стам бе не згра де – бараке
Рафине ри је.

У поне де љак, 19. апри ла, од 8.30
до 10.30, стру је неће има ти део Бава -
ни штан ског пута од Лич ке ка
Kозарачкој ули ци и бен зин ска ста -
ни ца „Гаспе трол”. Истог дана, од 9
до 13, без напа ја ња елек трич ном енер -
ги јом поно во ће оста ти део Јабу ке: у
пла ну су искљу че ња у Тами шкој ули -
ци од Геор ги ја Дими тро ва ка Ули ци
Хри сти ја на Kарпоша.

У „Елек тро вој во ди ни” кажу да ће,
ако буде вре мен ских непри ли ка, најав -
ље 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.

Да ли ће се наста ви ти
наград на игра 

„Узми рачун и побе ди”?

За овај вирус нема вак ци не

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Да нам је неко при чао да ћемо у 21.
годи ни 21. века ова ко живе ти, зар би
ико пове ро вао? Коли ко смо само
шокант них и неве ро ват них ства ри
дожи ве ли у овом непре глед ном низу
сачи ње ном од без број пута поно вље -
них „две ју кључ них неде ља”! Крај се
и даље не нази ре, а ми сви живи мо за
тре ну так кад ће све наше тре нут не
бри ге, као у песми „Бије лог дуг мета”,
пре кри ти „рузма рин, сње го ви и шаш”...

А када бисмо којим слу ча јем били
у при ли ци да некој буду ћој вер зи ји
себе поша ље мо раз глед ни цу из про -
шло сти, зар не би баш овај при зор с
фото гра фи је био савр шен за то? У
рано после под не рад но га дана кан та
у цен тру Пан че ва већ је пуна и пре -
пу на амба ла же од кафе и разних дру -
гих напи та ка „за поне ти”. Та кан та и
сме ће наба ца но око ње и без речи

при ча ју при чу о јед ном по мно го
чему сумор ном про ле ћу у Панчеву...

Нај ту жни је је ипак то што ће коро -
ну и раз не мере и огра ни че ња и које -
ка кве са овом темом пове за не бри ге
и неда ће можда и пре кри ти „рузма -
рин, сње го ви и шаш”, али то неће
бити слу чај са оном чуд ном осо би -
ном која поје ди не међу нама инспи -
ри ше да сво је ђубре оста ве на ули ци
поред кан те, или да пар ки ра ју на
забра ње ном месту, да шара ју фаса -
де, да вре ђа ју и ома ло ва жа ва ју дру -
ге на дру штве ним мре жа ма, да зло -
ста вља ју бли жње (и даље) и тако
даље и тако даље... Тај „вирус” изгле -
да нијед на вак ци на није у ста њу да
уни шти. Ни вре ме му ништа не може.
Сти ћи ће он у будућ ност сигур ни је
и поу зда ни је од ове наше раз глед -
ни це. Нажа лост.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИ КО ПАЖЊЕ ПОСВЕ ЋУ ЈЕ МО ПОРО ДИ ЦИ?

Ста ри ји ма смо потреб ни ји него икад

На адре су наше редак ци је pancevac-
@pancevac-online.rs сти гао је већи
број имеј ло ва у који ма гра ђа ни питају
да ли ће се и ове годи не одр жа ти нови
круг наград не игре „Узми рачун и по-
бе ди”, те који ће рачу ни бити важећи.

Одго вор на ово пита ње дала је
аген ци ја „Тан југ”, пре ма чијим сазна -
њи ма ће се наград на игра „Узми
рачун и побе ди 2021” наста ви ти у
мају и тра ја ће мно го дуже.

Први круг игре покре ну те с циљем
бор бе про тив сиве еко но ми је поче -
ће нај ве ро ват ни је сре ди ном маја и
има ће шест извла че ња, а дру ги круг

на јесен, у сеп тем бру, са још шест
извла че ња. Пред ви ђе не су бога те
награ де: 12 ста но ва у Бео гра ду, од
чега 10 у насе љу Земун ске капи је и
два у „Бео гра ду на води”, као и 60
ауто мо би ла „фијат 500Л”.

За уче шће је, као и до сада, нео п -
ход но саку пи ти и посла ти 10 рачу на
или 10 сли по ва, не мање вред но сти
од 100 дина ра. Важи ће рачу ни изда -
ти од 1. апри ла 2021, а гра ђа ни их
могу сла ти од 15. апри ла на адре су
„Узми рачун и побе ди 2021”. Потреб -
но је да се на поле ђи ни ковер те наве -
ду име и пре зи ме, адре са из лич них
доку ме на та и кон такт-теле фон. Све
ковер те посла те од 15. апри ла нада -
ље уче ству ју у игри све вре ме, то јест
све до кра ја дру гог кру га у сеп тембру.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без стру је дело ви 
Пан чева и Јабуке

НОВИ НЕ У ФИСКА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ

ЧИСТ РАЧУН, ДУГА ЉУБАВ, 
АЛИ И ПРЕ ВИ СО КА ЦЕНА

Важиће рачуни издати 
од 1. априла 2021, 
а грађани их могу слати
од 15. априла на адресу
„Узми рачун и 
победи 2021”.

ДЕЛАТ НО СТИ КОЈЕ ПОД ЛЕ ЖУ ФИСКА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ:

– услу ге пре се ље ња;

– коц ка ње и кла ђе ње;

– спорт ске, забав не и рекре а тив не

делат но сти;

– поправ ка елек трон ске и оптич ке

опре ме;

– поправ ка елек трич не опре ме;

– мал те ри са ње;

– уград ња сто ла ри је;

– кров ни радо ви;

– фри зер ски и козме тич ки сало ни;

– погреб не и срод не делат но сти;

– одр жа ва ње и поправ ка намештаја;

– одр жа ва ње и поправ ка мотор них

вози ла;

– фото граф ске услу ге;

– поправ ка рачу на ра и пери фер не

опре ме;

– поправ ка апа ра та за дома ћин -

ство и кућ не и баштен ске опре ме;

– поправ ка оста лих лич них предме -

та и пред ме та за дома ћин ство.

ДЕЛАТ НО СТИ КОЈЕ НЕ ПОД ЛЕ ЖУ ФИСКА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ:

– так си пре воз;

– поштан ске актив но сти јав ног

сер ви са;

– теле ко му ни ка ци је;

– прав ни посло ви изу зев актив но -

сти јав них беле жни ка и извр ши -

те ља;

– здрав стве не делат но сти – здрав -

стве не услу ге које се обез бе ђу ју

из сред ста ва оба ве зног здрав -

стве ног оси гу ра ња;

– делат ност вер ских орга ни за ци ја;

– вете ри на р ске делат но сти;

– град ски и при град ски коп не ни

пре воз пут ни ка;

– оба ве зно соци јал но оси гу ра ње.



Бит но ума њен и род
мла дог лука

Рот кви ца засад
одоле ва

Кре ну ла је и ово го ди шња повр -
тар ска сезо на у Гло го њу. И то
не баш како би про из во ђа чи
воле ли, пре све га они који
директ но зави се од вре мен ских
усло ва.

Зака сне ла зима је десет ко -
ва ла кром пир, а ни сада вео ма
акту ел ни мла ди лук није про -
шао без губи та ка.

Шеће рац и бора ни ја тек
поса ђе ни

О тре нут ној ситу а ци ји детаљ -
ни је гово ри млад, али већ вео -
ма иску сан повр тар Дана ил Вуч -
ков ски, који је и пред сед ник
гло гоњ ског удру же ња повр та ра.

– Нашу про из вод њу дик ти -
ра ју вре мен ски усло ви, па нам
је тако вели ке гла во бо ље зада -
ла ова про ду же на зима у виду
мра за од пре месец дана, када
је у јед ном момен ту било – 10,
а пре неде љу дана било је и још
неко ли ко сла би јих голо мра зи -
ца. То је ути ца ло да све кул ту ре

касне, па је, реци мо, измр зао
кром пир који је већ никао. Ски -
да ње мла дог лука је у пуном
јеку и њего ва тре нут на цена је
добра, али га упра во због тих
вре мен ских при ли ка нема мно -
го. Мно го робе иде за Босну,
јер је тамо род озбиљ но под ба -
цио. Отку пљи ва чи су нам у селу
нај пре пла ћа ли 25 дина ра за
везу, али је сада то пало на 20,
док на пија ци, на вели ко, иде
до 27 дина ра – каже Вуч ковски.

Кре ћу и дру ге повр тар ске
кул ту ре, пре све га рот кви ца, па
се пла сте нич ка уве ли ко вади,
а тре ба ло би да то поч не и на
отво ре ном.

– И на њу је мраз ути цао,
али она боље под но си те ниске
тем пе ра ту ре. Нажа лост, као
што рекох, уз купус, један од
два глав на гло гоњ ска про из во -
да, мла ди кром пир, већи ном
је измр зао. Два дана је тем пе -
ра ту ра била испод нуле, – 1,3
и – 2,6, што је довољ но да се
род оса ка ти. Ина че, кром пир
се код нас сеје у дру гој поло -
ви ни фебру а ра или почет ком
мар та, у зави сно сти од сор ти
или од тога да ли се покри ва
агри лом. Коли чи на се тем пи -
ра у одно су на то коли ко робе

за пла сман неко може да спре -
ми, како би људи има ли неки
кон ти ну и тет, то јест да не би
дошло до загу ше ња. Што се
тиче шећер ца, он је отпри ли ке
у фази кли ја ња и тре ба ло би
уско ро да ник не. Мно ги су кал -
ку ли са ли и касно га сади ли,
јер је тем пе ра ту ра земљи шта
била мало нижа, а ја сам, реци -
мо, накли ја вао та семе на, како
би могла да под не су хлад ни је
усло ве. Када је реч о бора ни ји,
садио сам је пре неки дан, па
иако се наја вљу ју ниже тем пе -
ра ту ре, покри вао сам је агри -
лом и надам се да ће успе шно
пре гу ра ти овај пери од – каже
овај про из во ђач.

Локал но удру же ње у фази
миро ва ња

Вуч ков ски исти че да у повр тар -
ству нема неког пре ве ли ког
одсту па ња у тех но ло ги ји, јер сви
већ има ју ухо да ни режим рада,
иако се осе ћа да су нео п ход не
про ме не, које се, с дру ге стране,
ника ко не дога ђа ју, пре све га
зато што су људи неси гур ни и
нера до мења ју начин пона шања.

– Ова вре ме на нам не иду
нару ку ни када је реч о оку пља -
њи ма чла но ва удру же ња повр -
та ра, на који ма смо раз ме њи -

ва ли инфор ма ци је и иде је, а
сход но ситу а ци ји нема ни пре -
да ва ња и слич них ску по ва као
некад. Тешко је чак и да напра -
ви мо годи шњу скуп шти ну, пре -
вас ход но због тога што међу
нама има мно го ста ри јих људи
који спа да ју у ризич ну гру пу,
па не бисмо да их дове де мо у
опа сност. Ипак, мора ће мо нека -
ко да се орга ни зу је мо, буду ћи
да ове годи не тре ба да бира мо
руко вод ство. Тре нут ни број чла -
но ва изно си пре ко три де сет, уз
добар при лив нових све до поја -
ве коро не, када је оче ки ва но
дошло до стаг на ци је. Међу тим,
како се буде мо при бли жа ва ли
нивоу задру ге, биће их све више,
што наро чи то важи за мла де
људе који се опре де ле да се у
пот пу но сти баве овим послом,
па чак и само допун ски, јер не
видим како ће за неких пет-
шест годи на моћи да функ ци о -
ни шу ако нису умре же ни у ова -
кав систем. Пре тога, надам се
да ћемо у ско ри јој пер спек ти ви
наста ви ти актив но сти и пре све -
га да ћемо моћи да орга ни зу је -
мо нашу мани фе ста ци ју „Гло -
гоњ ска јесен”, као и да посе ћу -
је мо сај мо ве пољо при вре де и
слич не дога ђа је – каже први
човек гло гоњ ских повр та ра.

Петак, 16. април 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО
Нашу производњу је веома угрожавала 
ова продужена зима.

Данаил Вучковски, 
повртар

УПР КОС ОТЕ ЖА НИМ УСЛО ВИ МА СТИ ЖЕ И ГЛО ГОЊ СКО ПОВР ЋЕ

КАСНИ МРАЗ УНИ ШТИО 
ГОТО ВО САВ КРОМ ПИР

У ТОКУ РАДО ВИ У ЈАБУ ЦИ

Асфал ти ра ње три ју ули ца Две гру пе људи са стра не су
у субо ту, 10. апри ла, навра -
ти ле у Доло во и обе су посе -
ти ле аутен тич на места, попут
Вели ке и Мале цркве и куће
Ста ји ћа.

Нај пре су у село дошли
умет ни ци Дра ги ца Ужа ре ва и
Зоран Све Јова но вић, ауто ри
песме „Вино из Доло ва”. С
њима је била и Зори ца Мла -
де но вић, бив ши кон зул Срби -
је у Франк фур ту, овог пута у
уло зи сце на ри сте и режи се ра
видео-спо та који ће пра ти ти
сту диј ску вер зи ју наве де не
нуме ре, како би саку пи ла што
више мате ри ја ла.

Истог дана је орга ни зо ва -
на гру па мла дих из Бео града

и Новог Сада на путу ка
Дели бла ту, језе ру Kраљевац
и Дели блат ској пешча ри
свра ти ла у Доло во, када су у
поме ну тим црква ма, поред
оста лог, могли да виде и ико -
но ста се Јова на Попо ви ћа и
Паје Јова но ви ћа.

На овај начин учвр шћу је се
сарад ња изме ђу Дели бла та и
Доло ва на  про мо ци ја ма кул -
тур но-тури стич ких садр жа ја
ових два ју места.

Банат ски Бре сто вац: Удру -
же ње жена „Сосе” и Дом кул -
ту ре су, уз пошто ва ње епи де -
ми о ло шких мера, реа ли зо ва -
ли ускр шњу ради о ни о цу.

Вакци ни са ње про тив коро на -
ви ру са, уме сто у сре ду, 14.
апри ла, биће орга ни зо ва но у
локал ној амбу лан ти без зака -
зи ва ња у субо ту, 17. апри ла,
од 8 до 15 сати, а гра ђа ни ма
ће бити на рас по ла га њу вак -
ци не „Фај зер” и „Астра Зенека”.

Банат ско Ново Село: Дом
културe ће кра јем апри ла
орга ни зо ва ти кон церт орке -
стра „Чети ри кон тра ба са”, у
пла ну је и изло жба сли ка
Стар чев ке Маје Пољак, а уско -
ро изла зи тре ћи број нови на
те уста но ве.

Доло во: Удру же ња гра ђа на
„Сати ба ра” је у субо ту, 10.
апри ла, у Дому кул ту ре при -
ре ди ло филм ско вече, а
сутра дан и прву у низу ради -
о ни ца за тинеј џе ре. Про те -
кле неде ље кине ску вак ци ну
је при ми ло неко ли ко сто ти -
на Доло ва ца.

Гло гоњ: Почет ком сле де ће
неде ље Месна зајед ни ца ће
орга ни зо ва ти поста вља ње по
јед ног сени ка са по чети ри
клу пе на пла жи Ске ла и у
пар ку. Две ста мешта на је
при ми ло кине ску вак ци ну у
петак, 9. апри ла, у локал ној

амбу лан ти, а ревак ци на ци ја
је за три неде ље на истом
месту.

Ива но во: Вак ци ни са ње про -
тив коро на ви ру са за Ива нов -
ча не је орга ни зо ва но у сре ду,
14. апри ла, у амбу лан ти у
Омо љи ци, а у том месту су и
уче ни ци осмог раз ре да ОШ
„Моша Пија де” ради ли проб -
ни завр шни испит.

Јабу ка: У току је изво ђе ње
радо ва на изград њи путе ва,
тро то а ра и пар кин га, и то у
ули ца ма: Вар дар ској, Змај
Јови ној и Гоце Дел че ва. Про -
те кле неде ље вак ци ну је при -
ми ло неко ли ко сто ти на
мешта на. Због пла ни ра них
радо ва на висо ко на пон ској
мре жи, у неде љу, 18. апри ла,
у пери о ду од 9.30 до 13 сати,
без стру је ће оста ти жите љи
Ули це ЈНА (од Х. Кар по ша
до Ж. Зре ња ни на).

Кача ре во: У Вино град ској
ули ци је поста вљен први слој
асфал та, а у току је и изра да
тро то а ра у Ули ци Народ ног
фрон та. Кине ску вак ци ну про -
тив коро на ви ру са у субо ту,
10. апри ла, при ми ла су 294
Кача рев ца.

Омо љи ца: Уско ро почи ње
рекон струк ци ја згра де Месне
зајед ни це, у којој су про сто -
ри је поли ци је и Црве ног крста.
Пре ко две ста људи вак ци ни -
са но је про тив коро на ви ру са
у сре ду, 14. апри ла, у локал -
ној амбу лан ти.

Стар че во: У току је поста -
вља ње дистри бу тив ног гасо -
во да, а тра је и акци ја Месне
зајед ни це под нази вом
„Април – месец чисто ће”.
Вак ци ни са ње про тив коро -
на ви ру са орга ни зо ва но је у
амбу лан ти без зака зи ва ња у
четвр так, 15. апри ла. Дом
кул ту ре ће до кра ја неде ље
завр ши ти кре че ње ход ни ка
и сте пе ни шта. Пред став ник
ОИ „Надел” Пре драг Стан -
ко вић уче ство вао је на скуп -
шти ни Саве за изви ђа ча Срби -
је у Деспо тов цу.

Месне актуелности

РАСТЕ ТУРИ СТИЧ КИ ПОТЕН ЦИ ЈАЛ СЕЛА

Доло во све 
посе ће ни је

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Уве ли ко је у току асфал ти ра ње
три ју ули ца у Јабу ци, које се
финан си ра путем јав но-при ват -
ног парт нер ства Гра да Пан чева.

Тре нут но је поста вљен први
слој црне биту мен ске под ло ге,
дужи не сто мета ра, у Змај Јови -
ној ули ци, у делу од Омла дин -
ске до гро бља. Биће асфал ти -
ра не још две ули це, па је на
300 мета ра Вар дар ске ули це
(од Мар ша ла Тита до Рибар -
ске) завр ше но там по ни ра ње и
наби ја ње ризле, а поста вље ни
су ивич ња ци за тро то а ре и пар -
кинг. Све то је ура ђе но на 250
мета ра коло во за у Ули ци Гоце
Дел че ва (од Змај Јови не до

Раднич ке), с тим што је прет -
ход но ски нут ста ри слој асфал -
та. Ту се нала зи и дво ри ште
обда ни шта, које је тако ђе спрем -
но за пре свла че ње новом под -
ло гом, где ће исто бити вели ки
пар кинг с новим ста за ма.

Пред сед ник Саве та МЗ Јабу -
ка Сло бо дан Илић каже да се
изла зи у сусрет свим мешта -
ни ма који ма су оште ће ни или
уни ште ни кол ски пре ла зи.

– Где год су рад не маши не
изло ми ле мости ће, у пот пу но -
сти их сани ра мо. Одго ва ра мо
и на мол бе сугра ђа на да им не
дира мо посто је ће тро то а ре, већ
их укра ја мо с новим коли ко је

то могу ће. С дру ге стра не, мно -
ги жите љи Ули це Гоце Дел че ва
муку муче с под зем ним вода -
ма, које мора мо да одвла чи мо
дре на жним кана ли ма у Тамиш,
док не буде ура ђе на кана ли за -

ци ја, па апе лу јем на већи ну њих,
ако већ из сво јих дво ри шта испу -
шта ју воду кроз цеви, да макар
на неки начин одр жа ва ју те
кана ле како би оба вља ли сво ју
функ ци ју – каже Илић.

ТРА ЈЕ ГАСИ ФИ КА ЦИ ЈА ПРЕ О СТА ЛИХ ЈУЖНИХ НАСЕ ЉЕ НИХ МЕСТА

Стар чев ци нај бли жи гасу, па Омољ ча ни 
и тек онда Ива нов ча ни

Док се жите љи север них пан -
че вач ких села већ годи на ма
током греј не сезо не слу же гасом,
а исто то важи и за Бре сто вац,
пре о ста ла три јужна насе ље на
места још увек нису доби ла ту
могућ ност. Ипак, тај про цес
уве ли ко тра је, а нај бли жи овом
енер ген ту су Старчевци.

Тамо се гра ди раз вод ни гасо -
вод, за шта је заду жен бео град -
ски МТ „Гастел”, чији дирек -
тор Дра ган Мај сто ро вић каже
да ће  тај посао бити окон чан
нај ка сни је до кра ја овог месеца.

– Досад смо укуп но ура ди ли
пре ко 3.200 мета ра поли е ти -
лен ске цеви преч ни ка 225
мили ме та ра. Овим завр ша ва -
мо целу тра су кроз Стар че во,

јер смо већ про шли око сто
метaра иза Наде ла, а цен тар
смо оста ви ли за крај. Што се
дру гог тиче, већ смо поста ва -
ли челич не цеви у дужи ни од
бли зу 1.300 мета ра од Борач ке
ули це пре ко пута „Азо та ри не”

управ не згра де,
где тре ба да буде
и под зем на мер на
ста ни ца, то јест
место пре у зи ма ња
гаса од „Срби ја га -
са”, на којем ће
нам бити мере но
коли ко смо потро -
ши ли, па све до
р а ф и  н е  р и ј  с к е
Капи је 2, у бли зи -
ни које је прво бит -

но тре ба ло да буде мер но-регу -
ла ци о на ста ни ца. Већ смо је
нару чи ли, али је у међу вре ме -
ну, из објек тив них раз ло га,
лока ци ја за њено поста вља ње
поме ре на на кило ме тар и по
даље – у Старчевo, пре ко пута

бен зин ске пум пе – наво ди
дирек тор фир ме МТ „Гастел”.

Он каже и да уско ро тре ба
да буде ура ђе но допро јек то ва -
ње и за ту додат ну тра су, где
би потом биле поста вље не и
челич не цеви.

– Оче ку јем да ће све ово бити
завр ше но до јесе ни сле де ће годи -
не, закључ но с доби ја њем упо -
треб не дозво ле, када би Стар -
чев ци могли да се нада ју гасу. У
пла ну је и завр ше так пре о сталих
два де сет одсто дистри бу тив не
гасне мре же у Омо љи ци, као и
наста вак изград ње раз вод ног
гасо во да ка том селу и Ива но ву,
а жите љи тих места могу да се
нада ју гасу за две одно сно три
годи не – наја вљу је Мај сто ровић.

ДО МАШИ НА И АЛА ТА ПУТЕМ „ВАЈ БЕ РА”

Пред сед ник удру же ња гло -

гоњ ских повр та ра наво ди

да се ипак поне што поме ра

напред и у ново на ста лој

ситу а ци ји...

– Јавља ју се људи из

наше бран ше, који се, реци -

мо, баве про из вод њом

семе на, па с њима уго ва ра -

мо састан ке тако што они

дола зе директ но на пар це -

ле, када оби ђу по неко ли ко

дома ћин ста ва и на тај начин

се успо ста вља ју одно си. С

дру ге стра не, про дав ци

разне тех ни ке, почев од

малих руч них ала та за

башто ван ство па до озбиљ -

ни јих маши на, има ју пре зен -

та ци је и видео-кли по ве с

разно ра зним пону да ма, које

нам шаљу пре ко „Вај бе ра”

или имеј лом, па се на тај

начин дови ја ју у овом оте жа -

ним усло ви ма – закљу чу је

Дана ил Вуч ков ски.

Многи Глогоњци ових дана припремају млади лук

Радови у центру Старчева

Нова тврда подлога у Змај Јовиној улици

Уметници у етно-кући Ђорђа Стајића
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Лен ка Жив ко вић, 

сту дент ки ња 

веб-про гра ми ра ња

СЕРИ ЈА: „Behind Her Eyes”
(„Нет фликс”, 2021) бри тан -
ски је пси хо ло шки три лер с
пре ми са ма фан та сти ке. Иако
нисам неки фил мо фил и
љуби тељ сери ја (више волим
да читам, а ако гле дам сери ју
или филм, углав ном је ани -
ми ра но), након што ми је
„иско чи ло” неко ли ко рекла -
ма веза них за њу, мора ла сам
да погле дам о чему се ради.
Сери ја је рађе на по исто и ме -
ној књи зи спи са те љи це Саре
Пин бо ро и пра ти Луиз, само -
хра ну мај ку, која запо чи ње
афе ру са сво јим шефом, а
успут поста је јако добра при -
ја те љи ца с њего вом женом...
Веруј те ми, при ча уоп ште није
толи ко кли ше коли ко зву чи.
Сери ја се гле да у јед ном даху.
Врло је инте ре сант на, а крај
је вео ма нео че ки ван. Сва ки
лик је одлич но раз ра ђен и
при ча је испри ча на како тре -
ба. Ни у јед ном тре нут ку
нисам има ла осе ћај као да је
неки део недо ре чен или да
нешто није јасно или нема
сми сла, иако има само јед ну
сезо ну и све га осам епи зо да.

МУЗИ КА: Крис Стеј плтон.
Иако овај човек и њего ва музи -
ка при па да ју кан три и кан -
три-рок  жан ру, који нису мој
први избор, про шле годи не је
био мој убе дљи во нај слу ша -
ни ји изво ђач. На апли ка ци ји
„Спо ти фај” имам лај ко ва них
пре ко два де сет њего вих песа -
ма и мислим да се нала зе на
сва кој плеј ли сти коју имам.
Његов албум „Traveller” из
2015. увео ме је у њего ву музи -
ку. Јако се пове зу јем с њего -
вим тек сто ви ма, а већи на њего -
вих песа ма је љубав на. Углав -

ном сам пише тек стове, што
је фан та стич но, јер је сва ка
њего ва песма при ча о њего -
вом живо ту. Неко ли ко песа ма
на послед њем албу му „Star-
ting Over” посве ће но је њего -
вој жени, с којом има чак пето -
ро деце и која је његов пра те -
ћи вокал. Он ми је први избор
када не знам шта ми се слу ша,
јед но став но нема гре шке с
њего вом музи ком. Тако ђе, један
је од рет ких изво ђа ча који ма
знам целу дис ко гра фи ју.

КЊИ ГА: „Тунел”, Ерне сто
Саба то. Ово је књи га коју радо
пре по ру чу јем и дефи ни тив но
један од мојих фаво ри та. По
мом мишље њу, један од оних
рома на које про чи та те у даху
или одмах оста ви те по стра -
ни. Мра чан пси хо ло шки
роман чија је тема зло чин из
стра сти. Саба то вео ма сна жно
доча ра ва кошмар који су љубо -
мо ра и уса мље ност. При ча
пра ти испо ве сти глав ног јуна -
ка и из рече ни це у рече ни цу
про ла зи те кроз раст луди ла и
опсе си је љуба ви пре ма јед ној
жени. Књи га вас тера да се
запи та те које су запра во гра -
ни це љуба ви. У сва кој књи зи
коју читам волим да под вла -
чим дело ве који оста ве ути -
сак на мене, а један од тих из
овог рома на је: „Рече ни ца ’вре -
ме које је про шло било је боље’
не зна чи да се рани је дога ђа -
ло мање зла, него да – сре ћом
– људи то забо ра вља ју.”

Иза њених очи ју

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

У дво ра ни Кул тур ног цен тра у
сре ду, 21. апри ла, од 19 сати,
биће одр жан кон церт три ја хар -
фи „Паскал”, који чине Јеле на
Тутић, Јана Чубри ли о вић и
Ири на Пејо ска.

На про гра му ће бити дела В.
А. Моцар та – „Мала ноћ на
музи ка”, П. И. Чај ков ског –
нуме ра из опе ре „Крц ко Ора -
шчић”, „Плес шећер не виле” и
„Марш”, Ж. Бизеа – „Entr’ac-
te”, тре ћи чин из опе ре „Кар -
мен”…

Ири на Пејо ска је рође на 2002.
годи не у Бео гра ду. До сада је
осво ји ла пре ко пет на ест награ -
да на так ми че њи ма у земљи и
ино стран ству, од којих девет
првих и три лау ре а та. Упи са ла
је 2019. годи не, са само шесна -
ест годи на, Факул тет музич ке
умет но сти у Бео гра ду, у кла си
редов ног про фе со ра др ум.
Миле не Ста ни шић. Запа же ни
су њени насту пи на кон цер ти -
ма Музич ке шко ле „Стан ко -
вић”. Сва ка ко тре ба издво ји ти
насту пе на „Колар цу”, пово дом
про сла ве дана Музич ке шко ле
„Стан ко вић”, и уче ство ва ње на
осам на е стом Међу на род ном

фести ва лу хар фе у Срби ји, где
је одр жа ла соли стич ки кон церт
и насту пи ла с Гудач ким орке -
стром „Мета мор фо зис” на
самом затва ра њу фести ва ла на
„Колар цу”. Посеб но се издва ја
њена мала соли стич ка тур не ја
током 2018. годи не, у окви ру
које је одр жа ла један соли стич -
ки кон церт у Бео гра ду, у Гале -
ри ји Мати це Срба и исе ље ни -
ка, један у Пан че ву, у гале ри ји
Кул тур ног цен тра, и два изу -
зет но запа же на соли стич ка
концер та у Џакар ти, од којих
је један био у кон церт ној дво -
ра ни глав ног гра да Индо не зи -
је, а дру ги у изра зи то респек та -
бил ном и лук су зном ризор ту
„The Sundanese Cultural Village
Paseban”, који је, овом инстру -
мен ту и музи ци у част, назван
„Хар фа у пла ни ни” („Harp on
the Mountain”). За изу зет не
резул та те које је оства ри ла до
сада, 2019. годи не доби ла је
„Све то сав ску награ ду”, коју доде -
љу је Мини стар ство образова ња,
нау ке и тех но ло шког раз во ја
Репу бли ке Срби је.

На девет на е стом Међу на -
род ном фести ва лу хар фе у

Срби ји, у сали Колар че вог уни -
вер зи те та, пока за ла је сво је
уме ће у раз ли чи тим жан ро -
ви ма, насту па ју ћи у џез ансам -
блу, камер ном квар те ту
студена та и про фе со ра, уз
прат њу Гудач ког орке стра
„Мета мор фо зис”.

Трио хар фи „Паскал”, који
чине сту дент ки ње Јеле на Тутић,
Јана Чубри ли о вић и Ири на
Пејо ска, осно ван је у јану а ру
2021. годи не. Први пут су
насту пи ле у овом саста ву на

кон цер ту нај бо љих сту де на та
поли ин стру мен тал не кате дре
одр жа ном 1. фебру а ра у Сту -
дент ском кул тур ном цен тру
Бео гра да. Њихо ва сарад ња је
запо че ла током 2020. годи не,
када су сви ра ле као део квар -
те та хар фи на кон цер ту посве -
ће ном про сла ви Свет ског дана
хар фе, одр жа ном 26. окто бра
2020, у вели кој сали Колар че -
ве заду жби не, у окви ру девет -
на е стог Међу на род ног фести -
ва ла хар фе.

НА СЦЕ НИ

Коц кар

ПРЕД СТА ВА ЗА ДЕЦУ

Мало кра љев ство

На сце ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у поне де љак, 19.
апри ла, од 19 сати, биће изве -
де на пред ста ва „Коц кар” Ф.
М. Досто јев ског. У пред ста ви
игра пан че вач ки глу мац Мла -
ден Вуко вић.

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 Ф. М.
Досто јев ски данас акту е лан у
очи ма мла дих? То су само

нека од пита ња који ма се бави
моно дра ма Мла де на Вуко ви -
ћа, наста ла као његов мастер-
рад на Ака де ми ји умет но сти
у Новом Саду.

Мла ден Вуко вић је рођен
1992. годи не и 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. „Коц -
кар” је његов први само стал -
ни пројекат.

У дво ра ни Кул тур ног цен тра
у субо ту, 17. апри ла, од 12
сати, биће игра на пред ста ва
за децу „Мало кра љев ство”
позо ри шта „Јеле ни ца”.

У малом кра љев ству, пуном
живо та, радо сти и боја, живе
Бен, прин це за Холи и дади -
ља Шљив ка. Бен и Холи су
нај бо љи дру га ри и увек су рас -
по ло же ни за игру и заба ву.
Дади ља Шљив ка их кроз шалу
учи разним вилин ским оби -
ча ји ма и оби ча ји ма пату ља -
ка. Поне кад упо тре би чаро -
ли ју, али то не буде сва ки пут
забав но. Овог пута је, захва -

љу ју ћи чаро ли ји, завр ши ла у
каве зу вешти це Лепа ве. Бен
и Холи поку ша ва ју помо ћу
разних три ко ва, вешти на,
вилин ског пле са и музи ке
пату ља ка да одо бро во ље
вешти цу Лепа ву и да осло бо -
де дади љу Шљив ку. На кра ју
у томе успе ва ју, али уз мно го
поте шко ћа.

У пред ста ви игра ју Јеле на
Ковач Кркић, Дани ца Раду ло -
вић и Вла ди мир Пау но вић.
Музи ку је напи сао Зоран
Несто ро вић, док је костим ура -
ди ла Љиља на Нико лић, а сце -
но гра фи ју Мари ја Софи ја нић.

Од 13. апри ла до 6. маја у
Народ ном музе ју Пан че во биће
отво ре на изло жба скулп ту ра
Мило ша Шари ћа под нази вом
„Наши пре ци”.

„Скулп ту ре из сери је ’Сви
моји пре ци’ наста ле су спа ја -
њем гото вих метал них пред -
ме та, моти ка, које слу же као
основ ни еле мен ти за гра ђе ње
конач ног дела. Њих више од
три ста, уком по но ва них у
скулп ту ре, аутор је саку пљао
током про те клих шест годи -
на. Сам про цес саку пља ња и
није био тако тежак буду ћи да
плод на поља у око ли ни Вла -
со тин ца, род ног места умет -
ни ка, с вре ме ном бива ју запу -
ште на, те да Шари ће ва поро -
дич на реци кла жа мета ла зави -
си упра во од сва ко днев ног при -
ли ва сто ти на кома да ста рог,
истро ше ног ору ђа за обра ду
земљи шта. То ору ђе нас сада
у гале риј ском про сто ру пове -
зу је с про шло шћу и људи ма
који су га кори сти ли. У раду
кори шће не моти ке пре по зна -
те су као одба че ни упо треб ни
пред ме ти који ма се може дати
нови живот, јер су јак мотив
из сва ко дне ви це – довољ но јак
да нас вра ти у про шлост и под -
се ти на про ток вре ме на и про -
ме ну начи на рада, живот них
вред но сти и усло ва опстан ка.
Изло жба је зато и кон ци пи ра -
на тако да одба цу је све суви -
шно – тема, језик и сим бо ли -
ка мате ри ја ла се чине довољ -
но јасним.

„Скулп ту ре су, по аутор ској
зами сли, махом изло же не без
поста ме на та – ору ђа на поду
сим бо лич но су вра ће на на
земљу којој при па да ју, док у
гале ри ји посма тра ча доне кле
вра ћа ју при ро ди тих пред ме -
та, али и упу ћу ју на сва ко дне -
ви цу и реал ност дана шњег

човека. Муко трп ни физич ки
рад – обра да земљи шта, који је
везан за при ро ду, издр жа ва ње
поро ди це, а обо јен и разним
оби ча ји ма, што су ујед но и чува -
ли поро ди цу, па и ширу зајед -
ни цу на оку пу, данас се не би
могао пред ста ви ти ору ђем
поме ну те врсте, одно сно било
би тешко овај модел живље ња
који је про из и шао из јед ног
систе ма вред но сти пре по зна ти
данас или му наћи вред но сни
пан дан.

„У жељи да се пре и спи та
савре ме ност и ука же на читав
склоп нави ка и мери ла дана -
шњег потро шач ког дру штва (не
у скулп ту ри самој, коли ко у
при ми сли коју иза зи ва), моти -
ке, инкор по ри ра не у скулп тор -
ске ком по зи ци је, поста ју антро -
по морф не. Њихо вом репе ти -
ци јом се кон сти ту и ше и зао -
кру жу је веза изме ђу функ ци је
и пону ђе ног дана шњег чита ња
датих пред ме та, удах њу је им
се ’нови’ живот и ства ра ’нови

сим бо ли зам’ којим се спро во -
де умет ни ко ве иде је. Еле мен -
ти се надо ве зу ју, попут кари ке,
успо ста вља ју ћи рела ци ју пре -
ци – дана шњи човек – потом -
ци. Дија ло шки однос који је
успо ста вљен пре ва зи ла зи гра -
ни цу визу ел ног и тран спо ну је
се у поје дин ца – посе ти о ца,
буду ћи да су теме о који ма
изло жба гово ри уни вер зал не.
’Сви моји пре ци’ су ’сви наши
пре ци’…”, напи са ла је у рецен -
зи ји др Јеле на Павли чић.

Милош Шарић (1991) завр -
шио је основ не ака дем ске сту -
ди је вајар ства на Факул те ту
умет но сти у При шти ни – Зве -
ча ну, 2014. годи не. Мастер ака -
дем ске сту ди је при ме ње ног
вајар ства завр шио је на Факул -
те ту при ме ње них умет но сти у
Бео гра ду 2015. годи не, а на
истом факул те ту је и док то ри -
рао, на сту диј ском про гра му
При ме ње не умет но сти и дизајн
2019. годи не, ужа умет нич ка
област вајар ство. Добит ник је
тре ће награ де жири ја и публи -
ке на кон кур су за скулп ту ру
„Бео град ски читач”. Дру га
скулп ту ра реа ли зо ва на у окви -
ру истог кон кур са од 2016. се
нала зи у Пар ку скулп ту ра „Lake
Concord Park” у Орлан ду
(Касел бе ри) на Фло ри ди (САД).
Добит ник је Пла ке те 52. Мај -
ске изло жбе УЛУ ПУДС-а
„Умет нич ки пре врат” 2020.
годи не. Изла гао је на седам
само стал них и више од осам -
де сет колек тив них и међу на -
род них изло жби у земљи и ино -
стран ству. Уче сник је неко ли -
ко ликов них коло ни ја, а нека
њего ва дела су део јав них про -
сто ра и при ват них и јав них
колек ци ја. Члан је УЛУС-а и
УЛУ ПУДС-а од 2016. годи не.
Од 2020. годи не је у ста ту су
само стал ног умет ни ка.

ИЗЛО ЖБА СКУЛП ТУ РА МИЛО ША ШАРИ ЋА

НАШИ ПРЕ ЦИ

КОН ЦЕРТ КЛА СИЧ НЕ МУЗИ КЕ

Трио хар фи „Паскал”

БИБЛИ О ТЕ КЕ И ЦРВЕ НИ АЛАРМ

Кроз попла ву и пан де ми ју
Рад библи о те ка у ван ред ним
окол но сти ма тема је струч ног
ску па који у Малој Реме ти од
16. до 17. апри ла орга ни зу ју
„Чита ли ште”, науч ни часо пис
за тео ри ју и прак су библи о те -
кар ства, Град ска библи о те ка
Пан че во и Срп ска чита о ни ца у
Ири гу. Ово је и пита ње коме
ће бити посве ће на посеб на
пажња у новем бар ском бро ју
„Чита ли шта”.

У Реме ти ци ће се оку пи ти
библи о те ка ри из Народ не

библи о те ке Срби је, Библи о те -
ке Мати це срп ске, Град ске
библи о те ке у Новом Саду,
Библи о те ке „Цен тар за кул ту -
ру” Кла до во, Матич не библи о -
те ке „Љубо мир Нена до вић”
Ваље во, Народ не библи о те ке
„Симе он Пишче вић” Шид,
Град ске библи о те ке „Ата на си -
је Стој ко вић” Рума, Библи о те -
ке шабач ке, Библи о те ке „Дими -
три је Туцо вић” Лаза ре вац,
Народ не библи о те ке „Вук
Караџић” Вели ко Гра ди ште,

Град ске библи о те ке Пан че во и
Срп ске чита о ни це у Ири гу.
Увод ну реч ће дати проф. др
Гор да на Сто кић Симон чић,
глав ни уред ник „Чита ли шта”,
а уче шће у раду ску па узе ће и
библи о те кар савет ник Весна
Петро вић, која је ини ци ра ла
њего во одр жа ва ње.

У библи о те ци мана сти ра
Јазак биће пред ста вље не
„Библи о те ке фру шко гор ских
мана сти ра у 21. веку” Весне
Петро вић и Вере Нов ко вић. О

књи зи ће гово ри ти мр Гор да на
Ђилас. Вечер њи часо ви су пред -
ви ђе ни за дру же ње с „Кали ма -
хо вим наста вља чи ма”, нашим
истак ну тим писци ма и библи -
о те ка ри ма: Сели ми ром Раду -
ло ви ћем, Гор да ном Ђилас,
Нема њом Рота ром…

Оку пља ње ће бити иско ри -
шће но за сни ма ње дру ге еми -
си је Град ске библи о те ке Пан -
че во о писци ма, књи га ма и
библи о те ка ма „Book Box”, коју
уре ђу је и води Нема ња Ротар.
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ПАН ЧЕ ВАЧ КИ БЕН ДО ВИ

КРЕАТОРИ СЈАЈНЕ МУЗИЧКЕ СЦЕНЕ ГРАДА
Сви ишче ку ју дан када ће се бен до ви
вра ти ти на сце ну и музи ка у наше
живо те. Пан че вач ке кон церт не сале
су затво ре не више од годи ну дана,
али је у про сто ри ма за про бе вео ма
живо. Наши сјај ни локал ни бен до ви
спре ма ју мно го тога доброг и лепог.

„Син дром”

„Син дром” је настао 2016. годи не и
ове годи не сла ви свој мини-јуби леј.
За собом има ју албум „Навод на љубав”
и насту пе широм Срби је, а нај ве ћи
фести вал на којем су сви ра ли јесте
бео град ски „Бир фест”.

– Тре нут но смо у ста њу „инку ба ци -
је”, пра ти мо трен до ве. То зна чи да
Јеле на Вајо вић и ја музи ку ства ра мо
у кућ ним усло ви ма. Лука Додо чић и
Миха и ло Ђор ђе вић су напу сти ли бенд,
али су заслу жни за све успе хе у про -
шло сти и за сва ки наш буду ћи успех
– при ча Мио мир Ада мо вић.

С Луком и Миха и лом пла ни ра ју
рад на још јед ном про јек ту, а укљу -
чи ће се и пија ни ста Нико ла Бран ко -
вић из Петров ца на Мла ви.

– Бенд пра те три ства ри: посве ће -
ност у раду, љубав пре ма музи ци и
при ја тељ ство. Ако неки еле мент ове
фор му ле изо ста не, изо ста је све –
објашња ва.

Воле кому ни ка ци ју с публи ком и
енер ги ју на насту пи ма.

– Наш пери од „инку ба ци је” покло -
пио се с пан де ми јом, па смо тако лак -
ше при хва ти ли ситу а ци ју иза зва ну виру -
сом. Поста ли смо крат ко ви ди што се
пла но ва тиче, а искре но, и за наук нам
је да ства ри иду при род ним током и да
неће увек бити она ко како смо замисли -
ли – закљу чио је Мио мир Ада мо вић.

„Буч Кеси ди”

Бенд „Буч Кеси ди” посто ји од 2013,
када су Зоран и Лука напи са ли прве
песме и зајед но с
баси стом Але ном
напра ви ли гру пу.
Одлу чи ли су се за
ово име зато што
је „Буч Кеси ди и
Сан денс Кид”
први филм који
су погле да ли
зајед но на про јек -
ци ји која је била
или у Сту дент -
ском или на Лет -
њој позор ни ци
Кул тур ног цен тра,
више не могу ни
да се сете. Бенд
сада чине Лука
Рацић на гита ри и Зоран Зару би ца за
буб ње ви ма, а обо ји ца и пева ју. Упо -
зна ли су се у Гим на зи ји и у гра ду, у
пери о ду када сви упи су ју сред њу шко -
лу и кре ћу да изла зе.

– Оста ли смо дослед ни иде ји да
буде мо модер ни рокен рол бенд и да
песме буду добре, музич ки смо доста
напре до ва ли и наста вља мо тако, а
начи ни на који те песме наста ју, сви -
ра ју се и сни ма ју све су разно вр сни ји.
Зајед но пише мо музи ку и тек сто ве и
пра ви мо демо-сним ке. Након тога с
про ду цен том Мила ном Бје ли цом про -
ла зи мо кроз сни мље ни мате ри јал и
пре чи шћа ва мо га до савр шен ства,
често уз помоћ врхун ског пан че вач -
ког ком по зи то ра Петра Пупи ћа, да
бисмо на кра ју све сни ми ли у сту ди ју
„Кро ко дил” код Петра и Вука Сте ва -
но ви ћа. Лудом сре ћом сви смо из Пан -
че ва, али не бисмо нашли бољу еки пу
за рад ни да смо је тра жи ли било где
дру где – при ча ју нам Лука и Зоран.

Рад у гру пи је сло жен због потре бе
да се при писа њу песа ма укло пе разли -
чи те иде је, али се труд више стру ко
испла ти кад се посао завр ши и сви
буду задо вољ ни крај њим резул та том.

– Дра го нам је да смо успе ли да
напи ше мо доста песа ма који ма смо
задо вољ ни и које воли мо да сви ра мо
ужи во, као и то што публи ка ужи ва у
њима коли ко и ми – кажу.

Нај ви ше од све га у овој ситу а ци ји
недо ста ју им насту пи. Док их ишче -
ку ју, спре ма ју нове нуме ре, пла ни ра -
ју кон цер те за јесен и спре ма ју изне -
на ђе ње за публи ку.

– До кра ја годи не пла ни ра мо нову
музи ку, а пре тога на лето изла зи екс -
пе ри мен тал ни кон церт ни „Буч Кеси -
ди” филм! Оче куј те то! – наја вљу ју
Лука и Зоран.

„Рам па”

„Рам па” је наста ла пре нешто више
од чети ри годи не, а кум бен да је Ран -
ко Пет ко вић.

– Алек сан дар Симић и гита ри ста
Миха и ло Ђор ђе вић напра ви ли су бенд,
њихо ва иде ја је била да офор ме састав.
Они се позна ју још одра ни је, пре ко
часо ва гита ре, и про сто су се скон та -
ли. Уз њих дво ји цу, у „Рам пи” смо и
Иван Соло мун, Нико ла Вла хо вић,
Нико ле та Недељ ко вић и ја – при ча
Бра ни мир Колоц ка.

Мења ли су стил прет ход них годи -
на, а у овом пери о ду пан де ми је пола -
ко про на ла зе свој нови звук.

– Воли мо да истра жу је мо нову
музи ку, да увек чује мо нешто ново.
Жеља нам је да има мо добар вајб, да
нема мо неке уна пред поста вље не
окви ре, као што их, по мени, мно го
мла дих бен до ва има у стар ту. Наша
музи ка нема тачан жанр или стил,
реч је о кре а тив ној меша ви ни – 
каже он.

У ства ра њу музи ке уче ству ју сви.
– Мислим да је сва ком мла дом бен -

ду рад у гру пи иза зо ван, бар би тако
тре ба ло да буде. А ако се чла но ви и
при ват но дру же, то је пот пу ни пакет
зајед ни штва. Ми, гене рал но, има мо
раз ли чит укус што се музи ке тиче,
али то нас не спре ча ва да ради мо
добро, јер учи мо јед ни од дру гих неке
ства ри које до тад нисмо зна ли и тако
дола зи до још веће моти ва ци је за рад,
про бе су интен зив ни је и иза зов ни је –
обја шња ва Бра ни мир.

Ужи ва ју у томе што се вео ма добро
сла жу и при ват но.

– Музи ка нас је спо ји ла на нај бо љи
могу ћи начин, мада нико од нас то

није оче ки вао.
Мисли мо да има -
мо потен ци јал и
сви зајед но веру -
је мо у ово што
ради мо, иако
нарав но увек има
успо на и падо ва –
каже.

За наред ни
пери од пла ни ра -
ју да још више
вежба ју.

– Неки људи
мисле да више не
посто ји мо пошто
дуго нисмо има ли

нову песму, али ми не изба цу је мо
песме тек тако. Песма не изла зи све
док не каже мо на про би: е, то је то,
има мо гото ву ствар! А до тада ћемо да
ради мо, па ће се људи при јат но изне -
на ди ти кад нас чују. Засад само могу

да кажем да смо про ме ни ли стил, биће
то нови звук „Рам пе”. Пра ти те нас сва -
ка ко, биће мно го зани мљи вих ства ри
уско ро – закљу чу је Бра ни мир.

„Бри ганд”

Гру па „Бри ганд” је наста ла пре десет
годи на на руше ви на ма бен да „Jewy
Sabatay”. Њено име је наслов послед -
ње песме тог саста ва с несу ђе ног четвр -
тог албу ма. Осни вач бен да, певач и
гита ри ста је Вели бор Нико лић, а с
њим су и Сте фан Гаће ша (бас) и Милан
Сарић (буб ње ви).

– Сте фан и ја смо се упо зна ли још
2003. Тада смо били део неке дру ге,
добрим делом забо ра вље не сце не Пан -
че ва, а Мила на позна јем чети ри годи -
не, упо зна ли смо се у Бео гра ду – прича
Вели бор.

Њихов про шло го ди шњи албум „Иза
црне дуге” донео је неке про ме не у
зву ку, пре све га зато што је ути цај
осам де се тих пре ваг нуо над ути ца јем
музи ке  деве де се тих. Кри ти ка је то
вео ма добро при хва -
ти ла, каже.

У ства ра њу музи -
ке уче ству ју сва тро -
ји ца, с тим што се
Сте фан бави и про -
дук ци јом.

– Углав ном је то
стан дард на вари јан -
та: неко доне се тему,
па се раз ра ђу ју аран -
жма ни и „лепи”
текст, одно сно тра -
же се вокал не део -
ни це, мада про цес
уме да буде и обр -
нут. Тек сто ве пишем
ја. Мислим да смо
успе ли да на про ба -
ма успе шно раз дво -
ји мо стил ске вежбе
и „џемо ва ње” од
момен та када се осе -
ти да има мо пра ву
песму у рука ма – при ча он.

Вели бор сма тра да је на публи ци
да ли ће да ужи ва у сви р ци  гру пе, а
да је њихов посао да раде то што воле.

– Уоп ште но рече но, сви ра ње у
диско граф ски актив ном бен ду је лепо,
оста виш неки траг – каже.

Они су, међу тим, има ли несре ћу
да им албум иза ђе две неде ље пре
пан де ми је.

– Неке ства ри не могу се надок на -
ди ти, јер јав не насту пе ништа не може
да заме ни. Тре ба при хва ти ти ства ри
такве какве јесу, па ако дође боље
вре ме, дошло је – закљу чу је.

„Љуби чи це”

Датум који бенд „Љуби чи це” и чланови
Вук и Петар Сте ва но вић обе ле жа ва ју

као наста нак јесте дан када су први
пут на сце ни изве ли сво ју аутор ску
музи ку.

– Било је то у „Божи дар цу” 12.
новем бра 2011. годи не на так ми че њу
демо-бен до ва „Твој звук”, на ком смо
насту пи ли као „Љуби чи це и дува чи
Све тог Ђор ђа” и побе ди ли – при ча Вук.

Име бен да су ода бра ли јер им се
учи ни ло да нај бо ље при ста је духу
музи ке коју ства ра ју и шаљи вом тону
којем се често окре ћу.

– Чиње ни ца је да су и Тита нази ва -
ли љуби чи цом, а он је дефи ни тив но
био неки ауто ри тет. Осим тога, увек
смо били мами не љуби чи це – каже
шаљи во.

Око сни цу бен да чине бра ћа Петар
и Вук, а поред њих дво ји це, ту је и
њихов дуго го ди шњи про ду цент Милан
Бје ли ца, који је, иако не насту па с
њима, прак тич но члан бен да од самог
почет ка.

– Наш нај ја чи
ути цај дола зи из
сфе ре кла сич не
музи ке. Осим тога,
има ли смо фазе
фасци на ци је блу -
зом и рокен ро лом.
Милан је ту да нас
вра ти у реал ност
и пову че коли ко
је могу ће у окви -
ре акту ел ног,
попу лар ног зву ка.
Пошто послед њих
годи на насту па мо
уз елек трон ски
сет, музи ку коју
тре нут но изво ди -

мо сме сти ли смо под мало мут ну озна -
ку елек тро блуз – обја шња ва Вук.

Ауто ри до сада обја вље не музи ке
углав ном су Петар, Милан и Вук.

– Пошто упра во завр ша ва мо музи -
ку за дру ги сту диј ски албум „Љуби -
чи ца”, морам да спо ме нем и допри -
нос Петра Пупи ћа, познат ног и као
Егрет, који је на овом албу му с нама
радио на музи ци и аран жма ни ма, као
и Луку Раци ћа и Зора на Зару би цу из
бен да „Буч Кеси ди”, који нам пома -
жу при писа њу тек сто ва – при ча он.

Сма тра да је у раду у гру пи важно
бити искрен и одлу чан. А сна жна
моти ва ци ја успе ва да пре мо сти већи -
ну пре пре ка.

– Волим да се освр нем и погле дам
пут који смо пре шли до сада. На њему
видим мно го енер ги је, путо ва ња, гени -
јал них људи, музи ке... Волим сарад њу
с дру гим музи ча ри ма, при ме ње ну музи -
ку коју смо ради ли... У сушти ни, обо -
жа вам све у вези с гру пом. Пре по ру -
чио бих сва ко ме да се при кљу чи некој

посто је ћој или, ако нема нијед не у
бли зи ни, да хит но осну је сво ју – каже.

Тре нут но завр ша ва ју мате ри јал за
дру ги сту диј ски албум.

– Јако смо узбу ђе ни због нове музи -
ке. Одлу чи ли смо чвр сто да овог лета
све мора бити ком пле ти ра но и тог
пла на се држи мо. Нада мо се и да ће
се цела ситу а ци ја с кови дом ста би ли -
зо ва ти до кра ја годи не и да ћемо моћи
да се вра ти мо на сце ну и кон церт но
про мо ви ше мо албум. Поред тога, завр -
ша ва мо и музи ку за јед ну игра ну сери -
ју и филм. Сти гли смо да покре не мо
и малу изда вач ку кућу која ће се фоку -
си ра ти нај ви ше на кла сич ну музи ку.
Рекао бих да је пред нама један врло
узбуд љив пери од – закљу чу је Вук.

Мир ја на Марић

„Бриганд”

„Буч Кесиди”

„Љубичице”
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Тара, Ива и Петра су три нај бо ље
дру га ри це које све раде зајед но:
обла че се, иду у купо ви ну и шета ју
сво је кућ не љубим це. При дру жи
им се и поста ни нај бо љи сти ли ста
у МИЈАУ мод ној кући.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
шта бисте желе ли да што пре забо -
ра ви те. Књи ге из „Вул ка на” доби -
ће ауто ри сле де ћих пору ка:

„Коро ну. Једва чекам дан када
ћемо при ча ти о све му ово ме као о
неком дале ком ружном сну.”
064/9121...

„Само неке бро је ве: онај који
видим кад ста нем на вагу, онај што
ми пише у крште ни ци и онај јед -
но ци фре ни на бан ков ном рачу ну.”
064/2240...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње коли ко вам је тре -
нут но добро:

„Тре нут но, после чети ри пива и
дру же ња с кумом на клу пи у пар ку
ко у вре ме кад смо били клин ци –
одлич но ми је. Ште та што ће тај
осе ћај неста ти кад мали га ни испа -
ре, а реал ност ми се иске зи у лице.”
060/2111...

„У поре ђе њу са они ма што копају
по кон теј не ри ма – одлич но ми је.
У поре ђе њу са они ма што леже на
пара ма – очај но ми је. Зна чи, злат -
на сре ди на.” 063/0712... Д. К.

Два чита о ца који до 21. апри ла, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на питање:
„Који је ваш тај ни рецепт?”, награ -
ди ће мо по јед ном књи гом. Одго во -
ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју.

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

Кад Анри пад не у кому, Жили је ну
оста је само јед на опсе си ја: да про -
на ђе оче ву све ску с рецеп ти ма. Тра -
га ју ћи за њом, откри ва и дру ге тај -
не и схва та зашто је Анри без речи
пустио сво ју жену да оде.

„Све ска са
рецепти ма”

Жакиjа Дира на

Мијау мод на
кућа – Дан са
при ја те љи ма

Два чита о ца који до 21. апри ла, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Шта нај ви ше воли те да ради те
са сво јим при ја те љи ма?”, награ ди -
ће мо по јед ном књи гом. Одго во ре
ћемо обја ви ти у наред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

„Рампа”

„Синдром”
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Ненад Стој ков је рођен 1985.
годи не. Већ као дете иска зи -
вао је скло ност ка изра жа ва њу
у сли ка ма. У том сми слу, његов
први цртеж је настао када је
он имао две и по годи не. Пиле
са чети ри ноге. У њему је,
касни је ће бити очи то, кон ден -
зо ва на њего ва трај на импре си -
ја садр жи ном и лепо том ани -
мал ног све та, осо би то пти ца,
које поста ју и оста ју неис црп -
на инспи ра ци ја. Прву само -
стал ну изло жбу имао је у основ -
ној шко ли, у про сто ру Спорт -
ског цен тра „Шуми це”, и тра -
ја ла је месец дана. Орга ни за -
тор је био Град Бео град, а он је
био нај мла ђи члан са сво јом
постав ком. Опро бао се с доста
успе ха у раз ли чи тим сли кар -
ским тех ни ка ма (аква рел, дрве -
на боја, пастел – суви и уља ни)
и поступ но дошао до акри ла.
Осли ка ва обда ни шта, деч је
игра о ни це, при ват не ста но ве,
ресто ра не, кафи ће, сала ше.
Уоп ште, њего ви радо ви покри -
ва ју и гото во пре мре жа ва ју
чита ву леву оба лу Дуна ва.

Послед њих годи на уче ству је у
број ним сли кар ским коло ни -
ја ма, у који ма сара ђу је, негу -
ју ћи кре а тив на познан ства и
трај на при ја тељ ства, са умет -
ни ци ма свих ста ро сних доба.
Напо ре до ради на изград њи
свог умет нич ког изра за, али
при те шњен сва ко днев ном егзи -
стен ци јал ном бор бом, има
мало вре ме на за радо ве с печа -
том лич не импре си је који
наста ју сло бо дом ства ра лач ког
чина. Члан је Дру штва за
зашти ту и про у ча ва ње пти ца.
Гаји вели ку љубав пре ма кул -
тур ној тра ди ци ји сво га наро да
и, вођен тим прав цем, с посеб -
ним одно сом осли ка ва ико не.
Пева у цркве ном хору сво је
паро хиј ске цркве, чија је госто -
прим ни ца укра ше на њего вим
радом вели ког пла на мана сти -
ра Пећ ка патри јар ши ја.

Сти ца јем окол но сти, вођен
радо зна ло шћу и жељом за
истра жи ва њем пра ва ца музи -
ке, осо би то трен са, дола зи на
иде ју да сво јим радо ви ма, а у
дого во ру с вла сни ци ма клу -
бо ва, извр ши уну тра шње сли -
кар ско-деко ра тив но уре ђе ње
одно сно осми шља ва ње тих
про сто ра. Наста вак тога су
уни кат но осли ка не маји це, с
већ пре по зна тљи вим, и на
интер на ци о нал ном пла ну,
логом назва ним „Psylocybe”.
Тај свој про је кат шири и уре -
ђу је уз помоћ сво јих два ју
сарад ни ка. Кури о зи тет је сво -
је врсте да је сво ју основ ну

шко лу добро вољ но, а на задо -
вољ ство и уз пуну подр шку
бив ших настав ни ка, прак тич -
но чита ву испу нио сво јим
креа ци ја ма.

ПАН ЧЕ ВА Ц: У субо ту, 10.
апри ла, отво ре на је тво ја само -
стал на изло жба, овом при ли -
ком на „Секи ном сала шу”. Шта
си овај пут пред ста вио?

НЕНАД СТОЈ КО В: То је моја
четвр та само стал на изло жба
под рад ним нази вом „Мој
Банат”. Пре три годи не у Бео -
гра ду је била моја прва изло -
жба „Мој Банат” и жеља ми је
била да ова постав ка оби ђе
што више гра до ва. Овом при -
ли ком биће пред ста вље не сли -
ке с прве исто и ме не изло жбе,
као и неке нове које до сада
нисам изла гао.

l У сво јој био гра фи ји кажеш
да си први рад насли као са две
и по годи не и да је то било
неко пиле са чети ри ноге. Од
када почи ње тво је сећа ње и
који су први радо ви које
памтиш?

– Тако је. Први рад је било
пиле са чети ри ноге. Затим је
настао опус црте жа инспи -
рисан живо том на селу, буду -
ћи да сам као дете доста вре -
мена про во дио код бабе и деде
у јед ном селу у Бана ту. Тако -
ђе, на вели ком бро ју црте жа
су при ка за не раз не врсте
птица, јер сам од нај ра ни јег
узра ста био вели ки љуби тељ
пти ца.

l Када си се зва нич но опре -
де лио за сли кар ство и ко ти је
био нај ве ћа подр шка да се
бавиш умет но шћу?

– У сред њој шко ли сам схва -
тио да желим да се про фе си о -
нал но бавим сли кар ством и у
тој одлу ци су ме мак си мал но
подр жа ли роди те љи.

l Коли ко је умет нич ка шко -
ла ути ца ла на твој умет нич ки
израз?

– Искре но, свој умет нич ки
израз сам изгра дио, запра во и
даље га гра дим сам, шко ла ми
ту није пре ви ше допри не ла.

l Током сво је кари је ре мењао
си тех ни ке, а сада сли каш акри -
ли ком. По чему је ова тех ни ка
спе ци фич на и зашто је нај ра -
ди је бираш?

– Мења њем тех ни ка закљу -
чио сам да ми акрил нај ви ше
одго ва ра из прак тич них раз ло -
га, јер се брзо суши, а мени то
мно го зна чи зато што вели ком
брзи ном пости жем жеље ни
ефе кат.

l Оно што је посеб но упе ча -
тљи во јесу јаке и јар ке боје. Шта
оне пору чу ју с тво јих слика?

– Не знам да ли ћу успе ти да
вам то обја сним... То је ствар
моје пер цеп ци је. Волим интен -
зив не боје, уку се, мири се, гла -
сну музи ку, па тако волим да и
моје сли ке буду оли че ње мог
осе ћа ја.

l Као мали си доста вре ме -
на про во дио код бабе и деде на
селу, па су банат ски моти ви
чести на тво јим сли ка ма. Шта
те с тог под не бља нај ви ше
инспи ри ше и шта се нај че шће
нађе на твом плат ну?

– Да се не пона вљам, вре ме
про ве де но код бабе и деде
допри не ло је да инспи ра ци ју
про на ђем у моти ви ма са села
као што су гуске, ушо ре не куће,
ђерам, роде, сала ши.

l Доста те инспи ри ше и
музи ка, посеб но тренс. Како
је наста ла иде ја за про је кат
„Psylocybe” и шта све он
подразу ме ва?

– Како нисам могао да нађем
маји це са пси хо де лик и флу о -
ре сцент ним моти ви ма, био сам

при ну ђен да их самом себи
осли ка вам. Људи ма у мојој
око ли ни се то допа ло, па су
поче ли да ми нару чу ју. Пре
неких шест годи на, у дого во -
ру с дру га ром и њего вом девој -
ком, напра ви ли смо бренд
„Psylocybe”. Ја сам маји це
осли ка вао, а они су их
дистрибу и ра ли. Има мо вели -
ки број про да тих маји ца, што
у Срби ји, што у ино стран ству,
пре ко дру штве них мре жа и на
фести ва ли ма.

l Бавиш се осли ка ва њем
зидо ва, деч јих соба, игра о ни -
ца, а често и сли каш по ста клу
за вре ме ново го ди шњих пра -
зни ка. Рекло би се да је то
поста ло вео ма тра же но у
послед ње вре ме, а на пита ња о
пре по ру ка ма на дру штве ним
мре жа ма често сви пре по ру чу -
ју тебе. Коли ко те овај сег мент
испу ња ва и како пости жеш све?

– Мно го ме испу ња ва осли -
ка ва ње зидо ва зато што ми је
иза зов да оправ дам то што ме
је неко пре по ру чио, а тако ђе
тре ба насли ка ти нечи ју зами -
сао тако да сви буду задо вољ -
ни. Оно што ме нај ви ше испу -
ња ва јесте упо зна ва ње људи с
који ма сара ђу јем и ту се често
раз ви ју лепа при ја тељ ства. Да
бих успео да испу ним све оба -
ве зе у зада том року, често у
помоћ пози вам при ја те ље и
коле ге. Нарав но, добро испла -
ни ра но вре ме је пола посла.

l Иако је данас сви ма доступ -
но, не сна ла зе се сви умет ни ци
у про мо ци ји на дру штве ним
мре жа ма. Ти вео ма ажу р но
пред ста вљаш свој рад. Коли ко
ти то олак ша ва посао?

– Да, врло сам ажу ран, некад
мислим да сам и доса дан, али
то је нео п ход но. Дру штве не
мре же ми доста олак ша ва ју
мар ке тин шки део посла, у коме
чак и ужи вам и тру дим се да
свој рад пред ста вим на нај бо -
љи могу ћи начин.

l У чему нај ви ше ужи ваш у
свом послу?

– Нај ви ше ужи вам када доби -
јем пону ду да радим у неком
гра ду, дру га чи јој атмос фе ри…
Тако ђе, мно го волим када уче -
ству јем у ликов ним коло ни ја -
ма, где сам упо знао вели ки број
сли ка ра свих гене ра ци ја из целе
земље.

l На шта си нај ви ше поно -
сан до сада?

– У свом доса да шњем раду
нај ви ше сам поно сан на мурал
у Бач ком Моно што ру на основ -
ној шко ли чија повр ши на
изно си више од 40 мета ра
квадрат них.

Mирјана Марић

У књи зи „Исто ри ја гра да
Пан че ва” Фелик са Миле ке -
ра поми ње се да је 1810. годи -
не посто ја ла чита о ни ца која
је позајм љи ва ла „мно гу кори -
сну књи гу”. Овај пода так
Миле кер је „пре у зео од
Леонар да Бема, чији му је
руко пис ’Моно гра фи је Пан -
че ва’ (1903) на кори шће ње
дао штам пар Кар ло Витиг -
шла гер”, откри ва Гор да на
Стокић.

Прва чита о ни ца за коју
посто ји пот пу ни ја архив ска
гра ђа ради ла је у саста ву пан -
че вач ке Каси не од 1846. годи -
не. Руко пис Mолбе за осни -
ва ње Каси не, као и њеног Ста -
ту та чува се у пан че вач ком
Архи ву. Руко пис Ста ту та пот -
пи са ли су 18. апри ла 1846.
годи не Викен ти је Костић,
пред сед ник, Петар Крањ че -
вић, секре тар, и Вен цел Фом -
бер гер, бла гај ник. У лето 1869.
годи не, лист „Пан че вац” у
свом 10. бро ју обја вљу је позив
на скуп шти ну гра ђан ске каси -
не, који све до чи да се Дру -
штво нала зи у вели кој кри зи:
„Сада њи број чла но ва овда -
шње каси не (чита о ни це) се
тако ума лио, да би каси на до
годи не по свој при ли ци мора -
ла пре ста ти.” Упра ва Каси не
сази ва скуп шти ну Дру штва,

на којој је тре ба ло да се разго -
ва ра о новом Уста ву, али,
нажа лост, нису сачу ва ни
пода ци да ли је зака за на скуп -
шти на уоп ште одр жа на и
какав је био њен исход. Сле -
де ћи пода так везан за чита о -
ни цу у Пан че ву нала зи мо у
књи зи Фелик са Миле ке ра,
„Исто ри ја Банат ске вој не гра -
ни це”, где се поми ње да је „у
Пан че ву 1871. поста ла чита -
о ни ца. Захва љу ју ћи сачу ва -
ним Пра ви ли ма Срп ске чита -
о ни це у Пан че ву (дати ра ним
на 16. март 1878. годи не)
обја вље ним у Штам па ри ји
бра ће Јова но вић 1880. годи -
не, не нала зи мо пода так о
осни ва њу чита о ни це, из чега
бисмо могли закљу чи ти да
ова чита о ни ца запра во пред -
ста вља наста вак Каси не. Пре -
ма речи ма Лаза ра Чур чи ћа,
пан че вач ка Каси на има ла је
зна тан ути цај на фор ми ра ње
чита лач ке публи ке. Прет пла -
том на вели ки број нови на
омо гу ћа ва ла је Пан чев ци ма
да буду добро оба ве ште ни о
нај ва жни јим дога ђа ји ма у све -
ту, о поли тич ким при ли ка ма
у земљи, а пре да ва њи ма, позо -
ри шним пред ста ва ма и кон -
цер ти ма, обо га ћи ва ла је
духов ни живот Пан че ва.”

Ова чита о ни ца није још
дуго била актив на, те је срп -
ско гра ђан ство, нема ју ћи сво -
ју чита о ни цу почет ком
послед ње деце ни је 19. века,
покре ну ло ини ци ја ти ву и
1894. годи не још јед ном осно -
ва ло Срп ску чита о ни цу у Пан -
че ву. Пра ви ла ове чита о ни -
це, доне та 9. маја 1984. годи -
не, про кла му ју осни ва ње
чита о ни це „ради него ва ња
дру штве но сти и обра зо ва но -
сти међу Срби ма”, као и пут
до оства ре ња тог циља „а)
држа њем срп ских и дру гих

поли тич ких, књи жев них и
струч них листо ва и часо пи -
са; б) дозво ље ним дру штве -
но-забав ним игра ма; и в) при -
ре ђи ва њем попу лар них пре -
да ва ња, певач ких и музи кал -
них заба ва и диле тант ских
пред става”.

Сре ди ном 1906. годи не
осве ће но је ново седи ште
Чита о ни це у згра ди Срп ске
цркве не општи не поред Све -
то сав ског дома. За вре ме
Првог свет ског рата Чита о -
ни ца је, по наре ђе њу поли -
циј ских и вој них вла сти,
затво ре на, а наме штај и ства -
ри су рас ту ре ни. По осло бо -
ђе њу није има ла ни седи ште
ни ком пле тан наме штај.
Град ске вла сти су јој 1919.
годи не доде ли ле згра ду у ули -
ци Змај Јови ној 5, која је при -
па да ла локал ном мађар ском
дру штву „Тар ша шкер”. Била
је то нај леп ша згра да коју је
нека чита о ни ца у Вој во ди ни
има ла у то вре ме. Рас по ла -
га ла је вели ком пар ке ти ра -
ном дво ра ном за заба ве, дво -
ра ном за „кон вер за ци ју”,
чита о нич ком дво ра ном, каби -
не том за одбор ске сед ни це,
про сто ри јом за библи о те ку,
ста ном за послу гу, свим
според ним про сто ри ја ма,
покри ве ном кугла ном и

лепим дво ри штем. Била је
модер но опре мље на, има ла
два били ја ра, уве ла је елек -
трич но осве тље ње и извр ши -
ла потреб не поправ ке на згра -
ди. Има ла је 240 чла но ва и
годи шњи буџет од 50.000
дина ра. При ма ла је све днев -
не срп ске листо ве и часо пи -
се, вели ки број стра них листо -
ва и наба вља ла је сва већа и
ску по це ни ја југо сло вен ска
књи жев на изда ња.

Пето го ди шњи пре кид у раду
Чита о ни це насту пио је почет -
ком Првог свет ског рата. У
листу „Пан че вац”, од 3. авгу -
ста 1919. годи не, обја вље но
је да је прет ход них неде ља
ожи вео рад чита о ни це, те да
ће она нада ље ради ти као јед -
но на ци о нал на инсти ту ци ја, с
обзи ром да су пан че вач ки
Мађа ри и Нем ци одби ли
пону ђе но уче шће у њеном
раду. У књи зи „Наше варо -
ши” из 1922. годи не Нико ла
Милу ти но вић наво ди да „Срп -
ска чита о ни ца има 249 редов -
них чла но ва и 1 ван ред ног”,
и да се „нала зи у тешкој
финан сиј ској ситу а ци ји, и
нема библи о те ку, а то књи га
што је има ла, неста ло је за
вре ме рата”.

Посто ја ње Срп ске чита о -
ни це у Пан че ву може се пра -
ти ти до 1954. годи не у доку -
мен та ци ји Исто риј ског архи -
ва о Еви ден ци ји дру шта ва,
после чега јој се губи траг.
Пита ње пре стан ка рада
Српске чита о ни це оста је
отво ре но за нека буду ћа
истра жи ва ња.
(Док тор ска дисер та ци ја Сње -
жа не Р. Ћир ко вић: „Библи о -
те ке као огле да ло кул тур ног
живо та поду нав ских Нема ца
у Бана ту од насе ља ва ња у 18.
веку до Дру гог свет ског рата”,
Бео град, 2016)

НАСТА НАК КУЛ ТУР НИХ ИНСТИ ТУ ЦИ ЈА

Чита о ни це као
претеча Град ске

библи о те ке у Пан че ву

НАШ ГОСТ: НЕНАД СТОЈ КОВ, СЛИ КАР

БАНАТ ЈЕ ВЕЧИ ТА ИНСПИ РА ЦИ ЈА

Ненад Стојков

Зграда „Таршашкера” из 1913.
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дани ма у вели ким мука ма. Јед -
на жена се навод но отро ва ла
луда ром. У пита њу је била ама -
ни та муска ра, црве на с белим
тач ка ма – у којој живе Штрумп -
фо ви – од које се запра во дро -
ги ра ла. Посто ји и заблу да да
гљи ве поста ју отров не кад их
под гре јеш. То је тотал на неи -
сти на, а ми смо живи при мер,
као и мно ги дру ги гљи ва ри, јер
их тако једе мо годи на ма и никад
нам ништа није фали ло. И још
јед на напо ме на: све оне, попут
дивљих шам пи њо на, који расту
у пар ко ви ма и дру гим урба ним

сре ди на ма, нису пре по руч љи ве
за јело, јер апсор бу ју све отро ве
из окру же ња – исти че Горан.

Обр ни-окре ни, нема сум ње
да су нај бо ље оне из при ро де...

– При ме ра ради, гаје на и при -
род на буко ва ча су неу по ре ди -
ве. Прва је мал те не бела и као
ђон, а дру га је небе ско пла ва,
огром на, има 20 цен ти ме та ра,
и није жила ва. О уку су да и не
при ча мо... Ина че, гљи ве се деле
на мико зне, које расту на земљи,
док су сапро фит ске раз ла га чи
и живе на дрве ту, као буко ва ча
и „шум ско пиле”. И на кра ју
тре ба зна ти и то да су печур ке
оне гљи ве које су комплет но
јести ве – каже Горан.

У пре во ду, сва ка гљи ва може
да буде печур ка, али не и
обратно...
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Како би се пре хра ни ли,
прaљуди су углав ном саку пља -
ли јести ве пло до ве и све дру го
што би им запа ло шака, поред
оста лог и гљи ве. Касни је је
човек изми слио пољо при вре -
ду, а мно го веко ва након тога
и инду стри ју, па је све мање
имао потре бу да одла зи у шуму
како би уто лио глад.

Ипак, има оних који то и
данас раде. Не зато што нема ју
шта да једу, већ да би били у
што директ ни јем кон так ту с
при ро дом, као и због чиње ни -
це да је све што је она изнедрила
куди ка мо здра ви је и уку сни је.

И у нашем гра ду посто је људи
који се баве бра њем гљи ва. И
то вео ма озбиљ но...

Дру га чи је и не би сме ло, јер
је позна то да се с тим није
шали ти.

Пре десе так годи на наш сугра -
ђа нин Горан Мило ше вић заин -
те ре со вао се за гљи ве. Нај пре
је тео риј ски про у ча вао ту мате -
ри ју, а када је сте као нео п ход -
на зна ња, све чешће је одла зио
у при ро ду, како би про на ла зио
те уку сне, како он каже, (н)и
биљ ке (н)и живо ти ње.

Поред еду ко ва ња помо ћу
књи га и интер не та, од почет -
ка је у стал ном кон так ту са
чла но ви ма удру же ња гљи ва ра
из разних места, с који ма се
увек кон сул ту је када је у некој
недо у ми ци. Није пре те ра но
рећи да је то од живот не
важно сти, буду ћи да су мно ге
гљи ве уку сне, али неке само
један пут...

– За овај спе ци фи чан свет
заин те ре со вао сам се као кли -
нац, када сам рас пу сте про во -
дио у Радаљ ској бањи код Малог
Звор ни ка. У тамо шњим шума -
ма сам с дедом и њего вим пси -
ма дани ма тра жио раз не гљи -
ве, а пре стао сам када сам
постао тинеј џер. Ипак, мно го
годи на касни је, слу ша ју ћи нека

пре да ва ња, вра тио сам се ста -
рој љуба ви – каже Горан.

Хагла је пра во место за
саку пља ње

У међу вре ме ну се оже нио, па
је са супру гом Адри ја ном почео
да оби ла зи окол не тере не, пре
све га Хаглу, дунав ски рука вац
у бли зи ни пла же Миље и вин -
чан ске ске ле. Тај потез се про -
сти ре на око два-три кило ме -
тра и оби лу је с мно го куби ка,

који се у овом пери о ду повла -
че, што је ауто мат ски и иде ал -
но вре ме за поче так бер бе...

У тој, у пра вом сми слу речи
пра шу ми они су и отво ри ли
сезо ну про те кле неде ље. Овог
пута су им се при дру жи ли и
Адри ја ни ни роди те љи Спа са и
Фери, као пот пу ни пио ни ри у
поме ну тој аван ту ри... 

– Када сам почи њао са гљи -
ва ре њем, нисам веро вао да у
тру лој топо ли може било шта
да расте, а не нешто тако уку -
сно као „шум ско пиле”, које
баш ових дана сти же за бер бу.
Поне кад се јави голу ба ча, као
и топо лов вргањ, па буко ва ча,
јабла но ва ча, жилав ка... Први
су ипак црве ни пехар чи ћи, који
нема ју ника кву нутри тив ну
вред ност, али могу, као у Грч -
кој, да буду леп декор на сала -
ти. Ипак, нај ви ше је поме ну -
тог „шум ског пиле та”: мој
рекорд је десе так кило гра ма
убра них у цугу, док је нај ве ћа
у кома ду, про на ђе на у Енгле -
ској, има ла 40 кило гра ма. Када
се ова гљи ва поја ви на дрве ту,
изгле да као пур-пена или смо -
ки, а у кон зум ну фазу ула зи
после чети ри-пет дана и тада
је дебе ла и мека на. Након изве -
сног вре ме на поста је лепе за -
ста, твр да и тан ка, па, иако није
отров на, желу дац више не може
да је сва ри. Убра ја се у услов но
јести ве гљи ве, јер се нај пре
блан ши ра, као и све тако зва не
вргањ ке. Након тога је, као
полу го то во јело, ста ви мо у хлад -

њак и касни је спре ма мо по
вољи – од кај га не до соса.
„Шум ско пиле” по струк ту ри,
како му и само име гово ри,
нео до љи во под се ћа на пиле ће
бело месо, а и укус му је мал -
те не иден ти чан – када се испо -
ху је, гото во је немо гу ће откри -
ти раз ли ку. Вео ма је и здра во,
јер нега тив не масти пре тва ра
у пози тив не, па га кори сте дија -
бе ти ча ри, као и вега ни, зато
што у пот пу но сти заме њу је месо
– при ча Горан.

Од тру да до гано дер ме

Про би ја ју ћи се кроз испре пле -
те не гра не, газе ћи тек овлаш
сасу ше но мочвар но тле, поме -
ну та еки па мора ла је често да
пре ска че обо ре не пање ве, који
су ујед но и место где се, поред
„шум ског пиле та”, могу наћи
и број не дру ге гљи ве.

Овог пута је на неки ма било
и тру да, као и жил ни ца, а на
јед ном још увек усправ ном
уми ру ћем дрве ту нашла се и
гано дер ма...

– Труд, чији је дру ги назив
губа, јед на је од нај ду го веч ни -
јих гљи ва и може да живи до
пет на ест годи на на сатру лом
ста блу, које посте пе но раз је -
да. Нека да је, у садеј ству
с кременом, био и нека врста

прво бит ног упа ља ча, с тим да
је прет ход но тре ба ло да се про -
ку ва. Сада се кори сти и за дими -
ли це нео п ход не у раду с пче -
ла ма, јер на те инсек те делу је
уми ру ју ће. Добро дође и за
тера ње кома ра ца, у шта смо се
више пута и сами уве ри ли. Када
је реч о врбо ва ча ма или жилав -
ка ма, оне јесу јести ве, али нема -
ју неку вред ност, иако поје дин -
ци од њих пра ве чипс. Кад се
пову че вода, овде расте топо -
лов вргањ, али сада је за њега
мало лоши је вре ме, јер је суво
и хлад но. Ја лич но њега и нај -
ви ше волим, и то тако што га
осу шим и кори стим као зачин.
Што се тиче гано дер ме луци -
дум, она није јести ва, али је
вео ма леко ви та. Чак ме је јед -
на жена зва ла из Швај цар ске и
замо ли ла да јој поша љем ту
гљи ву, јер се од ње пра ви тинк -
ту ра која јача орга ни зам и
пома же му у бор би про тив опа -
ке боле сти. Када је реч о овом
поте зу, можда и нај у пе ча тљи -
ви је на шта сам наи шао је „про -
дав ни ца”: на истом пању били
су „изло же ни” „шум ско пиле”,
топо ло ва разор ни ца, буко ва ча

и труд – при ча овај стар че вач -
ки гљи вар.

Шта су печур ке, а шта
отров не гљи ве?

Горан напо ми ње да сва ка гљи -
ва има пери од када је јести ва,
а про бле ми могу да насту пе
пре или после тога. Зато човек
мора да буде сто одсто сигу ран
у то што кон зу ми ра...

– Заблу да о тро ва њи ма гљи -
ва је напре тек. Реци мо, нијед -
ном гљи вом не можеш да се
отру јеш док је не про гу таш, па
била она и опа ка зеле на пупав -
ка. Неке мораш чулом уку са
да детер ми ни шеш,  попут русу -
ла или, народ ски, зека, које су
јести ве ако нису љуте и слат ке.
Важно је зна ти латин ске нази -
ве и у слу ча ју тро ва ња тре ба их
рећи људи ма на ВМА, који једи -
ни могу да помог ну у кри тич -
ним момен ти ма. А има ствар -
но смрт но опа сних гљи ва, попут
ама ни те пан те ри не, од које је
мала коли чи на довољ на да уби -
је чове ка. И то не одмах, него

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.

Пла нин ко
Овај муж ја чић, ста ро сти око чети -
ри годи не, који делу је као меша нац
берн ског пла нин ског пса, само што
је мањег раста, про на ђен је на ули -
ци и тра жи нови дом. Вео ма је добре
нара ви и нау чен да иде на пово цу.

Сада је кастри ран, микро чи по ван
и вак ци ни сан про тив бесни ла, а тре -
нут но се нала зи у град ском при хва -
ти ли шту (теле фон 352-148), где га
може те упо зна ти и удо ми ти.

Души ца
Пре ле па тро го ди шња репуљ ки ца пра -
ва је пред став ни ца пан че вач ког
мешан ца – тро бој ца. Вели ка је маза
и изу зет но уми ља та.

Сте ри ли са на је, микро чи по ва на,
вак ци ни са на про тив бесни ла и тре -
нут но се нала зи у град ском при хва -
ти ли шту (теле фон 352-148). Тамо
чека вла сни ка и новог одго вор ног
дома ћи на који је неће оста ви ти на
ули ци као што је то ура дио неки неху -
ма ни сугра ђа нин.

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!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ПО ШУМА МА И ГОРА МА...

Горан и Адри ја на иду

намен ски у гљи ва ре ње

широм Срби је, од  Вла со -

тин ца до бање Кови ља че и

Гре бен ца код Гаја.

– Одлич но смо про шли у

Гуче ву, где смо убра ли чети -

ри кило гра ма врга ња и

црну тру бу од кило гра ма и

по. Нашли смо чак и „шум -

ског стар ца”, који се срет не

јед ном у живо ту. И нико га

не бере, па нисмо ни ми. С

дру ге стра не, у обли жњој

багре мо вој шуми, мал те не у

ком ши лу ку, наба са ли смо

на сун ча ни цу, која се може

кори сти ти као одлич но тесто

за пицу. Све у све му, да би

се дошло до „уло ва”, тре ба

мно го стр пље ња, као и да

се шпар та по непро ход ним

дело ви ма шума, јер тамо их

је нај ви ше. Али ника да не

тре ба одне ти све... – каже

Горан.

КАКВИХ СВЕ ГЉИ ВА НА ОВИМ ПРО СТО РИ МА ИМА 

„ШУМ СКО ПИЛЕ” НЕМА ПЕР ЈЕ, АЛИ УКУ СНО ЈЕ КАО ПИЛЕ ТИ НА

Адријана и Горан у потрази за печуркама
на овдашњем подунавском терену

„Шумско пиле” (Leatiporus sulfureus)
у ранијој и каснијој фази

Одлично тесто за пицу: сунчаница (Macrolepiota procera)

НЕКО ЗБОГ ТОПО ЛЕ, НЕКО ЗБОГ ТАР ТУ ФА...

Ина че, у Хагли расте и

огром на топо ла, коју мно ги

желе да виде. А поне код

неко дође и због тар ту фа...

– Али не знам да ли их

има овде. При ча се да зим -

ски црни тар туф расте на

обли жњој ади Чакља нац,

што при вла чи мно ге. По

мени је мало изви кан због

трго ви не пси ма, јер мно ги

тар ту фа ри носе и гра бу ље,

па мислим да је мит да

мора да се копа дубо ко.

Све више њих заку пљу је

земљи ште у шум ској упра -

ви, како би „тар ту фа ри ли”,

а у позна том слу ча ју јед ни

су дру ги ма упа ли на

тери то ри ју и све се

завр ши ло тра ге ди -

јом. Што се мене

тиче, мно го је бољи

смр чак, који је вео -

ма цењен у Фран цу -

ској и Ита ли ји. Баш

сада успе ва и, упр -

кос томе што га има

у ова квим при о бал -

ним под руч ји ма,

никад га нисам

видео, а тешко се

нала зи и због тога

што је бра он боје и

добро каму фли ран –

исти че Горан.

Старчевачки гљивар Горан Милошевић са „уловом”
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Повре ме не гла во бо ље биће после -
ди ца изу зет но стре сне неде ље
пред вама. Неће те диза ти гла ву од
посла, пого то во ако ради те у некој
реклам ној аген ци ји. Пове ди те
парт не ра на послов ни пут и има -
ће те вре ме на за дуго одла га ни
раз го вор.

Про пу ште не при ли ке у послу ове
неде ље ће бити поно во акту ел не.
Осе ћа ће те задо вољ ство када
отво ри те нов ча ник. Кори сти те
сво ју инту и ци ју при доно ше њу
одлу ка. Зра чи те пози тив ном
енер ги јом. Могу ћи су про бле ми
са сину си ма.

Само пра ве вред но сти оста ју –
при ја те љи, поро ди ца, љубав...
Обно ви ће те сво је ста ре послов не
кон так те, зара ди ће те новац, али
про блем је и даље ваша емо тив на
пра зни на. Оба ве зно при хва ти те
позив на неко поро дич но сла вље
и опу сти те се.

Ситу а ци ја на послу дожи вља ва
сво ју кул ми на ци ју кра јем рад не
неде ље. Жив ци су вам иста ње -
ни, сто га пази те шта ћете рећи,
макар били у пра ву. Не запо чи -
њи те сит не чар ке с парт не ром,
јер то може пре ра сти у озбиљ ну
сва ђу.

Раз ми сли те поне кад о сво јим
флер то ви ма, који могу озбиљ но
да вам угро зе везу. Анга жуј те се
ове неде ље и сре ди те сва потреб -
на доку мен та у вези са стам бе ним
про сто ром. Посе ти те лека ра ако
има те про бле ма с лум бал ним
делом кич ме.

Осе ћа те се као да вам је цео свет
под нога ма, али с пуним пра вом.
На путу до успе ха ништа вас
више не може зау ста ви ти. За
викенд ћете упо зна ти осо бу која
ће вас фасци ни ра ти сво јим ста -
во ви ма. Обу здај те се у тро ше њу
нов ца.

Пре ко посред ни ка може те упо -
зна ти неку осо бу која ће врло
брзо про ме ни ти ваш љубав ни ста -
тус. Про је кат око кога се већ дуже
анга жу је те доби ће зеле но све тло.
Ваш труд се испла тио. Изми ри те
дуго ве на које сте забо ра ви ли. У
одлич ној сте фор ми.

Избе га вај те кон флик те и жуч не рас -
пра ве с парт не ром, јер то може
дове сти до пре ки да везе. Јави ће
вам се ста ра љубав, мало ћете ма -
шта ти и то је све. До сре ди не неде -
ље оче куј те нов ча ни доби так, али
кра јем сед ми це има ће те већи тро -
шак због зао ста лих рата кре ди та.

Истрај но шћу и мудро шћу доби ја -
те шта сте хте ли: ново рад но
место, пови ши цу, сло бод не
дане... Пока за ли сте да и повла -
че ње има сво је пред но сти. Парт -
нер вам на све начи не пока зу је
сво ју љубав и то вас чини јаким.
Одлич но се осе ћа те.

Реци те бар себи шта ствар но
жели те од живо та. Посе та род би -
ни у дру гом месту можда ће у
ваш живот уве сти јед ну заи ста
зани мљи ву осо бу, која вам може
помо ћи послов но, а касни је
поста ти ваш живот ни парт нер.
Пре хла да.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Вели ко спре ма ње је акту ел но у
вашем живо ту, а слу чај ни сусрет
са уни фор ми са ном осо бом може у
вама про бу ди ти див на осе ћа ња.
Послов ни кон так ти засад оста ју
само на нивоу обе ћа ња. Стр пи те
се до јуна, тада ће вам ствар но
кре ну ти.

Сам поче так сед ми це обе ле жи ће
сто мач ни про бле ми, а то ће вам
омо гу ћи ти да пре дах не те и на миру
раз ми сли те шта ћете даље: оста ти
на истом рад ном месту или при хва -
ти ти нови посао? Тај не љубав не везе
дожи вља ва ју свој крај, наста вља те
даље сло бод ни и рас те ре ће ни.
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
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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!

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

КУЋА у Старчеву на продају.

8 ари плаца. 063/829-83-18.

(303282)

ПРОДАЈЕМ викендицу у шу-

марку Велика Врела. Тел.

063/838-11-15. (303267)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари

код Штиркаре. 063/261-859.

(302954)

КУЋА бања Врујци, 60 квм, 6

ари, продајем, мењам.

011/274-80-67. (303115)

ПРОДАЈЕМ кућу три стана,

плац 8 ари, Горњи град.

063/829-89-48. (303120)

МОЛЕРСКО фарбарски ра-

дови, брзо, педантно, повољ-

но. 063/800-90-97. (303119)

ГРАЂЕВИНСКИ плац 25 ари,
Нова Миса, продајем.
061/320-15-24. (303162)

НЕКРЕТНИНЕ Јовановић,
Баваниште 93 квм, 10,5 ари,
усељива, у добром стању.
064/340-37-14. (303185)

ПРОДАЈЕМ 1.8 хектара зе-
мље I класа. 060/153-25-15.
(303014)

ПРОДАЈЕМ кућу у Београду,

Вождовац, Гостиварска 39.

240.000 евра. Може кућа

или стан у рачун, у Панчеву.

062/465-777. (303270)

ПРОДАЈЕМ викендицу преко

од Новог гробља. Пушница,

свињац, остава, двадесет

шљива, двадесет лоза.

10.000 евра. 062/465-777

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву у
улици Стевана Шупљикца 30
до пруге, 78 квм са 7,6 ари
плаца. Цена 55.000 евра.
063/104-79-79. (303182)

ПОЧЕТАК Војловица, лепа,
сређена кућа,120 квм, 5 ари,
55.000. „Кров”. 060/683-10-
64. (303227)

92 ара. грађевинско земљи-
ште, близу Новосељанског
пута, 45.000. „Кров”.
060/683-10-64. (303227)

ЈАБУЧКИ, поред пута, 22
ара, за халу, бунар, 75.000.
„Кров”. 060/683-10-64.
(303227)

ПРОДАЈА плацева, грађе-
винско земљиште, дозвољена
градња. 064/212-52-52.
(303103)

ПРОДАЈЕ се кућа у Долову
са помоћним објектом. Тел.
062/103-38-63. (303033)

ОМОЉИЦА, башта, виногра-
ди. Може и грађевинско зе-
мљиште. Тел. 060/170-65-85.
(303082)

САЛАМОРЕЗНИЦА итали-
јанска Ф 250 као нова.
065/241-09-52. (303080)

ГУМЕ летње 205/ 55/ 16. По-
вољно. 065/241-09-52.
(303080)

ВЕШ МАШИНЕ, фрижидери
и ТВ из увоза. 065/665-75-
10. (303102)

ПРОДАЈЕМ електрични шпо-
рет са керамичком плочом
12.000 динара. Тел. 060/099-
33-68 , 013/354-852.
(303245)

ОГРЕВНО дрво, багрем, бу-
ква, цер, храст. Цена по до-
говору. 064/366-61-78,
065/437-94-14. (302780)

ПРОЛЕТНА акција дрвета,
превоз, сеча и истовар гра-
тис 4.500 динара. 060/304-
16-92, 064/959-49-61.
(302779)

БРАЧНИ душек, очуван
10.000 динара. 064/679-29-
20. (303232)

ПРОДАЈЕМ стару циглу и
стари цреп у Војловици.
064/154-27-63. (303207)

ПРОДАЈЕМ два старинска
ормана, два кауча, три веш
машине, два ел. шпорета.
064/587-50-24

ПРАСИЋИ и приплодне овце
на продају. Новосељански
пут 175. 064/303-28-68.
(303265)

РАСПРОДАЈЕМ коња липи-
цанера , пастув четири годи-
не, повољно, две козе, зечеве
хајкум за приплод и свеже
месо. Доносим кући.
062/465-777. (303270)  

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, пенкала, са-
тове. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/488-40-22.
(303154)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове, ста-
ри новац, сифон флаше,
стрипове, играчке, остало.
013/355-930, 063/705-18-18.
(30313)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, за-
мрзиваче, фрижидере, теле-
визоре. Долазим на кућну
адресу. 063/101-11-47,
064/158-44-10. (302778)

ПРОДАЈЕМ плац - њиву
28.41ар, Охридска, близу
цркве. 063/805-17-31 (СМС)

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ викенд кућу у
викенд-насељу Ушће, укњи-
жену, са уведеном струјом и
водом, 61 квм, плац 11 ари,
цена 15.100 евра. 066/335-
381. (303300)

НА ПРОДАЈУ 94 ара, пецара,
Јабука. 061/287-43-80,
064/366-13-87. (303299)

ПРОДАЈЕМ два и по ланца
обрадиве земље, качаревач-
ки атар. Тел. 065/514-13-38.
(303307)

ХИТНО продајете ваш стан,
кућу, локал или плац. Позо-
вите нас. Брза реализација.
АМК некретнине. Његошева
12. 061/262-08-44. (303309)

ПРОДАЈЕМ кућу у Маргити,
6 ари плаца. Тел. 065/404-
10-98. (303311)

ГОРЊИ град, кућа на 6,32
ара, погодно за инвеститоре,
100.000, „Кров”. 060/683-10-
64. (303227)

ПРОДАЈЕМ екцентар пресу
10 тона, нова, и аутоматски
струг ПФ 16. 061/477-02-69.
(303037)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ
542, витрину расхладну и те-
зге, каса, култиватор ИМТ
506 са машинама. 063/879-
32-51. (303053)

КОМБИНОВАНИ фрижидер
двомоторац са новим мото-
ром, електрични шпорет,
уградна рерна. 063/861-82-
66. (303158)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са сто-
лицама, судопера, кревет,
уљани радијатор, орман, те-
левизор. 063/861-82-66.
(303158)

КРМАЧА на продају.
065/363-14-24. (303062)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе. Судо-
пера 3.000, кухиња 12.000
динара. Нова. 063/773-45-
97. (303181)

ПРОДАЈЕМ шублер меба до
400 мм и 500мм, микроме-
тар за рупе од 80-90 мм,
шелне за зидарске скеле.
063/807-50-65. (303102)

ЛАКОВАНЕ витрине, кревет,
кућни бар, комода, тепихе,
лустере, телевизор, музичка
линија. 064/206-30-24.
(303070)

ПРОДАЈЕМ нову дрвену сто-
ларију. Прозоре, улазна и те-
расна врата. Тел. 064/372-
89-69. (303180)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05.
(303205)      

ПРОДАЈЕМ мотокултиватор
ИМТ 506, фреза, плуг, кор-
њача шпартач, тегови, за-
штитник. 064/198-30-29.
(303083) 

ПРОДАЈЕМ металну гаражу
на Стрелисту. Тел. 063/161-
95-56. (303142)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/332-772. (303254)

ИЗДАЈЕМ – продајем гара-
жни простор од 130 м², осам
гаражних места у Тамиш ка-
пији. 063/175-62-95.
(303248)

ЛЕД, лцд телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. (303249)   

БУТАН боце, кућна достава.
013/347-564, 060/034-75-64
(СМС)

ПРОДАЈЕМ три овце винтер-
бег и козу 30.000 динара,
плуг двобраздни 757, поте-
зницу горњу за белоруса и
ИМТ 560 и 577. 063/874-70-
77 (СМС)

ДОМАЋЕ кравље млеко, сир,
јогурт, сурутка, могуЋа до-
става. 063/892-12-08 (смс)

ПРОДАЈЕМ електричну ма-
шину за млевење меса.
063/154-93-91. (303133)

СТИЛО 1.2, 2002 пет врата,
клима, шест брзина, у првој
боји. 064/130-36-02.
(303210)

ФИАТ линеа 1.4, 2011, дина-
мик опрема, атестиран плин,
купљена нова. 064/130-36-
02. (303210)

ПРОДАЈЕМ шкоду фабиу
1.2, 2008. годиште, регистро-
ван до 04.04.2022. бензинац.
063/348-720. (303280)

ПРОДАЈЕМ ауто Мерцедес А
150, 2007. годиште, прешао
109320 км. Тел. 065/817-17-
13. (303224)

ПРОДАЈЕМ мотор АПН 6,
2011. годиште, 49 м².
061/685-14-01. (302807)

ШКОДА роомстер 1.2, хтп
2008/9, фул опрема, атести-
ран плин, 125.000км.
064/130-36-02. (303210)

ДАЧИЈА логан ,1.6, 2008/9 у
првој боји, клима, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(303210)

ДОБАР пежо 206/05, рег. до
14.01.2022. 064/489-40-36.
(303057)

РЕНО сеник, 2002, снага 59
квм, запремине 1870 м³, си-
ва металик, регистрован до
15.06.2021. године, клима,
одличан. 060/431-51-67.
(303189)

ПОЛО 1.4, 2000. годиште,
144.000км, бензин, реги-
строван до априла 2022. 950
евра. 062/832-36-38.
(303117)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,

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

064/64-39-721

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)

ИЗДАЈЕМ локале 110 квм, 40
квм, Звезда, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(303147)

ПРОДАЈЕМ киоск код нове
Поште 12 квм + мокри чвор.
Идеално за породични по-
сао, ради десет година.
060/812-66-63. (303183)

ЛОКАЛ за издавање, нова
Миса, 96 квм, 250 евра. Бли-
зина школе. 063/327-884.
(303318)

СПЛАВУ „Какаду” потребан
кувар. 062/806-02-58.
(303295)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е кате-
горије са искуством за пре-
воз житарица .( када) Прија-
ва, сталан посао. 069/301-
17-00 (СМС)ПОТРЕБАН ку-
вар/ица са искуством, за рад
у ресторану. Кафана са раз-
логом 064/060-50-50 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије. 063/666-755 (СМС)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ халу
500 м, у Долову, јефтино.
063/700-70-63. (303298)

ПРОДАЈЕМ трафику на ауто-
буској станици, Контакт тел.
063/102-86-41. (302829)

ИЗДАЈЕМ локал са кућом на
Новосељанском путу 113.
Тел. 063/858-47-22. (302849)

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

ЛОКАЛ продајем 28 квм 9+
12 квм галерија, сређен, цен-
тар. 063/489-958. (302938)

ИЗДАЈЕМ локал у центру 70
квм, поред Грејања. Тел.
064/440-20-89, 013/312-189.
(303224)

ИЗДАЈЕМ механичарску ра-
дионицу и магацин. 064/482-
65-53. (303076)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм, угао
Светог Саве и Браће Јовано-
вића. 064/231-07-33. ()303104)

ЛОКАЛ на Зеленој пијаци,
издајем/продајем. 061/320-
15-24. (303162)

ИЗДАЈЕМ локал, у центру,
ЈНА 16, 22 квм. 062/242-545.
(303327)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан. Ужи центар. 063/810-
92-39. (303175)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Маргити. 064/171-26-69.
(303179)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Содари. Тел. 064/866-23-46.
(303190)

ИЗДАЈЕМ стан у строгом
центру. Кабловска, ЦГ, кли-
ма. 063/193-22-29. (303145)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру код старе поште. Тел.
064/134-06-08. (303236)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру код но-
ве поште. Тел. 064/134-06-
08. (303236)

ИЗДАЈЕМ намештен стан 44
квм, Котеж II, депозит за је-
дан месец. Тел. 061/323-85-
12. (303208)

ИЗДАЈЕМ комплетно модер-
но опремљен двоипособан
стан, 56 квм, са паркинг ме-
стом, одмах усељив. Ул. Иве
Курјачког, Панцево.
069/341-77-87. 
(303200)

ИЗДАЈЕМ прзан једнособан
леп стан, Содара, ЦГ, клима,
130 евра. 061/335-31-17.
(303306)

ЈЕДНОСОАБН намештен, 30
квм, реновиран, трећи спрат,
лифт, ЦГ, кабловска, интер-
нет. 063/528-610. (303310)

ИЗДАЈЕМ стан, посебан
улаз, 100 квм, у Старчево,
намештен, цена повољна.
Тел. 061/612-80-55. (303304)

ИЗДАЈЕ се гарсоњера, наме-
штена, центар. Тел. 063/398-
999. (303294)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Дор-
ћолу, Београд. 064/417-68-
77. (303266)

ИЗДАЈЕМ самцима једносо-
бан стан на Новој Миси.
064/393-14-75. (303293)

ДВОРИШНИ стан за издава-
ње, 47 квм, озбиљној поро-
дици, улаз у Стару Мису.
063/430-442. (303291)

КУЋА са баштом и гаражом
на Миси за издавање. Тел.
069/177-59-41. (303274)

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

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

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм Котеж
I, опремљен. 065/665-75-10.
(303094)

ИЗДАЈЕМ једнособан, рено-
виран, намештен стан на Ко-
тежу I. Tel. 069/248-95-99.
(303097)

ИЗДАЈЕМ већи полунаме-
штен стан са грејањем. Ми-
са. 063/784-22-70. (303068)

ИЗДАЈЕМ намештен, једно-
собан стан на Котежу I. Тел.
063/167-21-45, 063/851-56-
02. (303066)

ЈЕДНОСОБАН дворишни на-
мештен стан за издавање.
061/175-00-15, 064/145-47-
48. (303086)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште, зграда, III спрат,
празѕн или полунамештен,
ЦГ, усељив од 1. маја.
062/221-205. (303084)

ИЗДАЈЕМ једноипособан по-
лунаместен стан на Тесли
без грејања. 062/757-130.
(303113)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (303109)

БЕСПЛАТНО кућа за стано-
вање, соба, кухиња и купати-
ло у Иванову.

064/372-94-71. (303127)

ИЗДАЈЕМ нов једнособан
стан у Милоша Обреновића.
061/292-30-30. (303141)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру. 48 квм. ЦГ, зграда,
230 евра. 063/879-60-68.
(303157)

ИЗДАЈЕМ комплетно наме-
штену гарсоњеру, све ново,
са ЦГ, Котеж I, преко пута
Лидла. Тел. 064/265-76-21.
(303159)

ИЗДАЈЕМ собу са заједнич-
ком употребом кухиње и ку-
патила. 060/031-07-26.
(303160)

ИЗДАЈЕМ једнособан већи
намештен стан на Новој Ми-
си. Тел. 063/194-40-79.
(303231)

ПОТПУНО намештен двосо-
бан стан, посуђе, постељина,
Тесла, 55 квм, централно
градско, клима, интерфон,
паркинг, оптички интернет +
сателитска + телефон 1 ди-
нар наредних дванаест месе-
ци, слободан од маја.
063/341-767. (303170)

НОВА МИСА, 42квм, једнои-
пособан, тераса, ТА, одли-
чан, 34.000 евра, Медиа.
(324). 064/223-99-20.
(303191)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, куће, плаце-
ви, дворишни, брза реализа-
ција.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (и)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. Брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (303316)

КУПУЈЕМ двособан стан. По-
жељно Тесла и Стрелиште.
061/477-02-69. (303037)

КУПУЈЕМ од власника двосо-
бан или једноипособан стан
у улици Бате Михаиловића
на Содари, бр. 2, 4 и 6 пето-
спратне зграде, I, II или III
спрат. Жарка Зрењанина бр.
3, I, II, III спрат. Лава Тол-
стоја. 063/232-757.
(302820/р)

НЕКРЕТНИНЕ Јовановић ку-
пујем гарсоњеру или једно-
собан стан на Котежу I и Те-
сли. 064/340-37-14. (303185)

ИЗДАЈЕМ приземну кућу,
нова градња,100 квадрата,
са двориштем на Миси
060/142-22- 13 (СМС)

СТРОГИ центар, двособан,
реновиран, намештен, цен-
трално, III/VII, лифт, те-
раса, паркинг. 064/159-79-
54. (302624)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 45
квм, нов, комплетно лукс
опремљен. Цена 230 евра.
Звати после 16 сати. Тел.
064/335-43-43. (303272)

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

ОЗБИЉНОЈ породици потре-
бан стан или кућа за стано-
вање, у замену за одржава-
ње и плаћање рачуна.
061/273-65-68. (302614)

ИЗДАЈЕМ једнособан и дво-
собан намештен и један ма-
њи жени средњих година уз
договор, Горњи град.
064/187-20-13. (303243)

НОВОГРАДЊА, Панчево –
центар, продајем четворосо-
бан стан, 75 квм, и трособан
стан, 62 квм, инвеститор.
063/823-71-79. (302942)

СОДАРА, двособан, 67 квм,
VI II, реновиран, два лифта,
гаража, 59.000, „Кров”.
060/683-10-64. (303227)

ЦЕНТАР, двособан, 49 квм,
II, ПВЦ столарија, 47.000,
договор. „Кров”. 060/683-
10-64. (303227)

СОДАРА 35 квм, ЦГ, IV, није
задњи, два лифта, усељив.
(679) 063/836-23-83.  (303130)

КУПУЈЕМ кућу плац 4 – 8
ари, Горњи град, Доњи град,
Котеж, центар, Тесла у окви-
ру пруга. Тел. 065/258-87-
88. (302782)                               

СТАН на Тесли,  45 квм.
45.000 евра. 063/203-743
(СМС)

АМК НЕКРЕТНИНЕ. Купови-
на, продаја, закуп. Процена,
пуна правна сигурност. Ње-
гошева 12. 061/262-08-44.
(303309)

ДОЊИ град, једнособан, пи-
земље, 1/1, 39 ари, сређен,
24.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (и)

ТИП СТАНКО, једнособан,
приземље, 28, ТА, усељив,
25.000.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (и)

ТЕСЛА, трособан, 88, ЦГ, IV,
две терасе, 70.000, тросо-
бан.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (и)

КУПОВИНА станова, гарсо-
њере, једнособан, двособан.
Исплата одмах! АМК не-
кретнине, 061/262-08-44.
(303309)

ТЕСЛА, III, ЦГ, 68, тераса,
двособан, 48.000.  (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(и)

КОТЕЖ 1, петособан, 117
квм, две терасе, ЦГ, само
60.000.  (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (и)

СТАН на продају, Котеж 2,
58 квм, IV спрат, лифт, ЦГ,
клима, гаража. 063/875-54-
09. (303325)

НОВА МИСА, једнособан, I,
34 квм, ТА, 24.000. (353),
063/800-44-30. (303316)

ПРОДАЈЕМ повољно стан у
легализацији, 70 квм, цен-
тар. Тел. 063/233-558.
(303321)

СТАН 73 квм, на Јабучком пу-
ту 137, фиксно 56.000 евра.
069/304-05-65. (303256)

КУТКОВА зграда, Лава Тол-
стоја, стан 33 квм + паркинг
место + подрум, 43.000 евра.
060/690-36-85. (303056)

ПРОДАЈЕМ једнособан дво-
рисни стан, шири центар, и
једнособан Нова Миса.
062/111-99-11. (303114)

ТРОСОБАН стан, строги цен-
тар, 72 квм, две терасе, тре-
ћи спрат, лфт, ТА, могућност
ЦГ. 75.000 договор. Звати
после 17 сати на тел.
064/119-60-06. (303126)

АМК некретнине. Стручно
саветовање у оквиру проме-
та непокретности. Закажите
ваш термин. Његошева 12.
061/262-08-44. (303309)

ЦЕНТАР 32 квм, ЦГ, призе-
мље са новим намештајем.
38.000. 063/836-23-83.
(303130)

СТРЕЛИШТЕ двоипособан,
66 квм, ЦГ, IV, прелеп.
57.000. „Трем 01” 063/836-
23-83. (303130)                     

ТЕСЛА трособан и гаража II
спрат, 67 квм, ЦГ, лифт, ви-
део надзор. 063/278-250.
(303147)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

АКЦИЈА
Офталмолошки прегледи деце за упис у школу

Цена: 1.000 динара

Акција траје до краја априла

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УРОЛОГИЈА

др Предраг Вујић 
Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Душан Стојић

Општа болница Панчево

ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПАРАМЕТРИ ИНФЛАМАЦИЈА: CRP + седиментација
Цена: 560 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 9. ДО 22. АПРИЛА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

АКЦИЈА

• ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ + УЛТРАЗВУЧНИ 
ПРЕГЛЕД ДОЈКЕ Цена: 4.500 динара
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ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОJНОГ РОКА 

СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Обавештење за јавност

Центар Министарства одбране Панчево (ул. Ми-

лоша Обреновића бр.1, 26000 Панчево) обавеш-

тава заинтересована лица мушког и женског пола,

да је и даље у току јавни конкурс за пријаву канди-

дата за добровољно служење војног рока са

оружјем и курс резервних официра Војске Србије

за упут на добровољно служење војног рока у ме-

сецу јуну 2021.године и на Курс за резервне офи-

цире .

Право пријављивања имају држављани Републи-

ке Србије старости од 19 до 30 година који испу-

њавају услове конкурса: 

Општи услови:

 да је држављанин Републике Србије;

 да није осуђен на казну малолетничког затвора
или безусловно на казну затвора због кривичног

дела (док казну не издржи или не буде пуштен

на условни отпуст);

 да се не води кривични поступак због кривичног
дела за које се гони по службеној дужности;

 да је здравствено способан за војну службу;

 да није одслужио војни рок са оружјем и

 да има пријављено место пребивалишта на те-
риторији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за

резервне официре мора испуњавати и следеће

услове:

 да има завршене основне академске студије од-
носно основне струковне студије од значаја за

Војску Србије;

 да испуњава услове прописане за регруте који
се упућују у посебне јединице Војске Србије;

 да има позитивну безбедносну проверу;

Више информација се може добити на интернет

страници Министарства одбране www.mod.gov.rs ,

или доласком лично у Центру Министарства Од-

бране Панчево на адреси ул.Милоша Обреновића

бр.1 у Панчеву (или канцеларијама Министарства

одбране по градовима и општинама јужнобанат-

ског управног округа), где могу поднети и пријаву.

После потписивања уговора који дефинише права

и обавезе обе стране, кандидат одлази у

један од три центра за обуку Војске Србије- Сом-

бор, Ваљево или Лесковац. Закон о војној, радној

и материјалној обавези, прописује да служење

војног рока траје шест месеци.

Служење војног са оружјем је један од предуслова

за заснивање радног односа у јединицама Војске

Србије у статусу професионалног војника.

Центар Министарства одбране Панчево

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/299242)

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

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

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

(4/301480)

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

Стоваришту „Голија”

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ
у малопродајном објекту:

• продавац са искуством

• књиговођа

• возач Ц категорије

063/776-56-58

ELEKTROSTAR

ПОТРЕБНА ДВА ТРГОВЦА 

– стални радни однос, мушкарци 

– средња стручна спрема

Пријаве донети лично од 9 до 12 сати у просторије

Elektrostara, Банијска 68-а.
 (303176)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад ви-
љушкарима и машинско чи-
шћење терена са одвозом.
060/425-54-43. (301582)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-
воз шута, лупање бетона и
ископ мини багерима.
064/648-24-50. (301582)

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

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

ПРОФЕСИОНАЛНО сечење,
поткресивање дрвећа из ка-
миона до 30 м висине.
064/648-24-50. (301582) 

ТВ СЕРВИС „Тесла електро-
ник”, бесплатан превоз и
преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Те-
сли). (303249)

ЕЛЕКТРИЧАР, отклањање
кварова, поправке интерфо-
на. 061/682-62-83. (и)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућност
радника, браварски радови.
064/482-65-53. (303076)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца и ризле. Услуге
виљушкарима носивостеи и
до 10 тона. 063/218-894.
(301582)

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

KIZ ZA – продаја квалитет-
них бехатон коцки са при-
премом и радом. 064/648-
24-47. (301582)

KIZ ZA – орезивање и сеча др-
већа из камиона са корпом,
прање прозора, чишћење
олука, замена црепа, изнајм-
љивање маказастих платфор-
ми. 063/218-894. (301582)

ГРАЂЕВИСНКИ радници
свих профила траже посао.
063/246-509. (303093)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством: квалитет-
но, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-37-
06. (303101)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (303071)

ЧУВАЛА би старије особе и
бринула о њима. 061/187-
09-03. (303064)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор. Алек-
сандар, 064/157-20-03.
(303096)

СЕЛИДБЕ, комби превоз ро-
бе и путника. 065/665-75-10.
(303094)

ЧИСТИМО подруме, таване
и шупе, цена повољна. 335-
930, 063/705-18-18. (303138)

ЧАСОВИ за основце од 1. до
4. разреда. 064/033-38-83.
(303178)

БРИНУЛА бих о старијем ли-
цу. 063/332-258. 303036)

ЧУВАЊЕ и извођење у шет-
њу деце, старијих особа,
кућних љубимаца, профе-
сорка. Тел. 063/750-66-85.
(303195)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе. Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (303145)

ЧИСТИМ шупе, подрум, вр-
шим превоз, радим молерај,
купујем гвожђе, 061/182-05-
65. (303155)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, кречење, глетовање,
фарбање столарије.
064/171-32-57. (303211)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, глетовање, гипс,
кречење, фарбање столари-
је., 061/692-23-85. (303211)

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

ВОДОИНСТАЛАЕР ради: од-
гушење, судопере, купатила,
поправке, замена одмах.
064/495-77-59, 013/331-657.
(303092)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. Висински
радови на крову. 065>/535-
24-56. (303301)

СЕРВИС, допуна, уградња, и
поправка свихв рста клима,
најповољније. 064/850-71-
05. (303302)

ХЕМИЈА, физика и биологи-
ја. Припрема мале мату-
ре.064/158-34-34 (СМС)

РАДИМО физичке послове,
рушења објеката, зидова, бе-
тонирања, обарање стабала
и остало. 060/035-47-40.
(303279)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиро-
пор, бавалит, фасаде.
063/865-80-49. (3’02862)

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

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. Лаза. 065/334-
23-38. (303264)

РАДИМ све физичке посло-
ве, чистим подруме, таване,
мој превоз. 064/144-37-65.
(303257)

ЧАСОВИ српског. Припреме
за завршни испит и пријемни
за упис на факултет. Пресо
српског. 063/181-62-87.
(303244)

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

КОМБИ перевоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85. 

ПЕНЗИОНЕР тражи додатни
посао на организацији по-
сла. 064/157-48-98. (302908)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (302510)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мо-
гућност радника, попуст на
ванградске вожње. 064/482-
65-53. (302107)

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

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³ .
Шљунак, песак, утовар и од-
воз шута... 064/505-62-44.
(302552)

ЧИСТИМ таване, подруме,
шупе и дворишта, повољно.
Зоран, 061/683-67-48.
(302655)

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

ЧИСТИМ тљаване, подруме,
шупе и дворишта, повољно.
Зоран. 061/683-67-48.
(302655)

РАДИМО све физичке по-
слове: обарање стабала, ко-
шење, бетонирања, рушења
кућа, шупа, итд. 064/122-69-
78. (303279)

ПЕКАРИ Rex потребан рад-
ник за продају и печење пе-
цива на Стрелишту. Тел.
063/616-66-94. (303008)

ПОТРЕБНЕ раднице за мар-
кет „Ideal” у Војловици.
063/106-02-84, 013/333-162.
(303041)

ПОТРЕБНА девојка-жена за
спремање апартмана, по-
жељно искуство. 060/550-59-
76. (303319)

ПРУЖАМ стручну подршку
деци са тешкоћама у разво-
ју/учењу и њиховим породи-
цама. 061/618-84-40.
(303242)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, керамика, по-
вољно. Пензионери попуст.
061/141-38-02, 061/345-51-
00. (302496)

САЛОНУ намештаја у Панче-
ву потребан мушкарац до 45
година за обављање послова
продаје и монтаже. Обаве-
зно искуство за монтажу
плочастијх материјала и по-
ложен возачки испит. Тел.
410-180, моб. 060/645-91-
45. (303166)

ПОТРЕБАН мајстор за про-
изводњу пецива. 065/533-44-
13. (302929)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 063/884-26-32. (302842)

ПОТРЕБНА радница. Тел.
060/071-02-25. (303323)

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

ПОТРЕБНА радница са иску-
ством за рад у продавници
прехрамбене робе, позваати
за разговор на 063/341-770.
СТР „Pro Tra de”. (303214)

СУР БИФЕ APO LO потребне
раднице/конобарице. Иван-
ка, 063/217-464. (ф)

ДИСТРИБУЦИЈИ пића потре-
бан возач Б категорије за
рад у Панчеву. 063/376-820.
(303278)

ПОТРЕБНА хигијеничарка за
рад у производњи у пекари.
063/606-330. Звати радним
данима до 18 сати. (303827)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
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14. априла 2021. преминуо је наш драги супруг, тата и деда

МИЛОРАД САВИЧИЋ ДУГИ
1952–2021.

Ожалошћени: супруга ЈУЛИЈАНА, ћерке АНА и САЊА

и унуци СТЕФАН и САРА

(210/303320)

15. априла 2021, у 12 сати, на Старом православном гробљу испратили смо

МИЛОРАДА ЈОВАНОВИЋА
1944–2021.

Бићеш увек у нашим срцима.

С љубављу и вечним сећањем твоји: супруга НАСТА, ћерка МАЈА,

зет ЗОРАН и унук ЗОРАН
(159/303237)

ДАРИНКА

ВУЛАНОВИЋ

ДАЦА
Добар човек, мајка и ба-
ка, децу васпитавала и
учила.
Памтиће је ђаци и пен-
зионери ОШ „Исидора
Секулић”

(87/303143)

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки

ДАРИНКИ ВУЛАНОВИЋ
1932–2021.

Недостајаће нам неизрециво твоја топлина, бри-

жност и осмех. Живећеш кроз нас по свему нај-

лепшем што си нам дала.

Твоји: САША, СОЊА, АЛЕКСАНДРА и ДУШАН
(167/303244)

Наша драга и вољена

МАРИЈА НИКОЛИЋ
1941–2021.

преминула је 9. априла 2021. године

Сахрана је обављена 13. априла 2021. године

Увек у мислима.

Син ЗОРАН и НАТАША
(190/303273)

МАРИЈА

НИКОЛИЋ
рођ. Мирјанић

Последњи поздрав на-

шој сестри од стрица.

Почивај у миру.

ЦИЦА, МИЛИЦА

и МИЛЕНА

(204/303305)

1. Право пријављивања кандидата

на добровољно служење војног ро-

ка са оружјем и кандидата за сло-

шаоце курса за резервне официре

На добровољно служење војног рока

са оружјем у Војсци Србије могу се

пријавити кандидати мушког и жен-

ског пола који у 2021. години наврша-

вају од 19 до 30 година живота.

Општи услови:

– да је држављанин Републике Ср би -
је;

– да није осуђен на казну малолетнич-
ког затвора или безусловно на казну

затвора због кривичног дела (док

казну не издржи или не буде пуштен

на условни отпуст);

– да се не води кривични поступак
због кривичног дела за које се гони

по службеној дужности;

– да је здравствено способан за војну
службу;

– да није одслужио војни рок са
оружјем и

– да има место пребивалишта на те-
риторији Републике Србије.

Поред општих. кандидат за слуша-

оца курса за резервне официре мо-

ра испуњавати и следеће услове:

– да има завршене основне академ-
ске студије односно основне стру-

ковне студије од значаја за Војску

Србије;

– да испуњава услове прописане за
регруте који се упућују у посебне

јединице Војске Србије и

– да има позитивну безбедносну про-
веру.

2. Подношење пријаве и потребна

документација за пријаву кандида-

та за добровољно служење војног

рока са оружјем и кандидата за слу-

шаоце курса за резервне официре

Војске Србије

Пријаву кандидат подноси центру Ми-

нистарства одбране за локалну само-

управу, према месту пребивалишта.

Кандидат који има боравиште у ино-

странству пријаву може поднети над-

лежном дипломатско-конзуларном

представништву Републике Србије у

иностранству. Образац пријаве канди-

дат добија у центру Министарства од-

бране за локалну самоуправу.

Кандидат који се пријавио за добро-

вољно служење војног рока са

оружјем, дужан је да испуни образац

пријаве и приложи:

– фотокопију дипломе о завршеној

школи (оригинал документа на

увид) и биографију (CV).

Кандидат за слушаоца курса за ре-

зервне официре уз пријаву прилаже и

следеће доказе: уговор са Мини-

старством одбране о стипендирању,

ако је био војни стипендиста и писану

сагласност за безбедносну проверу за

упућивање у посебне јединице Војске

Србије.

3. Избор кандидата за добровољно

служење војног рока са оружјем и

кандидата за слушаоце курса за ре-

зервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кан-

дидата врше регионални центри Ми-

нистарства одбране, на основу пред-

лога центара Министарства одбране

за локалну самоуправу, након обав-

љених лекарских и других прегледа и

психолошких испитивања кандидата у

овлашћеним војноздравственим уста-

новама.

Избор потребног броја кандидата са

утврђене коначне ранг-листе врше ко-

мисије регионалних центара Мини-

старства одбране, у складу са Пла-

ном упута кандидата на добровољно

служење војног рока са оружјем у

центре за обуку и Планом пријема

слушаоца курса за резервне официре

за одређени упутни рок.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор

са Министарством одбране, којим се

уређују међусобна права и обавезе.

који обавезно садржи почетак и за-

вршетак добровољног служења вој -

ног рока, услове живота и рада, нов-

чана примања, услове прекида доб-

ровољног служења војног рока и на-

кнаду трошкова у случају неоправда-

ног прекида добровољног служења

војног рока.

Све додатне информације могу се до-

бити у центру Министарства одбране

за локалну самоуправу у месту пре -

бивалишта, надлежном дипломатско-

конзуларном представништву Репуб-

лике Србије у иностранству и на сајту

Министарства одбране 

www.mod.gov.rs.

Јавни оглас за пријаву кандидата

за добровољно служење војног ро-

ка са оружјем и кандидата за слу-

шаоце курса за резервне официре

Војске Србије у 2021. години је

стално отворен, а рангирање кан-

дидата ће се вршити периодично, у

складу са упутним роковима.

Центар Министарства одбране

П А Н Ч Е В О

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока 

са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник

РС", број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној оба-

вези („Службени гласник РС", бр. 36/2018) и члана 3. Уредбе о начину и поступ-

ку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС", број 7/11), 

Министарство одбране Републике Србије објављује:

Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријаву кандидата за добровољно служење војног

рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса 

за резервне официре Војске Србије СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

74
82

8)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир. (303198)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (303206)

РОЈАЛ МГ:  уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, ве-
нецијанери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло-зашти-
та. 063/816-20-98 (303215)

ПОВОЉНО превоз кипером,
песак, шљунак, сејанац, уто-
вар, одвоз шута. 064/354-69-
94. (303222)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/317-10-
05. (303253)

ТЕПИХ сервис „Путник”: ду-
бинско прање тепиха и на-
мештаја. 302-820, 064/129-
63-79. (303303)

ПРЕВОЗИМ мањим кипером
повољно, грађевински мае-
ријал, утовар, одвозим шут.
063/754-02-72. (303222)

ВРШИМ услуге превоза, се-
лидбе, и продајем преостали
буков пелет. 064/271-56-57.
(303081)

СЕРВИСИРАЊЕ и поставља-
ње климатизационих систе-
ма. „Фригосистем 013”,
063/341-837. Унија сервисе-
ра Београд. (303065)

ЗИДАЊЕ, гипс, кречење,
фарбање фасаде. Радимо све
грађевинске радове. Spek tar
doo. 060/555-43-76. (303174)

СВИ браварски и заваривачки
радови, ковано гвожђе, хале,
конструкције. 060/555-43-76.
(303174)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо са га-
ранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-05.
(303313) 

Последњи поздрав

МИЛУНКИ

ПЕТРОВИЋ

Почивај у миру, чу-

ваћемо успомену на

тебе.

Удружење

НУСАНТАРА
(7/303039)

Последњи поздрав дра-
гој пријатељици

МИЛУНКИ

ПЕТРОВИЋ
Част је била имати Вас за
пријатеља. Хвала Вам!.

МИЛИЈАНА

НЕДЕЉКОВИЋ

са породицом
(165/303241)

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202 БОЈАН ИЛИЈЕВСКИ
Последњи поздрав.

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом

(214/ф)
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Свега ће бити, само нас неће бити

твоје су речи...

ТЕОДОР ТЕПИЋ
1937–2021.

Да је живот једна песма, мало је за оно што си прошао и што си нам даривао.

А песму си волео.

Хвала ти за неизмерну љубав.

Испратићемо те у четвртак, 15. априла 2021, у 15 сати, на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву.

Твоји: супруга СЛОБОДАНКА, деца ЛАЗАР и ЉИЉАНА, 

снаја ДРАГАНА, унуци ИЛИЈА, ИГОР, ТЕОДОРА и СТЕФАН

(80/303134)

Последњи поздрав

пријатељу

ТЕОДОРУ

ТЕПИЋУ

Породица

АВРАМОВИЋ

(81/303134)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

WE BER MA RI JA
Сестра Мимица

1938–2021.

Преминула у петак, 9. априла 2021, у 83. години. Сахрана је обављена на Римо-
католичком гробљу у Панчеву, у понедељак, 12. априла 2021. године.
Поносни смо и срећни што си била са нама и што си својим добрим и хуманим
делима улепшала и усрећила животе многих људи.

Ожалошћени: супруг ЈОСИФ, синови ЈАНЕЗ и ЈОСИП, унук БАЛИНТ, снаја
КРИСТИНА, ЈОВАН ПЕКОВИЋ, породице ПЕРНЕ, ЛАПАН, ШИЛЕР и ПЕТРЕВ-
ЧИЧ из Крања, породица CHA BEK из Vil la ha, породица We ber из Загреба, по-
родице ПОЉАК и РАДОВИЋ као и остала родбина и многобројни пријатељи

(131/303217)

Последњи поздрав племенитој и драгој

МАРИЈИ ВЕБЕР МИМИЦИ

од породице БЛАЖЕКОВИЋ

(34/3030703)

МИМИЦА ВЕБЕР

Још један анђео је добио крила.

АЦА КАНДИЋ
(85/303139)

МАРИЈА

ВЕБЕР

МИМИЦА

Последњи поздрав

милој куми од

МИЛКЕ са синовима

(145/303223)

10. априла преминула је, у 82. години,

ДРАГИЦА МИЦКОВСКИ
1939–2021.

Последњи поздрав од сина БРАНИСЛАВА, снаје

ЖИВАНЕ, унуке БИЉАНЕ и БРАНИСЛАВЕ, зето-

ва МИРОСЛАВА и САШЕ, праунуке АЊА, АЛЕК-

САНДРА, ЛАНА, АЛИСИЈА, брата СТОЈЧЕТА са

породицом и сестре МИЛЕВКЕ

(150/303229)

Последњи поздрав

сестри

ДРАГИЦИ

МИЦКОВСКИ

од брата СТОЈЧЕТА,

снаје СЕКЕ, 

братанице ЉУБИЦЕ

и ДРАГАНЕ

са породицом

(151/303229)

Најдражој баки

ДРАГИЦИ

МИЦКОВСКИ

Никада те нећемо за-

боравити, заувек ћеш

остати у нашим срци-

ма.

Унука БРАНИСЛАВА,

зет МИРОСЛАВ

и праунуке

АЊА и ЛАНА

(153/303229)

Наша вољена

ДРАГИЦА

МИЦКОВСКИ
1939–2021.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима као

најдража особа.

Унука БИЉАНА, 

зет САША, праунуке

АЛЕКСАНДРА

и АЛИСИЈА

(152/303229)

МИЛАН КОВРЛИЈА
1945–2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је Коврлија Милан преминуо 7.

априла 2021.

Сахрана је обављена 10. априла 2021. у Мокрину.

Ожалошћена породица

(33/303072)

Последњи поздрав

драгој колегиници

ЛЕЛИ

Постоји нешто што

никада умрети неће,

то је сећање на тебе.

ЗОРИЦА ТРАЈКОВИЋ
са породицом

(147/303226)

Прерано нас је напустила
колегиница

ЈЕЛИЦА

УСКОКОВИЋ
Хвала за године сарадње
и дружења.
Чуваћемо те у нашим ср-
цима и памтити по добро-
ти и осмеху.

Лабораторија „Азотаре”
(148/303226)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги

ПЕТАР ПОША
1935–2021.

преминуо 12. априла, у 87. години.

Сахрана је обављена 14. априла у Иванову.

Супруга БОСИЉКА, ћерке ВЕРА и ИРЕНА са породицама

(194/303281)

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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С тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 13. априла

2021. преминула наша драга

РАДМИЛА РАДОЈКОВИЋ
1941–2021.

Твоји синови ЗОРАН и ЗВЕЗДАН, снаје, унуци, праунуци

и остала родбина

(180/303259)

БЛАГАЈНА

013/300-830

12. априла 2021. преминуо је наш драги

ЛАЗАР БОГДАНОВ
1941–2021.

Сахрана ће се обавити 15. априла 2021. у 14 сати,  на Католичком

гробљу у Панчеву.

Никад те нећемо заборавити.

Твоји: супруга ВЕРА, зет БОРИС, унуци БОРКО и БОЈАН, 

снајка МАРИНА и праунук ЛАЗАР

(92/303150)

Последњи поздрав

комшији

ЛАЗАРУ

БОГДАНОВУ

од ДРАГОМИРА

са породицом

(93/303151)

деда ЛАЗО

Хвала на прелепом дружењу.

С поштовањем ЈОЦА и МАЈА
(188/303269)

ЂУРА

РАДМАНОВИЋ

Делили смо радост и

тугу, срећу и бриге,

љубав и страх. Био си

наш понос.

Твоја жена МИЛА

(74/303131)

ЂУРА

РАДМАНОВИЋ
С тугом у срцу и љубави
чуваћемо сећање на
време са тобом. Недо-
стјаћеш за све дане који
долазе.

Син ЈОВАН, снаја
ИВАНА и унуци
САРА и СТЕФАН

/75/303131)

ЂУРА

РАДМАНОВИЋ

Мислимо на тебе кад

нам живот доноси и

радост и тугу. 

С поносом чувамо се-

ћање на тебе.

Син ДРАГАН ,

снаја ДАЦА и унуци

ЂУРИЦА и МИЛАН

(76/303131)

ЂУРА

РАДМАНОВИЋ

Био си човек великог

срца, недостајаћеш

нам.

Сестрић ВЛАДА

са породицом
(89/303146)

ЂУРА РАДМАНОВИЋ

Утехе нема. Заборав не постоји, остају само сузе,

туга и неизбрисив бол. Хвала ти за све што си

учинио за мене.

Остајеш у срцу и души.

Успомену на тебе чува твоја сестра

ЉИЉАНА ЗЛАТКОВИЋ са породицом
(174/303251)

С неизмерном тугом и болом опраштамо се од на-

ше вољене и драге

РАДМИЛЕ РАДОЈКОВИЋ
Рођ. Станишић

Била си оличење доброте, пожртвованости, госто-

љубивости и посебности у сваком погледу. Памти-

ћемо те и у срцу с поносом носити док живимо.

Почивај у миру међу анђелима, анђеле наш. 

Воле те и жале за тобом твој брат БОРИСАВ

СТАНИШИЋ, снаја ЗОРА, братанци ДАРКО

и ВОЈИСЛАВ са породицама из Бачке Паланке

(205/303308)

Последњи поздрав вољеном

ЗОРАНУ БОЖИЋУ

од супруге ЉИЉАНЕ, синова БРАНИСЛАВА и МАРКА, 

снаје ВАЛЕНТИНЕ и унучади РЕЉЕ и ИСКРЕ

Никада те неће заборавити твоја супруга.

Заувек у нашим срцима.

(207/303314)

Последњи поздрав нашем драгом

ЗОРАНУ БОЖИЋУ

од свастике ЗОРИЦЕ, НЕБОЈШЕ

и СЛОБОДАНА

(208/303315)

Последњи поздрав драгом

БОЈАНУ

од оца СИМЕ, брата БОБАНА, 

снаје МЕЛАНИЈЕ, братанице АЊЕ и ЛАНЕ

(100/303165)

Последњи поздрав стрицу

БОЈАНУ

од АЊЕ и ЛАНЕ

(101/303165)

Последњи поздрав

нашем комшији

БОЈАНУ

од станара

у Цвијићевој 2

(136/303220)

Последњи поздрав

МИЛОРАД САВИЧИЋ ДУГИ

ДРАГИЊА и ВЛАЈКО
(209/303317)

Последњи поздрав

СМИЉИ

МИЛЕНКОВИЋ

Породица КРСТИН

(203/и)

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, 16. април 2021.24

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 12. априла

2021. напустио наш драги супруг, тата и дека

ДУШАН КРЧАДИНАЦ

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, син ВЛАДАН, 

ћерка ЉИЉАНА, снаја МАРИЈА, зет ДРАГАН, унука МАША

и остала многобројна родбина

(48/303099)

Драгом тати и деки

ДУШАНУ КРЧАДИНЦУ
последњи поздрав.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ћерка ЉИЉАНА, зет ДРАГАН и унука МАША

(49/303099)

Последњи поздрав мом

ДУШАНУ КРЧАДИНЦУ

Тата, заувек ћеш живети у нашим срцима и бити у нашим животима.

Твоји: син ВЛАДАН и снаја МАРИЈА

(50/303099)

Последњи поздрав драгом

ДУШАНУ КРЧАДИНЦУ

Нека те анђели чувају.

СТАНА са породицом

(51/303099)

Последњи поздрав драгом

ДУШАНУ КРЧАДИНЦУ

од колектива WE I FERT

(52/303099)

Последњи поздрав пријатељу

ДУШАНУ КРЧАДИНЦУ

од др ДУШКА и ЉИЉАНЕ КОЛУНЏИЋ

(58/303110)

Последњи поздрав тати наше драге колегинице

Љиљане

ДУШАНУ КРЧАДИНЦУ

Колегинице и колеге „Ерсте банке” Београд

(146/303225)

С тугом обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 10. априла 2021. године напустио
наш вољени супруг и отац

МИЛОШ МАРЈАНОВИЋ
1943–2021.

Сахрана ће се одржати у уторак, 13. априла 2021. године на Новом гробљу у Панчеву.

Његови најмилији: супруга ДРАГИЦА, кћерка ТАЊА, син НЕМАЊА и снаја МАРИНА

(77/3031329

Последњи поздрав

нашем стрицу – чики

МИЛОШУ

МАРЈАНОВИЋУ

Братанице: ДАРА,

ВЕЛА и МИРА

са породицама

(78/303132)

Последњи поздрав

мом ђеду

МИЛОШУ

МАРЈАНОВИЋУ

ФИЛИП и ИСИДОРА

(79/303132)

Последњи поздрав драгом пријатељу чика

МИШИ МАРЈАНОВИЋУ

од породице ПРАЛИЦА

(130/303216)

Последњи поздрав

чика МИШИ

Хвала на лијепим

успоменама проведе-

ним у Сарајеву.

РАДА са породицом

(185/303268)

Последњи поздрав

нашем течи

МИЛОШУ

МАРЈАНОВИЋУ

Хвала на свему.

БИЉАНА, НИНА,

ДРАГАНА

са породицама
(186/3032689)

Драгом пријатељу

МИШИ

Пријатељство дуго ви-
ше од четрдесет година
остаће заувјек да живи.

МИЛКА ЈАНКОВИЋ
ЈАНКУША

са породицом

(184/3032689

Последњи поздрав

нашем вољеном течи

МИЛОШУ

МАРЈАНОВИЋУ

ДУШАН и ЈОВАНА

са породицама

(187/303268)

Последњи поздрав

нашем брату

МИЛОШУ

Сада си на месту где

нема болова. Почи-

вај у миру.

Твоји: сестра ЗОРА

и брат ДРАГО

са породицама

(191/303275)

Последњи поздрав

драгој супрузи

и мајци

МИРОСЛАВИ

ГАЈИЋ

Њени најмилији:

МАРКО, ВЛАДА

и РУЖИЦА
(201/303290)

БЛАГАЈНА

013/300-830

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав сестри

СОФИЈИ НЕДЕЉКОВ

од сестре НУЦИ

(44/303090)

Са болом се опраштамо од нашег дивног

МИЛОРАДА ВИШЊИЋА

7. априла 2021, у 74. години преминуо је наш супруг, отац и брат

Поносни што смо га имали у свом животу, остаје нам велика пра-

знина.

Ожалошћени: супруга ЉИЉА, синови ДУШАН и САВА, 

снаје ЕВА и БАЦА, сестра МИЛКА са породицом

и остала родбина и пријатељи.

(64/303116)

Последњи поздрав најдражем тати и супругу

МИЛОРАДУ ВИШЊИЋУ

С љубављу коју смрт не прекида, живећеш вечно у нашим

срцима...

Твоји: ЉИЉА, САЛЕ и ДУЛЕ

(63/303116)

Последњи поздрав

МИЛОРАД

ВИШЊИЋ

… Можда спава са

очима изван сваког

зла...

Његова племенита

душа остаће са нама

заувек.

БАЦА са татом

МИШОМ

(62/303116)

Последњи поздрав драгом зету и паши

МИЛОРАДУ ВИШЊИЋУ

Хвала ти што си био део наших живота.

Свастика НЕЛА, паша ЗДРАВКО

и БИЉАНА са децом

(17/303050)

7. априла 2021. престало је да куца племенито

срце брата, ујака и деда ује

МИЛОРАДА ВИШЊИЋА
1947–2021.

Оставио си траг који се не брише, доброту и пле-

менитост која се не заборавља.

Твоја сесетра МИЛКА са децом
(102/303167)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ

ВИШЊИЋУ

МИЛЕТУ

Памтићемо те по доброти.

Почивај у миру!

ДЕСА и МИРА

(99/303164)

Последњи поздрав драгом зету и течи

ДУЛЕТУ

од ЂУРЕ, БИЉАНЕ, МИЛАНА

и ВЛАДИМИРА БОШКОВИЋА

са породицом

(170/303250)

Последњи поздрав драгом зету

ДУШАНУ ВИНЧИЋУ

од таста МИЛОРАДА БОШКОВИЋА

(171/303250)

Последњи поздрав

ДУШАНУ

ВИНЧИЋУ

од породице

ДАВИНИЋ

(172/303250)

Тужна срца опраштамо се од супруга, оца и деде

ДУШАНА ВИНЧИЋА
1950–2021.

Живећеш увек у нашим срцима.

Твоји: супруга ЈОВАНКА, син МИРКО и ТАЊА, ћерка ЈЕЛЕНА

и зет ВЛАДАН, унуци ТАРА, САРА и ЛАЗАР

(173/303250)

Наш драги брат од стрица

ДУШАН ВИНЧИЋ
1950–2021.

преминуо је 13. априла 2021. године.

С љубављу и поштовањем успомену на

њега чуваће: сестре ЂИНА, РАДА, 

ЈЕЛА и МИРА, браћа МИШО и ЈОВО

и њихове породице

(155/303233)

ЉИЉАНА

РАДОНИЋ

МАРКОВИЋ

Последњи поздрав

од снајке ЈЕЛЕНЕ

(125/303204)

ЉИЉАНА

РАДОНИЋ

МАРКОВИЋ

Последњи поздрав

од породице

ВУЈАНОВИЋ

(126/803204)

9. априла 2021. преминула је моја мама

ЉИЉАНА РАДОНИЋ

МАРКОВИЋ
1948–2021.

До задњег тренутка имала си цигарету у углу усана, љу-
бав, храброст и понос... хвала ти на свему што си то-
ком живота за нас чинила.

Син ВЛАДАН, снаја ЛЕЛА, унук ПЕТАР и унука МИЛИЦА

(175/303252)

9. априла 2021. преминула је

ЉИЉАНА

РАДОНИЋ

МАРКОВИЋ
1948–2021.

Последњи поздрав прији

од НАДЕ ПЕРИШИЋ

са породицом

(176/303252)

Последњи поздрав

Ержикиној мами

ЕЛИЗАБЕТИ

АНТАЛ

Станари у Војвођан-

ском булевару 12.

Почивај у миру
(27/303067)
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прим. др БОРА СТАНКОВИЋ
специјалиста стоматолошке протетике

Последњи поздрав дивном супругу, оцу, тасту и деди, искреном и

часном човеку уз неизмерну захвалност за сву љубав и пажњу. 

Ти ниси отишао јер ћеш живети у нашим срцима, по добром ћемо

те памтити и са поносом спомињати.

Почивај у миру.

Твоји: МИРА, БРАНА, НИНО, МАРКО и ИВАНА

(31/303069)

Драги

БОРО

нашој заједничкој срећи дошао је крај. Остала је туга, бол и ве-

лика празнина. И речи нису довољне – заборав не постоји, док

живим и ти ћеш живети самном.

Чекај ме.

Воли те твоја МИРА

(30/303069)

Драги

БОРО

Поносни смо што си нам био зет, сада смо тужни што смо те из-

губили. Памтићемо те са љубављу и поштовањем спомињати и

чувати од заборава.

Почивај у миру.

БРАНКО са породицом ВАРАЖДИН

(32/303069)

Тајкице,

надала сам се да ћеш ме и овог априла дочекати сретан и на-

смејан и загрлити снажно као што си увек радио.

Живећеш у мом срцу и мојим мислима, вољен и никад незабо-

рављен.

Нека твоја добра и честита душа почива у миру.

Твоја БРАНКИЦА

(29/303069)

Вољени наш деда

Поносни смо јер смо твоји унуци.

Увек ћемо се сећати твоје нежности, твојих савета и шала.

Остат ћеш у нашим срцима заувек.

Воле те твој делија МАРКО и твоја принцеза ИВАНА

(28/303069)

Последњи поздрав колеги и пријатељу

ДИМЕ ЂУРИЋ

Ожалошћени: ЗЕЛЕ, ЈОВА, ЦВЕТКО

и СТЕВАН

(9/303042)

12. априла заувек нас је напустила моја мама

ЈЕЛЕНА БРАЈОВИЋ
1936–2021.

Сахрана је обављена 15. априла на Старом православном гробљу.

Увек ћемо те волети и никада те нећемо заборавити.

Твоји: ИВАНА, ДУЊА и САША.
(112/303186)

Толико првих корака у животу направила сам с

тобом. Хвала ти што си до последњег тренутка

на мој глас одговарала осмехом

мојој баки

Воли те заувек твоја ДУКА

(113/303186)

Оставите цветна поља,

оставите цветна поља,

нек’ цветају за

ЉИЉАНУ

Син МИЛАН, 

снајка КАЋА и унуци

ЈАЊА и ДЕСПОТ

(12/303045)

Последњи поздрав

супрузи

ЉИЉАНИ

АРСЕНИЈЕВИЋ

Нека те анђели чува-

ју!

Супруг САВА

(13/303045)

ЉИЉАНА

АРСЕНИЈЕВИЋ

Нека те анђели чува-

ју!

Ћерка ИВАНА, 

зет НЕНАД, унуци

ВОЈИН, ЈАКОВ

и АНДРЕЈ
(14/303045)

ЉИЉАНА

АРСЕНИЈЕВИЋ

Нека те анђели чува-

ју!

Ћерка ГОГА, 

зет ИВАН и унуци

СТРАХИЊА, 

ХЕЛЕНА и СЕРГЕЈ
(15/303045)

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.

Последњи поздрав чика Милету из Кафане

„Врањанка 2”

МИЛАН ИЛИЋ

САЛЕ, КОЛАЧИЋ, МИЛАН, МИРА, 

РАДЕНКО, БАНЕ, ЛАПИЋИ, ГЕРА и ПЕЦА

(189/303271)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

ИЛИЋУ

од супруге

РАДОВАНКЕ, 

сина ДЕЈАНА

и ћерке ДАНИЈЕЛЕ
(114/303187)
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ЉИЉАНА КОМНЕНИЋ

АЛЕКСИЈЕВИЋ

Тугујемо, плачемо и приносимо молитве Господу за

уснуће и упокојење наше Љиље. Покој њеној напаће-

ној души и Вјечнаја памјат у свевременском заједни-

штву са њеним Буцом.

Нека Бог утиша и смири љуте буре у душама њених

најмилијих и подари им снаге за живот даље.

У молитвеном сећању ЦАЦА и СТАНИША
(45/303091)

С тугом вас обавештавамо да нас је 10.

априла 2021., у 75. години, напустила наша

мама и бака

ЉИЉАНА КОМНЕНИЋ

АЛЕКСИЈЕВИЋ
1947–2021.

Заувек њени: ПЕТАР, ИВАН, ДАРИНА,

АЛЕКСАНДРА, ВАСА, ЛАУРА и ЛЕНА

(41/303087)

Кумо наша

ЉИЉО

Ма колико да смо далеко, ма колико нас живот

раздвојио, ми смо заувек повезани.

Увек ћеш имати посебно место у нашим живо-

тима.

СВЕТЛАНА, БОЖА, МАЈА и ВАЊА
(57/303108)

Кума

ЉИЉО

Заувек ћемо памтити

твој осмех.

МАЈА, ПЕЂА, 

РЕЉА и ХАНА

(59/303111)

Отишла је међу анђеле вољена кума

ЉИЉА АЛЕКСИЈЕВИЋ

Зашто си пожурила а нас оставила у неизмер-

ном болу.

Чуваћу те у срцу.

Кума ДРАГИЦА са децом

(84/303137)

Последњи поздрав снаји, ујни и стрини

ЉИЉАНИ АЛЕКСИЈЕВИЋ
Почивај у миру.

Породице: МОЧОРКА, ТОДИЋ, АНЂЕЛКОВИЋ

(88/303144)
и ХАЈДУКОВИЋ

Последњи поздрав куму Мићици

МИЛИСАВ МИЈАТОВИЋ МИЋИЦА

Породица РАНКОВИЋ

(83/303136)

Последњи поздрав драгој

ЉИЉИ

АЛЕКСИЈЕВИЋ

Породица РАДАНОВ

(91/303149)

ЉИЉАНА АЛЕКСИЈЕВИЋ
1947–2021.

С неверицом и болом примили смо вест о твом одласку.

С поносом и љубављу памтиће те твоји: 

породице ФРЕНЦИУ, ЂОРДАН и КИШ
(109/303177)

Последњи поздрав драгој

ЉИЉИ

Колегинице и колеге из „треће младости” из

Змајеве са радосних сусрета наше среде у ка-

фићу, док је чекамо на другој кафи.

(94/303153)

Вољена наша

ЉИЉАНА

АЛЕКСИЈЕВИЋ

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

СРЛЕ, ЈЕЛЕНА, 

МИРА, НЕНАД

и ИВАН
(116/303193)

ЉИЉАНА АЛЕКСИЈЕВИЋ

Напустила нас је наша црногорска соса, наша

другарица која је у себи ујединила најбоље осо-

бине ових жена. Весела, насмејана, вечити опти-

миста, увек најпожељније друштво и једна особа

достојна поштовања.

Збогом Љиљана од твојих исписника

генерације ’66/
(127/303209)

ЉИЉАНА

АЛЕКСИЈЕВИЋ

Хвала ти за све лепе

тренутке проведене с

тобом.

Почивај у миру

НАДА СТОЈАНОВ

(181/303260)

Последње збогом нашој Љиљи

ЉИЉАНА АЛЕКСИЈЕВИЋ
1947–2021.

Породица ЧЕРНИШЕВСКИ
(199/303288)

Почивај у миру драга

ЉИЉО

Породица ЖИКИЋ

и ПЕЦА из Њујорка

(197/303285)

После кратке и тешке болести, 13.

априла 2021. године, преминуо је наш

вољени

ВУКМАН САКОВИЋ
1935–2021.

Вечно ће бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(212/303324)

Последњи поздрав

ТРАЈЧЕТУ

ЈАНАЋИЈЕВСКОМ

од снаје МИРЕ

са децом

(211/303322)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

је 8. априла 2021. преминуо наш вољени

ТРАЈКО ЈАНАЋИЈЕВСКИ

Ожалошћена породица и пријатељи

(69/303123)

Последњи поздрав нашем драгом комшији

ТРАЈКУ ЈАНАЋИЈЕВСКОМ

од породица НИКОЛОВСКИ и РАДОЈЕВИЋ

(37/303077)

Последњи поздрав

драгој комшиници

ЉУБИНКИ

ОБУШКОВИЋ

Станари у Љубомира

Ковачевића 6

(118/303196)

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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Највољенији

МАРИО БУГАРСКИ
17. VI 1995 – 6. IV 2021.

Заустављен у кораку и сну.

Његови најмилији

(97/303161)

Последњи поздрав

МАРИЈУ

од Клариних и Мићиних пријатеља и колега

са Зелене пијаце
(86/303140)

Последњи поздрав драгом

МАРИО БУГАРСКИ

Маки,

твој раздрагани осмех и твоја топла душа остаће

заувек у нашем сећању.

Почивај у миру.

ВЕСНА, СЛАВКО и ЖАНА
(129/303213

)

Са огромном тугом се опраштамо од нашег драгог

БУГАРСКИ МАРИА

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима. Недостајеш много.

НЕВЕНА, ИГОР, ДУШАН, СРЂАН, САЊА, МИША и бака АНЂЕЛИЈА

(128/303212)

Почивај у миру са анђелима, драги

МАРИО БУГАРСКИ

а ми ћемо те чувати од заборава.

Тетка ЕТУШКА са породицом

(158/303235)

Мили наш

МАКИ

Нема последњег поздрава јер си ту са на-

ма у свакој причи, у мислима, у сваком да-

шку ветра. Заувек.

И не брини, настављају теча и тетка тра-

дицију са тобом на викендици.

Воле те твоји: сека ЕМСИ, бураз АНДРЕЈ,

теча ДАЧА и aun tie  АНИТА

(169/303247)

МАКИЈУ – РОЂИ - СИНУ

Последњи поздрав.

Твоји: АЦА, СЕКУЛА и ЗОРКА

(200/303289)

Последњи поздрав пријатељици и дефектологу

МИЛУНКИ ПЕТРОВИЋ
1946–2021.

Увек ћемо вас памтити-

(20/303055)
                    др ПАКАШКИ и породица ШУШЊАР

Последњи поздрав
драгој

МИЛУНКИ

ПЕТРОВИЋ
дефектолог – логопед

Хвала за незаборавне
године нашег дружења.
Почивај у миру.

РАДМИЛА ВУКЕЛИЋ
са породицом

(56/303107)

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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С великом тугом и болом опраштамо се од нашег вољеног сина, брата и

унука

БОЈАН ИЛИЈЕВСКИ
1. XI 1995 – 6. IV 2021.

Анђеле наш мали,

недостајаће нам твој осмех,

твој ведар дух и твоји разговори.

Нека те анђели чувају, јер то заслужујеш.

Воле те твоји: мама ЈАСМИНА, тата ЈОВИЦА, 

сестра ТИЈАНА и деде МИЛОРАД и ПАВЛЕ

(2/303034)

Последњи поздрав драгом комшији

БОКИЈУ

од баба НАДИЦЕ и ИКИЈА

(3/303034)

Нека те анђели чувају драги наш

БОКИ

Воле те твој ДАКИ и тета ЉИЉА

(4/303034)

Последњи поздрав

драгом куму

БОЈАНУ

ИЛИЈЕВСКОМ

БОКИЈУ

Нек те анђели чувају.

Кумови ВАСИЛЕСКИ
(5/303035)

Последњи поздрав нашем братанцу

БОЈАНУ ИЛИЈЕВСКОМ

од баба КРСТЕ, ЗОРИЦЕ и СЛАВИЦЕ

(8/303040)

Почивај у миру анђеле

БОЈАН ИЛИЈЕВСКИ
1995–2021.

Ожалошћене породице ОБРАДОВИЋ и ЗАРИЈОВСКИ
(96/303156)

БОЈАН ИЛИЈЕВСКИ

Тешко је изгубљено правдати судбином а још теже тугу лечити

временом.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоје VI II-3

(103/303168)

БОЈАН ИЛИЈЕВСКИ

Златни дечаче, 

заувек ћеш остати мој најбољи

пријатељ

Твоја КИКА

(104/303169)

Последњи поздрав

БОЈАНУ

од ЖИКЕ, ВАЊЕ, 

ДУЊЕ и БОГДАНА

(107/303173)

Последњи поздрав

БОЈАНУ

од породице

НЕНАДИЋ

(108/303173)

БОКИ

Драги људи се урежу у сећања. Ту ћу увек да те

чувам.
МАРИНА

(115/303188

Љуби га тетка

БОЈАН ИЛИЈЕВСКИ
1995–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји: тетка ТИНА, теча БУЦА и брат СРЂАН

(117/303194)

Последњи поздрав

најбољем куму

БОЈАНУ

ИЛИЈЕВСКОМ

од породице

СИЉАНОСКИ

(156/303234)

Последњи поздрав

БОЈАНУ

ИЛИЈЕВСКОМ

Породица

СТАНКОВСКИ

(157/303234)

БОКИ

Нека те анђели чува-

ју.

Баба НАДА, 

тетка ВЕРИЦА

и ВЛАДАН

(149/303228)

БОКИ

Заувек ћеш остати у

нашим срцима...

Нека те анђели чува-

ју...

Породице: ПАНИЋ,

ЈАНЕВСКИ

и ТОДОСИЈЕВИЋ
(178/303258)

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

БОЈАН

ИЛИЈЕВСКИ
Заувек ћеш остати у на-
шим срцима. Нека те
анђели чувају.
Последњи поздрав од
тетка ГОРДАНЕ, 
тече СТОЈЧЕТА, 
МАРЈАНА и МАРИНЕ
са породицама

(213/303326)

После тешке болести, 8. априла 2021.

упокојио се наш

ЗОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ
1962–2021.

Последњи поздрав од сестре ВЕРЕ и

брата АЛЕКСАНДРА са породицама

(110/303184)

Последњи поздрав вољеном ујки

ЗОРАНУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ

Заувек у сећању: сестричине РАДМИЛА, 

ЈЕЛЕНА и ЈОВАНА
(111/303184)
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Последњи поздрав брату

ВАСИЉ ЗЛАТИ
Отишао си изненада, жалићу за тобом.

ЂУРА и снаја САВКА с породицама
(40/303085)

Последњи поздрав драгом и вољеном деди

ЗЛАТИБОРУ

Памтићу све наше тренутке и чуваћу те вечно у

срцу. 

Хвала ти на свему.

Нека твоја добра душа почива у миру.

Твоја унука ЈАНА
(39/303079)

Последњи поздрав нашем вољеном

ВАСИЉ ЗЛАТИБОРУ

Много је лепих успомена и твојих племенитих

да те вечно памтимо и о теби са поносом и по-

штовањем причамо и никада те заборавимо.

Почивај у миру.

Супруга БИЉАНА, синови ЗДРАВКО и БРАНКО

и снаја МАРИЈА
(38/303079)

Последње збогом другу

ТОМА М. СОРАЈИЋ
1949–2021.

Тугују за њим РУЖИЦА и ДУШКО МАТИЋ

(54/303105)

ТОМИСЛАВ СОРАЈИЋ

Остају сећања и љубав која не прола-

зи.

Почивај у миру.

Твоји: НЕВЕНКА, МИЛАН, 

БОБАН и БИЉАНА

(60/303112)

ТОМИСЛАВ СОРАЈИЋ

Опрости и хвала за све.

Већ недостајеш.

Твоја БИЉКА

(61/303112)

Последњи поздрав

драгом стрицу

ЗЛАТИ

од ИВАНА и ОЉЕ

са породицама

((124/303203)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ ЛУДОШКОМ
1955–2021.

од супруге СЛАВИЦЕ, сина БРАНИСЛАВА, 

ћерке МИРЈАНЕ и ЈЕЛЕНЕ и зета НЕМАЊЕ

(122/303202)

СТЕВАН

ЛУДОШКИ
1955–2021.

Последњи поздрав

од породице ЈЕВРИЋ

(123/303202)

Прерано нас је напустио наш драги

пријатељ

СТЕВАН ЛУДОШКИ

С поштовањем ЗОРКА и ДРАГИША

БОГДАНОВ

(177/303255)

Последњи поздрав комшиници

ДРАГИЦИ ДЕЈАНОВИЋ

од станара у Ђ. Даничића 8

(98/303163)

Последњи поздрав најдражој

ДРАГИЦИ ДЕЈАНОВИЋ
1959–2021.

Супруг СВЕТОЗАР, 

ћерке ВИШЊА и ДУЊА, унук ЛУКА, 

зетови ЖЕЉКО и БЛАГОЈЕ

(154/303230)

ДРАГИЦА ДЕЈАНОВИЋ

Последњи поздрав од заове ЈОВАНКЕ ТОПИЋ

са породицом
(162/303239)

Последњи поздрав

мојој мајци

МАРИЈИ

СТЕФАНОВИЋ
1937–2021.

Хвала за све што си

учинила за нас.

Син МИЛОРАД, 

снаја СЛОБОДАНКА

и унук МИЛОШ

(133/303219)

Последњи поздрав

мојој мајци

МАРИЈИ

СТЕФАНОВИЋ
1937–2021.

од сина БРАНКА

са породицом

(134/303219)

Последњи поздрав

баби

МАРИЈИ

СТЕФАНОВИЋ
1937–2021.

од унука МАРКА

са породицом

(135/303219)

Драга моја

МАРИЈА

СТЕФАНОВИЋ

Почивај у миру. Не-

ћу те заборавити.

ЕВА ЈАНКОВИЋ

(168/303246)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ

„ПАНЧЕВЦА” 

ТОКОМ УСКРШЊИХ И

ПРВОМАЈСКИХ ПРАЗНИКА

Петак 30. април

– нерадни дан.

Понедељак 3. мај

– нерадни дан.

Уторак 4. мај

– од 10 до 15 сати.

Последњи поздрав драгом брату

ПЕТРУ ПОШИ
1935–2021.

(202/303292)
                                                  од БЕЛЕ са породицом

РАДЕНКО ТРНИНИЋ
21. VI II 1950 – 13. IV 2021.

Последњи поздрав од супруге РАДЕНКЕ и синова

ДЕЈАНА и ДАРКА са породицама
(206/303312)

Последњи поздрав

драгој прији

БИСЕРКИ

РАНКОВИЋ

ПУТНИК

од ЦАЦЕ

са породицом

(42/303088)
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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.

СТЕВАН КОЛАРОВ
1953–2021.

Драги мој Стево, још не могу да верујем шта се

то десило!

У шоку сам и неверици али хвала за све срећне

године које смо провели заједно са нашим си-

ном! Живећеш у мом срцу и мојој души.

Твоја супруга ГОЦА
(142/303221)

СТЕВАН КОЛАРОВ
1953–2021.

Драгом брату и стрицу последњи поздрав

од брата ВАСЕ, синовца ЗОРАНА и синовице

БИЉАНЕ са породицама

(138/303221)

Драгом куму

СТЕВАНУ КОЛАРОВУ

Последњи поздрав од кума СРБЕ СТОЈАНОВИЋА

са породицом
(140/303221)

Последњи поздрав

вољеном брату

СТЕВИ

Сестра ГОЦА

са породицом

(132/303218)

Драгом комшији

СТЕВАНУ

КОЛАРОВУ

последњи поздрав од

станара у М. П. Ала-

са 7.

Почивај у миру

(137/303221)

СТЕВАН

КОЛАРОВ

Драгом зету послед-

њи поздрав од сва-

стике ГОЦЕ МАКСИ-

МОВИЋ са породи-

цом

(141/303221)

СТЕВАН

КОЛАРОВ

Драгом куму

последњи поздрав

од његове куме

(139/303221)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ

КОЛАРОВУ

од куме ОМЕРКЕ

(82/303135)

СТЕВАН КОЛАРОВ
1953–2021.

Драги мој тата, ја још не верујем и не могу да се

помирим са судбином, али хвала ти на свему и

знај вољени никад не умиру!

Живиш у мом срцу и мојој души.

Твој син ДАРКО
(143/303221)

Вољени наш

СТЕВАН КОЛАРОВ
7. VI 1953 – 8. IV 2021.

Тамо си Ти, где све је тако високо и тужно као твоје око.

Тамо си Tи где нико још био није.

Тамо где тужан кисеоник пије.

Тамо си Ти где Небо за Земљом плаче и где се воли од свега јаче.

Тамо си Ти, где је сад место твоје.

Тамо си Ти, где сузе не постоје.

Тамо си Ти... а ми још у шоку, болу и неверици.

Твоји: супруга и син
(144/303221)

Последњи поздрав

СТЕВИ КОЛАРОВУ
од породице

НЕДЕЉКОВИЋ

(166/303241)

ЈОРДАНА

ШУЉА

Прошло је пет годи-

на откада си нас на-

пустила.

Породица

(90/303148)

Прошло је девет година
откако се преселила у
вечност наша мила се-
стричина

ЗОРА

ЈАКОВЉЕВИЋ
рођ. Мунић

12. IV 2012 – 12. IV 2021.

Тугују за њом њене
тетке и ујаци

(120/303199)

На данашњи дан, 16. априла 1941. године, убијен је од стра-

не немачких фашиста

САВА МАКСИМОВИЋ
учитељ и директор школе у Мраморку

Поносни смо што смо твоји потомци!

Породица МАКСИМОВИЋ

(160/и)

„Ништа више није као пре”

20. априла 2021. навршава се година без моје маме

ЈЕЛЕНЕ ЂЕРИЋ
1932–2020.

Настала је празнина, тишина и бескрајна жалост.

Твоја ЈАДРАНКА и многи наши драги пријатељи чувају успомену на тебе.
(193/303277)

Последњи поздрав

ЂУВЕЗИ ДОЈЧИНОВСКИ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом

(10/303043)

Последњи поздрав

ЂУВЕЗИ ДОЈЧИНОВСКИ

од колектива АУТО ЦЕНТАР „ЗОКИ”

(19/ф)

Последњи поздрав

драгој тетки

ЂУВЕЗИ

Вечне успомене и не-

заборав на тебе чува-

ће твоја МИЦА са по-

родицом

(11/303044)

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

13. априла 2021, у 55. години, преминуо је

МИЛОШ БОКУН

Последњи поздрав супругу и оцу од супруге

НАТАШЕ и ћерки ЖЕЉКЕ и МИРЈАНЕ

(195/303284)

Последњи поздрав

зету

МИЛОШУ

БОКУНУ

Породица

СТАВРЕВСКИ

(196/303284)
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У суботу, 17. априла навршава се једна го-

дина откако са нама није наш драги

ВОЈИСЛАВ ГРУБАЧИЋ

С љубављу, поносом и тугом чувамо успо-

мену на њега.

Његови најмилији

(26/303065)

СЛАВОЉУБ ИВАНОВИЋ
2014–2021.

15. априла 2021. године навршило се седам

година од смрти нашег драгог оца и супруга.

Породица ИВАНОВИЋ

(36/303075)

У суботу, 17. априла даваћемо годишњи помен

вољеној нашој

ИВАНИ ТОДОРОВ

Постоји љубав коју смрт не прекида

Твоји најмилији

(43/303089)

24. априла 2021. навршава се тужна година без

наше вољене маме, свекрве и баке

СТОЈАНКА ЛОЖАЈИЋ

Син СЛОБОДАН са породицом
(65/303118)

Годину дана без на-

ше тетке

СТОЈАНКЕ

ЛОЖАЈИЋ

Остају нам лепе успо-

мене и велика туга.

МИОДРАГ, ЦАЦА

и ЈОЦА
(66/303118)

ЈОВАНОВ

БОГОЉУБ НАДА
21. IV 2007 – 2021. 23. IX 1996 – 2021.

Овог априла навршава се двадесет пет година од

смрти наше мајке и четрнаест година од смрти

оца. Сећања не бледе...

Син РАСТКО и ћерка ЈЕЛЕНА
(68/303122)

23. априла 2021. навршава се осам година од

растанка са вољеним

МИЛАНОМ ЈОЈКИЋЕМ
2013–2021.

Живот нестаде у трену, али твоје племенито срце

и лик остаће вечно у срцима нас који те волимо.

Твоји: супруга ЈЕЛИЦА, син ЗОРАН

и ћерка ЗОРИЦА са породицом
(71/303125)

ПОМЕН

МИЛЕТА НЕШКОВИЋ
20. IV 2019 – 20. IV 2021.

Прошле су две тужне године, остајеш заувек незаме-
љива емоција у мом животу.
(73/303129)

                                                                                  Твоја МАРИЈА

СМИЉАНА

ФИЛИПОВСКИ
1943–2016.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Син НЕНАД

са породицом

(72/303128)

22. априла 2021, у 11 сати, на Новом гробљу одржаће се четрдесетодневни помен

Најдражи наш

РАДЕ РАДЕНКОВИЋ
1960–2021.

Неми од бола, у очајној неверици тугујемо.

Твоја породица, родбина и пријатељи
(106/303172)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР

ЗАРИЈОВСКИ
1981–2021.

Твоја деца: ВЕСНА

ТИНА и ВЛАДА

(95/303156)

Драги брате

ДУШАН

МАТИЋ

Прошло је тужних годину
дана откако ниси са нама,
али знај да ћеш увек бити
у нашим срцима.

Сестра ЉИЉАНА
са породицом

(121/303201)

У петак, 16. априла 2021. године, у 11 сати, даваћемо десетогоди-

шњи помен нашем драгом

РАДИВОЈУ ЛЕМАЈИЋУ

ЛЕМА
2011–2021.

Твоји: НАДА, АЊА и ЛУКА

(163/303240)

16. априла навршава се четрдесет дана откако није са нама

БОРКА БАБИЋ
1938–2021.

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији: син ПЕРО, кћерке МИЛКА и МИЛА

(161/303238)
са породицама

16. априла 2021. навршава се петнаест година откако
нас је напустио наш најдражи

МИЛОВАН НЕДЕЉКОВИЋ
Недостајеш.

Твоји: МИЛИЈАНА, МЕДА и МИЛИЦА
(164/303241)

ГОРДАНА

АЛЕКСОВСКИ
1948–2013.

Осам година је прошло
како си нас напустила,
али заувек си са нама.

Породице АЛЕКСОВСКИ

и КЕКИЋ
(179/303262)

3

17. априла 2021, у 10 сати, на Новом гробљу да-

ваћемо годишњи помен нашој драгој ћерки, ма-

ми и сестри

БИЉАНИ ПАВЛОВИЋ
1973–2020.

Воле те твоји најмилији

(182/303261)

Прошло је шест тужних година откако ниси са нама

МИРА РАЈЧЕВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица

(183/303263)

ЈЕЛА

ЗОРИЋ
2019–2021.

Мама, данас је двадесет
четири месеца како ста-
нујеш у вечности, моје
си недостајање и љубав
вечна.

МИЛЕНА

(192/303276)

21. априла навршава се четрнаест година од

смрти нашег

БОГОЉУБА БАТЕ ЈОВАНОВА
2007–2021.

Брат ЂУРИЦА са породицом

(198/303286)

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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Прошло је двадесет пет година откада је умрла

моја мајка

АНЂЕЛКА ПОПОВ

С тугом и љубављу њена СЛАВИЦА
(55/303106)

Година по година...

3 3

ПЕТКО СТЈЕПАНОВИЋ АНЂА СТЈЕПАНОВИЋ

САЈА рођ. Дувњак
25. IV 2017. 28. VI II 1986.

четири године 35 година

Оставили сте довољно светлости у мој живот.

Драгим родитељима вечно захвална ћерка СЛАЂАНА

са породицом
(1/302861)

Драга мено

МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ
17. XII 1929 – 11. X 2020.

Увек ћемо те волети и сећати се твоје

бесконачне љубави према нама.

Унука ЈЕЛЕНА, зет ЛАРС, 

праунуке КАТАРИНА и МИЛЕНА

(6/303038)

СЕЋАЊЕ

БРАНКА КАРБУНАР
1939–2010.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

(16/303046)
                                               Сестра МИРА са породицом

Сећање на родитеље

НЕСТОРОВ ЂУРА и ЈЕЛА
2017–2021. 2020–2021.

С поштовањем ваши ВЕЉКОВИЋИ и МАРИНКОВИЋИ
(18/303052)

Прошло је четрдесет дана без нашег брата, шу-

рака, ујака и деде

ХРИСТОВ СЛАВЧЕТА

Време пролази а бол и туга за тобом су све већи.

Сестра ЗОРИЦА, зет ПРЕДРАГ, сестрић

МИЛОШ и сестричина ДРАГАНА са породицом

(21/303058)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР

ИЛИЋ
15. IV 2007 – 15. IV 2021.

Ујко, био си са нама и
остаће са нама заувек.

Твоји сестрићи: 
МАРКО и СТОЈАН

са породицама
(22/303060)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР

ИЛИЋ
15. IV 2007 – 15. IV 2021.

Дани пролазе, али ни
један дан без сећања и
туге за тобом.

Твоји: мајка АНИЦА
и сестра БОЈАНА

са породицом
(23/303060)

Драгом

КОСТИ

ПЕТРОВУ

Заувек у нашим срцима.

Супруга ИЛИНКА, 

СЛАЂАНА и ДРАГАНА

са породицом

(24/303061)

Прошло је двадесет тужних година од твоје смрти

РАДОМИР ЈЕШИЋ
17. IV 2001 – 17.  IV 2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Супруга БОЖАНА и кћерке МИЛАНКА

и ГОРДАНА са породицама

(25/303063)

ЂОРЂЕ ВАСИЉЕВИЋ

18. априла 2021. навршава се петнаест година

откако ниси с нама ал си вечно у нашим срци-

ма и мислима.

Твоји најмилији

(35/303074)

У недељу, 18. априла,

су четири године от-

када нема нашег

ДУШАНА

ДОЈЧИНОВИЋА
1945–2017.

За свe прошло и до-

лазеће недостајеш....

јако и много.

Твоји: ГОЦА, 

ДИЈАНА и ДЕЈАН

(46/303095)

У суботу, 17. априла, у 11 сати, на Католичком

гробљу даваћемо шестомесечни помен

ИЛИЈИ ЈАРКОВАЧКОМ ИКИ

С љубављу твоји најмилији

(47/303098)

20. априла навршава

се девет година туге

за тобом

БЈЕЛАНОВИЋ

ЉУБИЦА

Вечно у нашим срци-

ма и мислима.

Супруг МИЛАН, 

син РАДОШ

са породицом

и ћерка РАДА

са породицом

(53/303100)

Прошло је шест година откада није са нама

ЉИЉАНА СУВАЧАР
Рођ. Стоименова

14. VI 1929 – 14. IV 2015.

Сећамо те се са љубављу и поштовањем.

Ћерка СЛАВИЦА СТОЈАНОВ са породицом

(67/303121)

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ ЖИВКОВИЋ
2007–2021.

Навршило се четрнаест година од твог одла-

ска, али и даље живиш у нашим срцима.

Твоји најмилији

(70/303124)

МАРА

ЈЕЛИЋ

17. априла 2021. на-

вршавају се две годи-

не откако ниси са на-

ма.

Још једно пролеће

без тебе. Увек ћеш

бити у нашим срци-

ма и молитвама.

ДРАГАНА, 

ЕМИЛИЈА, МИЛОШ

и МАРИО

(105/303171)

17. априла 2021. навршава се тужних шест месеци откако није са нама

наш вољени

СЛОБОДАН МИЛАДИНОВИЋ ЋИРА
из Омољице

Опрости, извини што у последњим данима твог живота није ти било помо-

ћи. Били смо уз тебе, заједно се борили за твоју тешку и опаку болест, али

она је била јача од свих нас. Многима си помагао и чинио их срећним док

на себе ниси мислио. 

Нека те анђели чувају. Заувек у нашим срцима.

Супруга ЈАСМИНА са ћеркама СЛАЂАНОМ и РУЖИЦОМ са породицом

(119/303197)



Једа на е ста победа
ЖРК Пан че ва

Шан са мла ђим
играчицама

Утак ми ца ма 16. кола про шлог
викен да је наста вље на првен -
стве на трка за бодо ве у Супер
Б лиги за руко ме та ши це. Пред -
став ник нашег гра да у овом
ран гу так ми че ња, ЖРК Пан -
че во, ове сезо не игра заи ста
лепо и пра ва је ште та што,
због епи де ми о ло шке ситу а ци -
је, не сме да буде гле да ла ца
на три би на ма.

Љуби те љи игре с лепљи вом
лоп том у нашем гра ду има ли
би шта да виде када су у пита -
њу девој ке које пред во ди тре -
нер Мар ко Крстић. Он је, зајед -
но са Све тла ном Ничев ски,
офор мио јед ну сјај ну гру пу
спор тист ки ња које у сва кој
утак ми ци игра ју са сто одсто
сво јих могућ но сти. Боре се
лавов ски за сва ку лоп ту, за сва -
ки гол, и пред ста вља ју при јат -
но осве же ње у пан че вач ком
спор ту.

Алек сан дра Васић и њене
дру га ри це су про шлог викен да
оства ри ле једа на е сту побе ду у
шам пи о на ту и само су се учвр -
сти ле у врху првен стве не табе -
ле. Наше сугра ђан ке нису има -
ле тежак посао, јер им је у госте
дола зи ла послед ње пла си ра на
еки па Жито ра ђе, тим који у
доса да шњем делу првен ства
није осво јио није дан бод. Као
што се и оче ки ва ло, дома ће
руко ме та ши це су сла ви ле

убедљи ву побе ду: ЖРК Пан че -
во – Жито ра ђа 33:20 (17:12).

Гошће су у првих пет мину -
та успе ле да одр жа ва ју резул -
тат ску рав но те жу, али само док
Пан чев ке нису поде си ле сво је
„нишан ске спра ве”. Већ сре ди -
ном првог полу вре ме на дома -
ће игра чи це су води ле са чети -
ри гола (10:6) и, како је утак -
ми ца одми ца ла, поста ја ле су
све сигур ни је, а раз ли ка у ква -
ли те ту два ју рива ла све више
је дола зи ла до изра жа ја.

Рела тив но брзо је тре нер
Мар ко Крстић из игре извео
стан дард не игра чи це, па је

шансу пру жио девој ка ма које
су током првен ства има ле мању
мину та жу. И оне су пока за ле
да клуб на њих може да се осло -

ни, јер су до кра ја утак ми це
пред ност свог тима пове ћа ле
на чак три на ест пого да ка.

ЖРК Пан че во је игра ло у
саста ву: Мили ца Илић, Ана -
ста си ја Гргов ски (три гола),
Боја на Бала бан, Тија на Симић
(два), Тео до ра Ста но је вић,
Мари ја Митрић (чети ри), Хеле -
на Инђић (три), Ана ста зи ја Јам -
бру шић (два), Дарин ка Петро -
ни је вић (чети ри), Дија на
Балабан, Ана Лон чар (два), Ива

Гру јић (чети ри), Иво на Пешић
(чети ри), Алек сан дра Васић и
Вален ти на Божи но вић (чети -
ри гола).

После шесе на ест утак ми ца
ЖРК Пан че во има скор од једа -
на ест побе да и пет пора за, па
зау зи ма тре ће место на табе -
ли, са 22 бода и гол-раз ли ком
502:429. Прво пла си ра на Црве -
на зве зда и дру го пла си ра ни
Бео град има ју по 26 бодо ва.
Сле де ћег викен да девој ке тре -
не ра Мар ка Крсти ћа неће има -
ти првен стве них иску ше ња, а
потом, 24. апри ла, госту ју у
Срем ској Митро ви ци.
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Епи де ми ја коро на ви ру са учи -
ни ла је сво је, па се, бар када је
џудо у пита њу, одр жа ва ју само
држав на првен ства. За 24. и 25.
април зака за но је реги о нал но
школ ско првен ство у овом спор -
ту, а нај мла ђе узра сне кате го -
ри је нису има ле так ми че ња од
мар та про шле годи не.

Зато су клу бо ви при мо ра ни
да се сна ла зе и дови ја ју, а
ново о сно ва ни спорт ски колек -
тив у нашем гра ду, Џудо клуб
Тамиш, успео је, у дого во ру с
при ја тељ ским клу бо ви ма из
Вршца, Сте па но ви ће ва, Пожа -
рев ца, Куче ва, Сме де ре ва,
Ниша, Бео гра да и Пан че ва, да
одр жи јав ни тре нинг у сво јим
про сто ри ја ма, уз при ме ну свих
епи де ми о ло шких мера које је
про пи са ла Вла да Репу бли ке
Срби је.

После увод ног загре ва ња и
пар симу ла ци ја бор би уче сни -
ци јав ног тре нин га су поде ље -
ни у гру пе и поче ле су бор бе.
Оно што је одмах било видљи -
во јесте да су се деца уже ле ла
тата ми ја.

Од свих еки па нај ви ше је
пока зао тим ЏК-а Тамиш, који
је имао нај ви ше побе да у укуп -
ном ско ру, а насту пио је у саста -
ву: Кри сти јан и Алек са Лех ни,
Дејан и Нико ла Долин га, Урош
Ђури шић, Алек сан дар Лупу -
лов, Петар и Ната ли ја Нова ко -
вић, Јеле на Сто ја нов ски, Миле -
на и Мили ца Секу ло вић, Васи -
ли је Стај чић и Сло бо дан Јова -
но вић. Еки пу је пред во дио тре -
нер Алек са Сто ја ди нов, уз све -
срд ну помоћ Неде и Ива на
Осто ји ћа.

– Иако посто ји мо тек нешто
више од месец дана, већ има -
мо седам де се так чла но ва. Од
шко ли це спор та, пре ко џудо-
-почет ни ка, до ста ри је гру пе
пио ни ра, који се већ так ми че.
С децом раде тре не ри Рај ко
Стој чић, Вла ди мир Илић,

Иван и Неда Осто јић и Алек -
са Сто ја ди нов, а на тре нин зи -
ма је редов на и наша шам -
пион ка Андреа Сто ја ди нов.
Инте ре со ва ње је вели ко, а
поред мали ша на, у нашој сали
често вежба ју и нека да шњи
асо ви џуда, а сада вете ра ни.
Ми смо клуб који је отво рен
за сва ку сарад њу – рекао је
Ненад Нова ко вић, један од
воде ћих људи ЏК-а Тамиш.

Упра ву овог спорт ског колек -
ти ва чине и пред сед ник Ненад
Шаре нац, Мар ко Секу лић и
Нико ла Сто ја ди нов.

Вели ки допри нос одлич ној
орга ни за ци ји јав ног тре нин га
дали су и Ана Алфи рев и Милен -
ко Крај но вић, а упра ва ЏК-а
Тамиш захва љу је Гра ду Пан че -
ву и Спорт ском саве зу Пан че ва
на подр шци коју добија.

ЈАВ НИ ТРЕ НИНГ У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ЏК-а ТАМИШ

КЛУБ ОТВО РЕ НОГ СРЦА

Про те кле неде ље у Новим
Банов ци ма је завр ше но Првен -
ство Вој во ди не у шаху за игра -
че до 18 годи на. Уче ство ва ло
је сто ти нак нај бо љих мла дих
игра ча из целе покра ји не, а
тем по игре је био „стан дард”
од 90 мину та по игра чу плус
30 секун ди бони фи ка ци је за
сва ки потез почев од првог.

Иако је план био амби ци о -
зни ји, због тешке мате ри јал не
ситу а ци је, из ШК-а „Све то зар
Гли го рић Гли га” на ово пре -
сти жно так ми че ње оти шли су
само мај стор ски кан ди дат Мар -
ко Мила но вић, више стру ки
првак Срби је и Вој во ди не, и
његов десе то го ди шњи брат
Павле Мила но вић.

После пет дана и девет више -
ча сов них пар ти ја ситу а ци ја на
табе ли је иден тич на као прошле
годи не: Мар ко је са два цела
пое на пред но сти испред дру го -
пла си ра ног био убе дљи во први,
шести пут заре дом, док је Павле
застао на корак до меда ље –
пла си рао се на четвр то место.

Зани мљи во је да је Мар ко,
иако има само 13 годи на, имао
дале ко нај ве ћи ФИДЕ реј тинг

не само у сво јој кла си до 14
годи на него на целом првен -
ству. То га ста вља у вео ма тешку
и непри јат ну ситу а ци ју да му
сва ки пораз, па и реми, чак и
ако не ути че на кона чан поре -
дак, одно си вели ки број реј -
тинг пое на.

Међу тим, изван ред ном игром
са осам побе да и само јед ним
реми јем Мар ко не само да је
сачу вао него је на Првен ству
Вој во ди не и уве ћао свој реј -
тинг за још десет пое на.

ПОКРА ЈИН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У ШАХУ

МАР КО НЕ ПРЕ ПУ ШТА ТРОН
С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ДЕВОЈ КЕ УБЕ ДЉИ ВЕ ПРО ТИВ „ФЕЊЕ РА ША”

У СУБО ТУ ДЕР БИ СУПЕР ЛИ ГЕ

Про шлог викен да није било

првен стве них утак ми ца у

Супер ли ги за руко ме та ше.

Раз лог је био тај што је у

Сме де ре ву игран финал ни

тур нир Купа „Бра ни слав

Покра јац”.

У узбу дљи вом и неиз ве -

сном фина лу ново сад ска

Вој во ди на је савла да ла

шабач ку Мета ло пла сти ку и

тако сачу ва ла про шло го ди -

шњи тро феј у сво јим

витрина ма, пока зав ши да

тре нут но нема прем ца у

нашој земљи.

И упра во у субо ту, 17.

апри ла, у наш град сти же

шам пи он из Новог Сада.

Игра чи Дина ма ће бити на

новом вели ком иску ше њу,

али сва ка ко да у дуел с

рено ми ра ним про тив ни ком

неће ући с белом заста вом.

Утак ми ца почи ње у 19

сати.

С РВАЧ КИХ НАД МЕ ТА ЊА

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ МАЛИ ШАМ ПИ О НИ

Мла ди рва чи Дина ма наста -
вља ју да пости жу сјај не резул -
та те на свим так ми че њи ма на
који ма уче ству ју. Про шлог
викен да у Субо ти ци је одр жа -
но Првен ство Вој во ди не за пио -
ни ре и каде те, а ина че тро феј -
на ризни ца овог спорт ског
колек ти ва обо га ће на је новим
меда ља ма.

Каде ти су још јед ном потвр -
ди ли да пола ко али сигур но ста -
са ва ју у пра ве рвач ке шампио -
не и истин ске асо ве нај ста ри јег
олим пиј ског спор та. Нај сјај ни -
ја одлич ја у сво јим кате го ри -
јама осво ји ли су Мили ца

Секуло вић и Сте фан
Тодо си је вић. Лена
Ећи мо вић се оки ти -
ла сре бр ном меда -
љом, а Огњен Тодо -
си је вић је заслу жио
брон зу. На пета
места су се пла си ра -
ли Милош Јова но -
вић и Вук Цицуљ, а
шесто пла си ра ни су
били Дани ло Бошко -
вић и Нема ња
Тишма.

Одлич не резул та -
те су пости гли и пио ни ри Дина -
ма. Јеле на Крсто вић је заслу -
жи ла злат ну меда љу, Ната ли ја
Обра ди нов и Мате ја Чене јац
оки ти ли су се сре бр ним одлич -
ји ма, а Јова на Јан ко вић је зара -
ди ла брон зу. Јак ша Ећи мо вић
се пла си рао на пето место.

Овај успех мла дих рва ча из
нашег гра да још више доби ја
на зна ча ју ако се зна да су каде -
ти у „ула зној” годи ни у овој
кон ку рен ци ји, као и да је Мате -
ја Чене јац радио са знат но ста -
ри јим и иску сни јим деча ци ма,
али успео је да се избо ри за
место на посто љу.

НОВО СТИ С ВАТРЕ НЕ ЛИНИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” ИЗУ ЗЕ ТАН ДОМА ЋИН

Стре љач ка дру жи на „Пан че во
1813” про шлог викен да била
је дома ћин и орга ни за тор
Првен ства Вој во ди не у гађа њу
из сериј ске вазду шне пушке по
Б и Ц про гра му. У врло јакој
кон ку рен ци ји наши сугра ђа ни
су и овог пута пости гли изван -
ред не резул та те.

Ива Рако њац је осво ји ла две
злат не меда ље. Три јум фо ва ла
је у гру пи пио нир ки са 185 кру -
го ва, док је у над ме та њу јуниор -
ки побе ди ла с 373 кру га. Габри -
ел Дау то вић је тако ђе осво јио
нај сјај ни је одлич је, али у кон -
ку рен ци ји сени о ра. Погодио је

377 кру го ва. Еки па пио ни ра из
нашег гра да и тим јуни ор ки
заслу жи ли су брон за не меда -
ље. Тео до ра Кон дић је зау зе ла
четвр то место и као јуни ор ка
и као сени ор ка.

Сја јан је био и Мар ко Нинко -
вић. Он је пого дио 183 кру га
гађа ју ћи из вазду шног пиштоља
и тако постао пио нир ски шам -
пи он Вој во ди не. Нема ња Ђорђе -
вић се пла си рао на четвр то место.

У екип ној кон ку рен ци ји деча -
ци из СД-а „Пан че во 1813”
осво ји ли су сре бро, док су се
девој чи це оки ти ле брон за ним
одлич ји ма.



После десет годи на раг би се у
Пан че ву поно во игра на Град -
ском ста ди о ну. Про шлог викен -
да је наста вље но над ме та ње за
мла ђе кате го ри је у окви ру Купа
Срби је, а и на дру гом ово се -
зон ском тур ни ру мла ди раг би -
сти Дина ма 1954 били су врло
успе шни.

Јуни о ри из нашег гра да су
зау зе ли дру го место, иза

београд ског Рада, а испред
Црве не зве зде, Дор ћо ла, Вршца
и Кру шев ца.

Дру го место на тур ни ру зау -
зе ли су и пио ни ри, који су се
над ме та ли у Кру шев цу. Они су

побе ди ли Жар ко во са 65:0 и
Вршац са 25:5, а у финал ном
мечу су изгу би ли од Побед ни -
ка са 20:5.

Шеф струч ног шта ба Ђор ђе
Гаври ло вић иста као је да је
добар пла сман мла ђих кате го -
ри ја Дина ма 1954 још један
пока за тељ да се клуб пола ко
вра ћа на ста ре ста зе успе ха.

– Хва ла свим уче сни ци ма
тур ни ра, као и Град ској упра ви
Пан че ва и ЈКП-у „Мла дост” на
раз у ме ва њу и вели кој подршци.
Тру ди ће мо се да ква ли тет ним
игра ма оправ да мо оче ки ва ња,
а раг би сти ће и даље поно сно
про но си ти име Пан че ва – рекао
је пред сед ник РК-а Дина мо
1954 Мио мир Кала бић.

Јаја ста лоп та је опет у моди
поред Тами ша...

ИГРА С ЈАЈА СТОМ ЛОП ТОМ

МЛА ДИ РАГ БИ СТИ НИЖУ УСПЕ ХЕ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ПОТИСЈЕ
субота, 19 сати
Јабука: ДОЛОВО–АПАТИН

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Сомбор: СОМБОР – ОРК ПАНЧЕВО

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Власотинце: ДУБОЧИЦА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ХАЈДУК 1912
субота, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ
Чента: БАНАТ–БОРАЦ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Уљма: ПАРТИЗАН – С. ТАМИШ
Иланџа: БАНАТ–СЛОГА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО
Панчево: МУНДИJАЛ–ПОБЕДА
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА
Баваниште: БСК–БУДУЋНОСТ

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Нови Сад: СТАР – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЖИТОРАЂА 33:20

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА 29:34
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО 40:28

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Сивац: КРУЛЕ–ЈАБУКА 23:18
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ 33:26

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ 110:98

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ТОПОЛА 61:55

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО 2:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВРШАЦ 1:2
Суботица: БАЧКА 1901 – ДИНАМО 1945 1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ЖАК 1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Идвор: ПОЛЕТ–ЈУГОСЛАВИЈА 2:0
Б. Н. Село: СЛОГА – СПАРТАК 1911 0:1
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БАНАТ 0:4
Иваново: СТРЕЛА–РАДНИЧКИ 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – МУНДИJАЛ 2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ 1:2
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО 2:3
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ 2:1

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – СРЕМ 2 0:3

Пао још један
директан ривал 
у бор би за опста нак

Сле ди госто ва ње 
у Вла со тин цу

Спорт ско Пан че во одав но није
има ло такав колек тив као што
је то Фуд бал ски клуб Желе зни -
чар. Из годи не у годи ну попу -
лар на „дизел ка” је ишла само
у јед ном сме ру. У сме ру побе -
да на зеле ном тере ну, осва ја ња
бодо ва, пре ска ка ња ран го ва...
Од оног нај ни жег до места у
сазве жђу.

Није било лако на почет ку,
али с дола ском агил не упра ве,
с пред сед ни ком Зора ном Наун -
ко ви ћем и њего вим сарад ни -
ци ма на челу, „Жеља” дожи -
вља ва пра ви пре по род. С вером
у себе и соп стве не могућ но сти,
тада без зна чај ни је помо ћи из
град ског буџе та, наши сугра -
ђа ни који пре све га воле фуд -
бал ухва ти ли су се уко штац са
свим иза зо ви ма које доно си
ства ра ње моћ ног фуд бал ског
колек ти ва. И успе ли су! Иако
без пра ве подр шке реле вант -
них струк ту ра, нај че шће из соп -
стве них изво ра, про на ла зи ли
су сред ства за функ ци о ни са ње
Желе зни ча ра и тако све до –
Прве лиге. До дру гог сте пе на
так ми че ња у Срби ји, до ран га
о коме је Пан че во сања ло гото -
во две деце ни је. И када је неко
конач но схва тио да је Желе -
зни чар пра ви спорт ски колек -
тив, клуб који тра је 74 годи не
и у коме сва ки шраф функ ци -
о ни ше бес пре кор но, када је
заслу жио пра ву подр шку, неко
жели да ома ло ва жи вели ки труд
и огро ман успех.

Али не оба зи ру се мно го у
табо ру „ста ре даме” с Тами ша
на куло ар ске при че. Током зим -
ског пре ла зног рока упра ва клу -
ба је пову кла пра ве поте зе и
офор ми ла струч ни штаб и тим
за вели ка дела. За опста нак у
прво ли га шком дру штву.

Мом ци које пред во ди тре -
нер Дра ган Ани чић у поне де -
љак, 12. апри ла, у 27. колу Прве
лиге Срби је били су на још јед -
ном вели ком иску ше њу. На
свом тере ну су одме ри ли сна -
ге с Дина мом из Вра ња, још
јед ним кон ку рен том у бор би
ка испу ње њу циља и – опет
пока за ли да су нај бо љи када је
нај по треб ни је. Побе ди ли су!
Желе зни чар –Ди на мо 2:0 (0:0).

Гости с југа Срби је дошли
су у Пан че во са жељом да не
изгу бе од „Жеље”, али осим
часног отпо ра у првом полу -
вре ме ну више нису могли.
Иако су се Вра њан ци током
шам пи о на та пока за ли као вео -
ма добар тим, који је у про -
шлом колу на пле ћа обо рио и
лиде ра, Рад нич ки из Кра гу јев -
ца, пан че вач ка „дизел ка” је

била та која се пита ла у директ -
ном окр ша ју.

Као што се и оче ки ва ло, јер
је улог био пре ве ли ки пошто
су бодо ви били пре ко потреб -
ни и јед ном и дру гом тиму,
први део утак ми це је про те као
углав ном у игри на сре ди ни
тере на, без изглед ни јих при -
ли ка за пого дак. Рива ли су дуго
„испи ти ва ли сна ге” про тив ни -
ка, оба зи ру ћи се више на чува -
ње свог гола, пазе ћи да се не
напра ви нека бес по треб на гре -

шка у сво јој одбра ни. Такав
тем по игре више је одго ва рао
гости ма, али и тада је било
јасно да се Пан чев ци не задо -
во ља ва ју „нулом”.

Дру го полу вре ме је доне ло
дру га чи ју сли ку на тере ну 
СЦ-а „Мла дост”, који је пред
ову утак ми цу осва нуо у леп -
шем изда њу. Желе зни чар је
постао агил ни ји и опа сни ји так -
мац, па су гости били при мо -
ра ни да се бра не. Свим сила ма
су мом ци тре не ра Ани чи ћа кре -
ну ли ка голу рива ла, сте зао се
обруч око гола Вра ња на ца, а у
59. мину ту вели ка коли чи на
пози тив них емо ци ја над ви ла се
над тере ном покрај Песка не.
Један од „Жељи них” фуд бал -
ских мај сто ра, мла ди Петар

Ста нић, истин ски вир ту оз у
копач кама, ухва тио је јед ну
одби је ну лоп ту „на волеј”, усле -
дио је пре ци зан шут ка голу
Вра ња на ца, а секун ду-две касни -
је виђе на је и пира ми да радо -
сти коју су напра ви ли фуд ба -
ле ри у белим дре со ви ма – 1:0.

„Бра ва” гола еки пе из Вра ња
тада је била откљу ча на и све је
било мно го лак ше за Желе зни -
чар. При ти сак је мало опао, јер
тешко је игра ти када импе ра -
тив побе де виси над гла ва ма...

„Ста ра дама” с Тами ша наста -
ви ла је да „меље” про тив ни ка,
мину ти су про ла зи ли, а госте
је поче ло да изда је и стр пље -
ње. Тач ка на овај меч ста вље на
је у њего вом фини шу, у 86.
мину ту. Иску сни Пре драг Сики -
мић напра вио је пра ви дар мар
у одбра ни Вра ња на ца, осло бо -
дио се свог чува ра, упу тио сја -
јан цен тар шут у срце шесна е -
стер ца гости ју и као на тац ни
послу жио офан зив ног Мар ка
Кона та ра. Усле ди ли су сјај на
реак ци ја „Жељи не” „трој ке” и
ефек тан пого дак гла вом. Гол за
вели ких 2:0 и још већа три бода.

Кажу да сре ћа пра ти хра бре,
а „Жељи ни” фуд бал ски рат ни -
ци су и овог пута били истин -
ски херо ји спорт ског Пан че ва.

Срце су на тере ну оста ви ли:
Мар ко Кне же вић, Мар ко Кона -
тар, Душан Плав шић, Лука
Петро вић, Сте фан Радо ји чић,
Милош Михај лов, Јор дан Јова -
но вић, Пре драг Ста ни ми ро вић,
Петар Ста нић, Дими три је Томо -
вић и Пре драг Сики мић, али
и: Милан Зори ца, Алек сан дар
Мир ков, Дани ло Кова че вић,
Вука шин Јов ко вић и Лазар
Мар ко вић, а нових бодо ва не
би било ни без: Дамја на Кне -
же ви ћа, Геор ги ја Јан ку ло ва,
Луке Сто ја но ви ћа, Боја на Трип -
ко ви ћа, Љубо ми ра Сте ва но ви -
ћа и Мило ша Сава но ви ћа.

– Чести там гости ма на бор -
бе но сти. Иза шли су висо ко у
првом полу вре ме ну, дру га чи је
су игра ли него у прет ход ним
утак ми ца ма. Зна ли смо да нас
чека тежак меч, стр пље ње нам
је било пре ко потреб но. У дру -
гом полу вре ме ну смо заи гра -
ли брже и агре сив ни је. И успе -
ли смо да осво ји мо вред не бодо -
ве. Поме ри ли смо се на табе ли
још мало. Нисмо више у опа -
сној зони, али нема опу шта ња,
ништа још није гото во. Тешко
је, јер вуче мо тег из првог дела
сезо не, али задо вољ ство је и
веће уз поте шко ће. Иде мо даље,
има ће мо дан одмо ра, а потом
почи њу при пре ме за наред ног
рива ла, Дубо чи цу – рекао је
Дра ган Ани чић на кон фе рен -
ци ји за нови на ре одр жа ној
одмах после утак ми це.

Желе зни чар је сада на осмом
месту на првен стве ној табе ли,
„одле пио” се мало из гру пе
тимо ва „испод црте”, али посао
још увек није завр шен. До кра -
ја шам пи о на та има још да се
игра, има још вели ких иску -
ше ња. Јед но од њих је већ
наред ног викен да. Вољом жре -
ба „дизел ка” госту је Дубо чи -
ци, али због изград ње новог
ста ди о на у Лесков цу, ова
утакми ца ће бити оди гра на у
Вла со тин цу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Са7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПАНО РА МА

ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР ЗА КОРАК БЛИ ЖЕ ЦИЉУ

Стране припремио

Александар
Живковић

ЗЛАТ НИ
СТРАХИЊА

Истак ну ти тре нер, наш сугра -
ђа нин Зво ни мир Дими три је -
вић наста вља да „про из во ди”
бок сер ске шам пи о не.

На тур ни ру „Тро феј Бео града”
Стра хи ња Самар џић из БК-а
Про фе си о на лац осво јио је
најсјај ни је одлич је у кон ку рен -
цији каде та до 50 кг. Сре бр не
медаље су осво ји ли јуни ор Мар -
ко Калуђе ров и сени ор Милош
Влаховић.

Држав но првен ство за каде те
и јуни о ре биће одр жа но у мају
у Лаза рев цу, а Стра хи њи у авгу -
сту пред сто ји и уче шће на Европ -
ском првен ству за шко лар це,
које ће бити одр жа но у Сарајеву.

ДАНИ ЦА
НАЈБРЖА

Тра ди ци о нал ни пли вач ки ми -
тинг „Мемо ри јал Алек сан дар
Лати нић Шуки” одр жан је про -
шлог викен да у Бео гра ду, а на
њему је уче ство ва ло око 400
мла дих так ми ча ра из 38 клубова.

ПК Дина мо се пред ста вио са
14 чла но ва, а њих тро је је осво -
ји ло меда ље.

Дани ца Кон стан ти нов је
побе ди ла у трци на 200 м леђ -
но, док је на 200 м мешо ви то
дру га сти гла на циљ. Михај ло
Ман да рић се оки тио зла том на
200 м прсно, а Вук Самар џи ја
сре бром на 50 м дел фин.

ОДЛИЧ НИ
ШКОЛАР ЦИ

Недав но је у Бео гра ду одр жа -
но Репу блич ко школ ско так -
ми че ње у пли ва њу за уче ни ке
и уче ни це основ них и сред њих
шко ла. Град Пан че во је пред -
ста вља ло 36 осно ва ца и седам
сред њо шко ла ца.

Сре бр ном меда љом се оки -
ти ла уче ни ца ОШ „Сте ви ца
Јова но вић” Мар та Кон стан ти -
нов, а брон за на одлич ја су
заслу жи ли: Олга Гаври ло вић
(ОШ „Сте ви ца Јова но вић”),
Мар тин Ћир ко вић (ОШ „Све -
ти Сава”), Андреа Пољак (ОШ
„Вук Кара џић” Стар че во), Ања
Јаки мов ски (Гим на зи ја „Урош
Пре дић”) и Срна Милу ти но -
вић (ОШ „Сте ви ца Јова но вић”).
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

О клин
Особи је доста борби, реши да се одмори.

    Уморна од тога што се увек осећа несхваћено.

    Уморна од тога што је несигурна.

    Уморна од тога што увек мора да калкулише.

    Уморна од удовољавања другима.

    Уморна од бриге како је људи виде.

    Празна због пуког животарења без емоција.

    Ало, борче, остави старе изгореле градове – разбуди се!

Борба
У глави, изнад крошњи – тамни облаци.

    Не сасвим, прошарани су белином.

    Она на неким местима и доминира.

    Мрачно против светла.

    Светлост против мрака.

    Вечита борба.

    Не постоји специјализовани тренинг камп за њу.

    Осим оног у сопственој глави.

Песма за драгу особу
Имам за тебе поруку.

    Гласи: имаш на кога да се ослониш.

    Да се, притом, опустиш и зажмуриш.

    И уживаш у нашој песми.

    Говори о посебним особама.

    С посебним међусобним везама.

    Дубоким, укорењеним.

    Немогуће је ишчупати их, опусти се и ослони...

µМ. Шупица?С. Трајковић

Дина мик побе дио 
у последњем мечу

Тамиш остао на свом путу

Спу ште на је заве са на још јед ну сезо ну
у Кошар ка шкој лиги Срби је. Ова так -
ми чар ска годи на оста ће у сећа њу као
јед на од нај чуд ни јих, јер је здрав стве ни
бил тен у клу бо ви ма, па и кален дар игра -
ња утак ми ца дик ти рао – коро на ви рус.
Еки пе су се дови ја ле на сва ко ја ке начи -
не како би пре ва зи шле тре нут ну ситу а -
ци ју, а на гло бал ну пан де ми ју није био
имун ни Кошар ка шки клуб Тамиш.

Вирус је пра вио мно го про бле ма и у
спорт ском колек ти ву из нашег гра да,
десет ко вао је тим и струч ни штаб, одла -
га ни су мече ви, али на кра ју се ипак све
завр ши ло на нај бо љи начин. Тамиш је
испу нио свој основ ни циљ, опстао је у
Кошар ка шкој лиги Срби је, оства рио
четр на ест вред них побе да и још јед ном
пока зао да је један од нај у спе шни јих
клу бо ва у нашем гра ду.

У послед њем колу ове сезо не тим из
Пан че ва је госто вао у глав ном гра ду, где
је од дома ћег Дина ми ка изгу био са 110:98,
по четвр ти на ма 28:29, 30:17, 19:23 и 33:29.

Мом ци које пред во ди тре нер Небој -
ша Видић отво ри ли су утак ми цу
одличним шутом, а цен трал не фигу ре
у увод ним мину ти ма били су Нико ла
Вујо вић, Иван Сми ља нић и Зоран
Крста но вић. Ипак, мла ди игра чи
Динами ка успе ли су да се оду пру напа -
ди ма Тами ша, раз и гра ли су се, посеб -
но у дру гој четвр ти ни, и пот пу но пре -
о кре ну ли резул тат, па су на одмор оти -
шли с пред но шћу од два на ест пое на
(58:46).

Иако су
кошар ка ши Дина -
ми ка кон тро ли са -
ли резул тат и у
настав ку утак ми -
це, гости се нису
пре да ва ли, нису
оду ста ја ли. Тамиш
је успео да тре ћу
четвр ти ну реши у
сво ју корист и
поно во меч учи ни
неиз ве сним.

Ипак, у послед -
њем пери о ду су се
раз и гра ли сви
мом ци тре не ра
Саше Ники то ви ћа.

Из мину та у минут расла је пред ност
дома ће еки пе, све до мак си мал них 19
пое на (110:91). Пан чев ци су успе ли само
да убла же пораз у самој завр шни ци
меча.

Тамиш је играо у саста ву: Филип
Анђу шић, Петар Ребић (три пое на),
Иван Сми ља нић (12), Бре вин Прицл,
Џона тан Џор дан (22), Зоран Крста но -
вић (12), Нико ла Вујо вић (18), Саша
Радо вић (10), Лука Петро вић (пет) и
Мар ко Пави ће вић (16 пое на).

– Ова кав Дина мик би савла дао и мно -
го боље тимо ве од нашег. Мом ци су
игра ли изван ред но. Иако меч није имао
резул тат ски зна чај и није ништа одлу -
чи вао, пра ви спор ти сти увек желе да се
над и гра ва ју и да побе ђу ју. Рекао сам
мојим мом ци ма и у свла чи о ни ци, поно -
ви ћу и сада. Ужи вао сам у ових месец
дана раде ћи с њима, али дожи вео сам и
не баш лепе тре нут ке. Пого то ву горак
укус оста је после ових утак ми ца на кра -
ју. Мене би као Пан чев ца, као гле да о ца
на три би на ма, било сра мо та да гле дам
како ривал лага но про ла зи поред мојих
кошар ка ша и мно го пре кра ја утак ми -
це сла ви побе ду, а код тре не ра је тај
осе ћај још изра же ни ји. Били смо ису -
ви ше мека ни, нисмо бра ни ли свој рекет
како тре ба... То је то. Када сам дошао,
оства ри ли смо две побе де у прве две
утак ми це, пости гли циљ и онда се опу -
сти ли. Мислим да смо могли да оства -
ри мо још коју побе ду, али шта је – ту је.
Овим се одја вљу јем из КЛС-а – рекао је
на кон фе рен ци ји за нови на ре тре нер
Тами ша Небој ша Видић.

Тим из нашег гра да је, упр кос свим
поте шко ћа ма које је имао ове сезо не,
оства рио пла сман за гор њи део првен -
стве не табе ле и наста вио кон ти ну и тет
запа же них насту па у Кошар ка шкој лиги
Срби је. А. Живковић

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ЗАВЕ СА ЈЕ СПУ ШТЕ НА 
– СЕЗО НА ЈЕ УСПЕ ШНА

Куп Вој во ди не у кара теу за каде те, јуни -
о ре и сени о ре одр жан је у неде љу, 11.
апри ла, у Бач кој Палан ци. Као на свим
зва нич ним так ми че њи ма, бор ци из
нашег гра да су и овог пута пости гли
одлич не резул та те.

Чла но ви КК-а Дина мо оства ри ли су
одли чан успех и с једа на ест меда ља
допри не ли да њихов клуб буде међу нај -
бо љи ма на так ми че њу.

Нај сјај ни ја одлич ја су заслу жи ли
сениор Дар ко Спа сков ски у кате го ри ји
до 60 кг и кадет ки ња Ната ша Пап Мар -
ко вић у гру пи дево ја ка до 54 кг. Сре -
бром су се оки ти ли сени о ри Урош Петро -
вач ки, Тама ра Живић и Мари на Ради -
че вић, као и јуни ор ка Јеле на Милен ти -
је вић. Брон за не меда ље су зара ди ли
сени о ри Алек сан дар Зде шић, Сло бо дан
Бите вић, Нико ла Ива но вић и каде ти

Тара Ђур ђе вић и
Мате ја Сте па нов.

Успех би био и
већи да, због повре -
да, у сво јим финал -
ним и полу фи нал -
ним мече ви ма нису
били спре че ни да
насту пе нај бо љи
сени о ри Сло бо дан
Бите вић, Тама ра
Живић и Мари на
Ради че вић.

Тре не ри Пре драг
Сто ја ди нов и Ненад
Соко ло вић задо вољ -
ни су резул та ти ма,
а посеб ну похва лу
заслу жу ју кадет ска и јуни ор ска еки па,
које су забли ста ле у свом деби тант ском

насту пу и осво ји ле
чети ри меда ље.

Мада су оста ли без
тро фе ја, одлич но су
се бори ли и: Алек -
сан дра Сто ил ков ски,
Лука Сте па нов, Павле
Мило шев, Бори во је
Весин и Алек сан дар
Анђел ко вић.

Запа же ни су били
и чла но ви Кара те
клу ба Мла дост из
нашег гра да.

Дру го место у бор -
ба ма осво ји ла је

екипа сени ор ки (С. Тесла и сестре Јаре -
дић), а сре бром у поје ди нач ном над ме -
та њу оки ти ле су се Анђе ли на Јаре дић и
Сара Жунић. Кадет ки ње су зау зе ле тре -
ће место екип но и у бор ба ма и у ката -
ма. За ката-тим су насту пи ле Мили ца
Дра ги че вић, Јова на Тата ров и Нађа Штр -
бац, а еки пу за бор бе чини ле су: Сара
Жунић, Ката ри на Петро вић, Мили ца
Ама но вић и Ана Тубић. Брон за ма су се
оки ти ли јуни о ри Дими три је Ема ну ел,
Лара Пече ни ца и Сашка Тесла. Запа -
же ни су били и: Нема ња Жив ков, Мили -
ца Ама но вић, Миља на Рома нов и Мили -
ца Дра ги че вић.

Тре нер Милош Маки тан је вео ма задо -
во љан учин ком сво јих так ми ча ра и очеку -
је добре резул та те на Купу Срби је. А. Ж.

КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ У КАРА ТЕУ

ТРО ФЕ ЈИ ИЗ БАЧ КЕ ПАЛАН КЕ

ЈУНИ О РИ ТАМИ ША ПРВА ЦИ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Јуни о ри Кошар ка шког клу ба Тамиш,

које пред во ди тре нер Алек сан дар

Јова но вић, нови су прва ци Вој водине.

У кон ку рен ци ји од девет еки па

наши мла ди сугра ђа ни су има ли

скор од једа на ест побе да и три пора -

за, па су на убе дљив начин сти гли до

првог места. За нај бо љег игра ча у

лиги про гла шен је плеј меј кер Тами -

ша Иван Соло мун.

Јуни о ри Тами ша су ове сезо не на -

сту па ли и у сени ор ској кон ку ренцији

за КК БНС и пла си ра ли се у плеј-оф

Дру ге мушке реги о нал не лиге, у коме

су били пра во изне на ђе ње.

Велики успех су остварили: Нико-

ла Бастаја, Никола Јовичић, Филип

Гавранић, Иван Соломун, Никола

Вељковић, Ђурица Радмановић, Бал-

ша Тимић, Вукота Тимић, Страхиња

Николић, Матеја Ђорђевић, Милош

Ранковић, Димитрије Кендерешки,

Небојша Остојин, Филип Чобанин,

Роберт Карлић и Марко Левић.


