
НОВА ПРАВИЛА

У пензију по старом
само још десет дана

Град
Помоћ

уметницима 

у пандемији

» странa 4

цена 40 динара

Животна средина
Ваздух час добар, 

час није!?

» страна 5

Здравље

Зими храна 

чува кожу

» страна 6

Фото-репортажа

Поњавица се бори 

за воду

» страна 13

Рукомет

Пенал одлучио

победника

» страна 38

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  18 .  ДЕЦЕМБРА 2020.
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Радно време благајне „Панчевца”
током празника

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра изаћи
празнични двоброј „Панчевца”.

КОРОНА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
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Број 4896, година CLII

ПАНОНСКО МОРЕПАНОНСКО МОРЕ

Страх од окупљања по кућама оправдан, очекују се 
нове мере. Ситуација у Панчеву и даље критична

страна 4

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

ЦЕВИ СЕ ПРОБИЈАЈУ ДО ОКОЛНИХ СЕЛА

ГАСОВОД СТИЖЕ ДО СТАРЧЕВА И ОМОЉИЦЕ,
У БРЕСТОВЦУ ТЕШКО ДО НОВИХ ПРИКЉУЧАКА

ПОЛОВИНА СРБИЈЕ СЛАВИ СЛАВУ,
ДРУГА ПОЛОВИНА НЕ ИДЕ У ГОСТЕ

страна 3

страна 9

Ко има право на
одлагање отплате кредита

» страна 7

Андреј Тучнин
гост „Панчевца”

» страна 12

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци који 
нам чувају децу

страна 11

Последњи рок за предају огласа
и читуља за двоброј је уторак
29. децембар до 15 сати.
Наредни број после тог биће у
продаји од 15. јануара, а огласи
и читуље за тај број могу се
дати на благајни „Панчевца”,

чије ће радно време бити
следеће:

30. децембрa до 15 сати;
31. децембрa до 13 сати;
4. јануарa до 18 сати;
5. јануарa до 18 сати;
6. јануарa до 15 сати.



Упра во на овом ме сту за вре ме Дру гог
свет ског ра та оку па то ри су стре ља ли
из ме ђу де сет и два на ест хи ља да љу ди
– Ро ма, Ср ба и Је вре ја. На ци сти су по -
чи ни ли стра хо вит ге но цид, а на на ма
је да се се ћа мо и да не до зво ли мо да се
ова стра шна де ла ика да по но ве. За вр -
ше так Дру гог свет ског ра та озна чио је
по бе ду над нај ве ћим злом 20. ве ка –
фа ши змом. Та да су ство ре ни те ме љи
мо дер ног европ ског дру штва, чи ји смо
ми део и ко је је и на ша про шлост и са -
да шњост и на ша бу дућ ност.

Киш је ка зао да је „за да так свих
нас да ни ка да не до зво ли мо да пад ну
у за бо рав не ви не жр тве и њи хо во стра -
да ње, да се под се ћа мо и опо ми ње мо

да се ова кво зло и ма сов но уни шта ва -
ње ви ше ни ка да не сме по но ви ти”.
До дао је:

– Има мо оба ве зу да не гу је мо пра -
ве, истин ске вред но сти, да по шту је -
мо и це ни мо раз ли чи то сти, јер нас
оне по ве зу ју и опле ме њу ју у дру штво
као це ли ну. Град Пан че во је при мер
мул ти кул ту рал не за јед ни це, при мер
да на јед ном ме сту при пад ни ци 26
на ци о нал них за јед ни ца мо гу жи ве ти
у сло зи и то ле ран ци ји, по шту ју ћи

раз ли чи то сти и не гу ју ћи тра ди ци ју и
оби ча је. Упра во у том ду ху тре ба да
вас пи та ва мо и на шу де цу, да усва ја ју
и це не пра ве вред но сти и ува жа ва ју
сва ко га, јер је сва ки по је ди нац по се -
бан и би тан део це ли не, у овом слу -
ча ју на ше це ли не зва не Пан че во. На
тај на чин ће мо за и ста ода ти по част и
ука за ти да зна мо и стра хо ту и вред -
ност жр тве на хи ља де Ро ма, Ср ба и
Је вре ја ко ји су ов де по стра да ли.

Мен ге ло ви екс пе ри мен ти 
над децом

Спо мен-ком плекс „Стра ти ште” обра -
зо ван је 1981. го ди не, ка да је на ње го -
вом ме сту по диг нут спо ме ник „Бра -
зда”. Од 1941. до 1944. го ди не на
овом је ме сту, по на ред би ше фа по ли -
ци је Пан че ва, по би је но пре ко де сет
хи ља да Је вре ја, Ро ма и Ср ба. Го ди не
1945, у спо мен на по чи ње не зло чи не,
ис пр ва је би ла по диг ну та спо мен-пи -
ра ми да. Ар хи тек та Не бој ша Де ља до -
био је 1970. го ди не за да так аде кват -
ног уре ђе ња спо мен-ком плек са. На -
кон не ко ли ко из ме на пр во бит ног
идеј ног ре ше ња спо ме ник је ко нач но
от кри вен 22. но вем бра 1981.

По вод за одр жа ва ње ко ме мо ра тив -
них оку пља ња 16. де цем бра је сте се -
ћа ње на 16. де цем бар 1942. го ди не,
ка да је Хајн рих Хи млер из дао на ред -
бу за си сте мат ско упу ћи ва ње Ро ма у
кон цен тра ци о не ло го ре ра ди њи хо ве
ли кви да ци је. На осно ву на ред бе од
29. ја ну а ра 1943. го ди не од ре ђе но је
да Ро ми бу ду де пор то ва ни у ло гор
смр ти Ау швиц-Бир ке нау у Пољ ској.
Де пор та ци ја Ро ма тра ја ла је у пе ри о -
ду из ме ђу фе бру а ра 1943. и ју ла 1944.
Као по сле ди ца ор га ни зо ва ног по гро -
ма, у окви ру ло го ра смр ти Ау швиц-
Бир ке нау, до 2. ав гу ста 1944. го ди не
функ ци о ни сао је под ло гор за Ро ме –
„Ци гој нер ла гер” (Zigeunerlager). За -
то че ни Ро ми по ти ца ли су с те ри то ри -
ја Не мач ке, као и оку пи ра них др жа -
ва, по пут Ау стри је, Че хо сло вач ке,

Пољ ске, Фран цу ске, Ју го сла ви је, Бел -
ги је, али и с под руч ја Нор ве шке,
Шпа ни је и оку пи ра ног де ла Со вјет -
ског Са ве за. Број на су стра ти шта ци -
ви ла, Ср ба, Ро ма и Је вре ја, ши ром на -
ше др жа ве: Ста ро сај ми ште, Ба њи ца,
Ја јин ци, Ја бу ка, ло гор „Цр ве ни крст”
у Ни шу, стра ти ште на Ара по вом бр ду
у Ле сков цу...

У „Ци гој нер ла ге ру”, то ком на ве де -
ног пе ри о да, за то че но je ви ше од
23.000 Ро ма, од ко јих је око 20.000
ли кви ди ра но. У раз до бљу из ме ђу ма -
ја 1943. и ав гу ста 1944. го ди не на че -
лу „Ци гој нер ла ге ра” на ла зио се зло -
гла сни „ле кар” Јо зеф Мен ге ле, ко ји
је вр шио ор га ни зо ва не екс пе ри мен те
над Ро ми ма, а по себ но над де цом.

Ма ње је по зна то да су Ро ми би ли
при мо ра ни да на вид ном ме сту на
сво јој гар де ро би но се озна ке у об ли -
ку цр ног тро у гла. Нај ве ће стра да ње
Ро ма на те ри то ри ји оку пи ра не Ср би -
је у Дру гом свет ском ра ту од и гра ло
се то ком ок то бра 1941. го ди не, ка да
су не мач ке оку па ци о не сна ге спро ве -
ле ма сов не по гро ме над ци вил ним
ста нов ни штвом у Кра ље ву и Кра гу -
јев цу у знак од ма зде због ли кви да ци -
је ви ше при пад ни ка Вер мах та од
стра не по кре та от по ра. Ме ђу ви ше
хи ља да не ду жних ци ви ла стра да лих
у овим ма сов ним зло чи ни ма на ла зио
се и ве ли ки број Ро ма.

Ге но цид над Ро ми ма у Дру гом свет -
ском ра ту пред ста вља јед ну од нај тра -
гич ни јих епи зо да тог ору жа ног су ко ба
ко ја је код са вре ме них ге не ра ци ја ско -
ро пот пу но за бо ра вље на. Си сте мат ско
уни шта ва ње при пад ни ка ром ског на -
ро да, от по че то 16. де цем бра 1942. го -
ди не на прин ци пи ма и по ме то да ма
ко је су ко ри шће не за ор га ни зо ва не ли -
кви да ци је Је вре ја, је сте ге но цид ко ји
је као сво ју по сле ди цу имао стра да ње
и ли кви да ци ју из ме ђу 220.000 и
500.000 Ро ма ко ји су по ти ца ли из ви -
ше европ ских др жа ва. Та чан број ни -
ка да ни је утвр ђен. С. Трај ко вић

Од бор Вла де Ре пу бли ке Ср би је за не -
го ва ње тра ди ци ја осло бо ди лач ких
ра то ва Ср би је, у са рад њи с Гра дом
Пан че вом, био је ор га ни за тор ко ме -
мо ра тив не све ча но сти одр жа не у
окви ру ло ка ли те та ма сов не гроб ни це
Спо мен-ком плек са „Стра ти ште” на
пу ту Пан че во –Ја бу ка по во дом обе ле -
жа ва ња Ме ђу на род ног да на се ћа ња
на Ро ме стра да ле у Дру гом свет ском
ра ту, 16. де цем бра. Др жав ни се кре -
тар Ми ни стар ства за рад, за по шља -
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња
Ми о драг Ка пор пред во дио је др жав -
ну це ре мо ни ју.

Ко ме мо ра тив ној све ча но сти по во дом
стра да ња ци ви ла у Дру гом свет ском
ра ту, по себ но Ро ма, Је вре ја и Ср ба, по -
ред пред сед ни ка Скуп шти не гра да
Пан че ва Ти гра на Ки ша, при су ство ва -
ли су пред став ни ци ди пло мат ског ко -
ра. Сво јим до ла ском по част не ви ним
жр тва ма ода ли су ам ба са до ри и вој ни
ата шеи број них др жа ва: Фран цу ске,
Кам бо џе, Ка на де, Бел ги је, Мек си ка,
Сло ве ни је, Изра е ла, Сло вач ке, Хр ват -
ске, Мјан ма ра, Не мач ке, Ве ли ке Бри -
та ни је и Се вер не Ир ске, Бо сне и Хер -
це го ви не, Гру зи је, Ин до не зи је, Ан го -
ле, Ка зах ста на, Се вер не Ма ке до ни је и
Цр не Го ре.

При сут ни су би ли и пред став ни ци
Ре ги о нал ног са ве та за са рад њу, као
и шеф ми си је Са ве та Евро пе То би јас
Фле сен кем пер.

Ода ва ње по ча сти

На кон це ре мо ни је по ла га ња ве на ца и
ода ва ња по ча сти, по ред спо ме ни ка
на ком пи ше „Зве зда је на по чет ку,
зве зда је на кра ју, цр ве не на ше бра -
зде”, при сут ни ма су се обра ти ли Ти -
гран Киш, пред сед ник На ци о нал ног
са ве та ром ске на ци о нал не ма њи не

Да ли бор На кић и др жав ни се кре тар
Ми о драг Ка пор.

Пред сед ник Скуп шти не гра да
Пан че ва је ре као:

– Ува же ни пред став ни ци Вла де Ре -
пу бли ке Ср би је, ром ске на ци о нал не
ма њи не, ва ше ек се лен ци је, по што ва не
гра ђан ке и гра ђа ни Пан че ва, да ме и го -
спо до, на ла зи мо се на ме сту Спо мен-
-ком плек са „Стра ти ште” да заједно ода -
мо по шту, али и да ожи ви мо и не гу је -
мо се ћа ње на тра гич но стра да ле Ро ме.

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 18. децембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Му ке нам
је же ве

Док су ових да на све пу ни је, на -
жа лост, оне нај цр ње но вин ске
стра не, јед на за дру гом су сти жу
нас ве сти о то ме да су за у век
оти шли и мно ги ве ли ка ни, по -
пут глу ма ца Ти ке Ар си ћа и Бо ре
Кан ди ћа, а прем да ви ше ни су
гра ђа ни исте др жа ве, на шој јав -
но сти ни је про ма кло ни то да су
жи вот ну сце ну на пу сти ли бар -
до ви по ме ну те бран ше Му ста фа
На да ре вић и Шпи ро Гу бе ри на.
Од без број ро ла ко је су за ба ле -
жи ли још у до ба ве ли ке Ју го сла -
ви је, мо жда су им нај у пе ча тљви -
је оне у ле ген дар ној се ри ји „Ве -
ло ми сто”, ко ја је осам де се тих
го ди на про шлог ве ка ви ше ми -
ли он ско гле да ли ште фе де ра тив -
не за јед ни це др жа ла при ко ва но
уз ма ле екране.

И док је пр ви (Му ста фа) играо
Ду ју, осни ва ча „Хај ду ка” из
Спли та (oко ко јег се и вр ти рад -
ња по ме ну те се ри је), бес крај но
шар мант ни Шпи ро глу мио је
чи ста ча ули ца или ти по дал ма -
тин ски – шко ва ци на, сим па тич -
ног ше ре та по ко јем га и дан-да -
нас мно ги пам те, као и по чу ве -
ној уз ре чи ци „му ке му јежове”.

Уз ње га, драж овој при чи да је
још је дан ве ли кан – Бо рис Бу -
зан чић, ко ји је у тој се ри ји био
гра до на чел ник, што је по чет -
ком де ве де се тих по стао и у
ствар но сти, са мо у За гре бу, не -
по сред но пре и по сле рас па да
за јед нич ке др жа ве.

Елем, у се ри ји се он на сплит -
ској пи ја ци сва ко днев но сре тао
са Шпи ри ним шко ва ци ни ма,
ко ји су га из по што ва ња зва ли
шјор до тур (док тор), у бај ко ви -
тим сце на ма: гра до на чел ник
иза ђе на ули цу и по ни зно се
обра ћа чи ста чу са „Ва ша ви со -
сти”, а сер ви се ру улич не ра све те
са „Ва ша сви то сти”. И по сле их
још од ве де на пи ће и ве че ру, па
им за за слу ге ча сног слу жбо ва -
ња чак за де не и по не ки пе нез...

То је у да на шњој су ро вој ре -
ал но сти го то во не за ми сли во
чак и у се ри ји (ко је су уз гред
све до јед не екс трем но бру тал -
не), а ак ту ел ни моћ ни ци на
сво је уз дрх та ле под ре ђе не гле -
да ју с не до дир љи вих не бе са.

Кад окре ну ле ђа, те шко да ће
их та кве не ко искре но во ле ти,
из у зев ако ни је то тал ни ма зо -
хи ста. Би ће да их са мо тр пе у
сво јој сла бо сти, док их у ду ши
ду бо ко пре зи ру и че ка ју да им
ви де крај. Без об зи ра на то што
им по том сле ду ју исти или
слич ни, му ке им је же ве...

Али, ко зна, има ин ди ци ја да
ће им мо жда јед ног да на и до ћи
не ки па мет ни и на да све пле ме -
ни ти док тор, јер ве ру у бај ке ма -
кар ни ко не мо же да им одузме...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ДАН СЕ ЋА ЊА НА РО МЕ СТРА ДА ЛЕ У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ

Припрема.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

УСВА ЈА ТИ И ЦЕ НИ ТИ ПРА ВЕ ВРЕД НО СТИ

У вре ме ка да ово из да ње „Пан чев -
ца” бу де би ло на ки о сци ма, у пе так,
18. де цем бра, одр жа ва ће се по след -
ња сед ни ца Скуп шти не гра да у овој
го ди ни. Из ме ђу оста лих, те ма ће
би ти и Пред лог од лу ке о бу џе ту Гра -
да за 2021: у ње му има ре чи и о ка -
пи тал ним про јек ти ма-из да ци ма, за
ко је је пла ни ра но 1,07 ми ли јар ди
ди на ра.

Град ска власт на ме ра ва да на ста ви
одр жа ва ње згра да и обје ка та у јав ној
сво ји ни, као и ула га ње у при пре му
из град ње две ју згра да са 76 ста но ва
за ра се ље на ли ца и из бе гли це на
Стре ли шту. За ком плекс „Хи по -
дром”, где ће ни ћи филм ски град,
пла ни ра но је да се завр ши тех нич ка
до ку мен та ци ја и ис хо ду је гра ђе вин -
ска до зво ла за са о бра ћај ни це. Пи ја ца
у Гло го њу треба да до би је зе ле но све -
тло за изво ђе ње ра до ва на из град њи
над стре шни це.

У са мом гра ду, ра ди ће се тех нич ка
до ку мен та ци ја за по тре бу ре кон -
струк ци је Ули це Уро ша Пре ди ћа, док
ће про јек то ва ње до ку мен та -
ци је за из град њу при ступ -
ног пу та за ре ги о нал ну де -
по ни ју има ти свој на ста -
вак. За се вер ну по слов но-
ин ду стриј ску зо ну пла -
ни ран је за вр ше так из -
град ње кру жне рас кр -
сни це и Ули це 7. но ва. Ка -
да се ра ди о шко ла ма,
„Па ја Мар га но вић” ће
нај ве ро ват ни је до би ти
про тив по жар но сте пе -
ни ште, а Гим на зи ја
„Урош Пре дић” ур ба ни -
стич ки про је кат и тех нич ку
до ку мен та ци ју за из град њу но -
вог школ ског објек та и ре кон струк -
ци ју са ле за фи зич ко. Би ће рас пи са на
јав на на бав ка за изра ду тех нич ке

доку мен та ци је за ре кон струк ци ју
ком плек са Оп ште бол ни це, као и за
ра до ве у цен трал ном град ском је згру.

Иа ко је би ло на ја ва да се од -
у ста је од ре кон струк ци је
ке ја, у пла ну је рас пи си -

ва ње јав не на бав ке и из ра -
да тех нич ке до ку мен та ци -

је за но во јав но осве тље -
ње, као и за пар тер но
уре ђе ње пе шач ких по вр -

ши на гор њег и до њег ше -
та ли шта – из прав ца
Ули це Ба те Ми ха и ло -
ви ћа, од рам пе ка Та -
ми шу до мо ста. Као ка -

пи тал на ин ве сти ци ја за
сле де ћу го ди ну на во ди се

и за вр ше так по ста вља ња ви -
део-над зо ра на пан че вач ким

ули ца ма, а тре ба ло би и да бу де на -
ста вље на из град ња ка на ли за ци је у
Шар пла нин ској ули ци. С. Т.

СКУП ШТИ НА ГРА ДА ЗА КА ЗА НА ЗА 18. ДЕ ЦЕМ БАР

Ка пи тал не ин ве сти ци је у бу џе ту Пан че ва

Ми о драг Ка пор, др жав ни се кре тар Ми ни стар ства
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња
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Чим чу је те по зна ту ре че ни цу:
„По ла Ср би је сла ви, а дру га по -
ло ви на иде на сла ву”, зна те на
ко ји се да тум и ког све ца она
од но си. Сва ког 19. де цем бра,
на Све тог Ни ко лу, јед ну од нај -
ве ћих сла ва у Ср ба, си ту а ци ја
је иста: за и ста јед ни пра зну ју,
док им дру ги од ла зе у го сте да
за јед но про сла ве ве ли ког све -
ца. Ове го ди не, ме ђу тим, пр ви
пут би тре ба ло да бу де дру га -
чи је. Епи де ми о ло шка си у та ци -
ја дик ти ра са свим но ва пра ви -
ла. Она ни ко ме не па да ју ла ко,
али – струч ња ци су сло жни у
ста ву да се здра вље са чу ва ти
мо ра.

Иа ко је чу ве на „кри ва” ових
да на до не кле за рав ње на, број
обо ле лих се и да ље из ра жа ва у
хи ља да ма сва ког да на, та ко да
ме ста за опу шта ње ап со лут но
не ма. То ме у при лог го во ре и
нај но ви је број ке.

У Пан че ву и да ље кри тич но

Пре ма пре се ку на чи ње ном у
сре ду, 16. де цем бра, то ком да -
на, у ко вид де лу пан че вач ке
Оп ште бол ни це би ло је 240 за -
у зе тих по сте ља. Ме ђу па ци -
јен ти ма за ра же ним ко ро на ви -
ру сом, њих 220 је би ло из ју -
жног Ба на та, а 20 с под руч ја
Бе о гра да.

Ин сти тут за јав но здра вље
Вој во ди не епи де ми о ло шку си -
ту а ци ју у Пан че ву и да ље оце -
њу је као кри тич ну, а си ту а ци ју
у АП Вој во ди ни као „ван ред ну,
са ста би ли за ци јом трен да обо -
ле ва ња на ви со ким ни во и ма”.

„Нај ве ћи број но вих слу ча -
је ва ре ги стро ван је у Но вом
Са ду, а си ту а ци ја је и да ље
кри тич на у Пан че ву, Зре ња ни -
ну, Kикинди, Сом бо ру, Су бо -
ти ци и Срем ској Ми тро ви ци.
У овом тре нут ку број ре ги стро -
ва них ак тив них слу ча је ва у Вој -
во ди ни је 42.983, a Ин сти тут
про це њу је да је тај број да ле ко

ве ћи. Нај ве ћи број ре ги стро -
ва них ак тив них слу ча је ва је у
Но вом Са ду, 11.888, по том
следe Пан че во с ви ше од 4.200,
Су бо ти ца с ви ше од 2.900, Зре -
ња нин с ви ше од 2.800, Бач ка
Па лан ка с ви ше од 1.700,
Kикинда с ви ше од 1.300 и
Срем ска Ми тро ви ца, Вр бас и
Ру ма с ви ше од 1.100 слу ча је -
ва. Здрав стве ни си стем је и
да ље у из у зет но те шкој си ту а -
ци ји”, оце њу је Ин сти тут и апе -
лу је на гра ђа не Вој во ди не да
се по на ша ју од го вор но и да се
стрикт но при др жа ва ју свих
ме ра.

Скром но, у кру гу по ро ди це

То би зна чи ло да на Ни кољ -
дан ди ле му око на чи на про -
сла вља ња ни ко не би тре ба ло
да има.

– Све тог Ни ко лу би тре ба ло
обе ле жи ти са мо по ро дич но. Уо -
ста лом, и на ша ве ра ка же тако.

За Све тог Аран ђе ла ни смо за -
па зи ли да се сла ви ло по ка фа -
на ма, ре сто ра ни ма... Са да ап -
со лут но тре ба на ста ви ти тако.
Вр ло је ва жно да се сла ви са мо
у кру гу по ро ди це и уз стро го
по што ва ње ме ра. Про сто ри ју
тре ба при ла го ди ти та ко да сва -
ко бу де на ра сто ја њу од ме тар
и по. Они ко ји при пре ма ју

храну мо ра ју да одр жа ва ју до -
бру лич ну хи ги је ну, али и хи -
ги јену са мих на мир ни ца –  са -
ве то вао је ових да на у ме ди ји -
ма епи де ми о лог проф. др Бра -
ни слав Ти о до ро вић.

Про сла ве су ве ли ки ри зик

И Ма ри ја Здрав ко вић, ди рек -
тор ка KБЦ-а „Бе жа ниј ска ко -
са”, на ве ла је за РТС да су Цр -
ква и Ми ни стар ство здра вља
са гла сни да ове го ди не сла ве
тре ба про сла вља ти у окви ру
сво је по ро ди це, без пре те ра -
них кон та ка та и по зи ва ња го -
сти ју у за тво ре ни про стор.

– На тај на чин усред сре ђу је -
мо се на оно што за пра во сла ва
зна чи, а то је по све ће ност Бо гу
и све цу ко јег сла ви мо, очу ва ње
по ро дич не сре ће и ми ра. Пошто -

ва њем ме ра се обез бе ђу је здра -
вље по ро ди ци ко ја сла ви, јер ко -
вид 19 је вр ло те шка бо лест и
не рет ко се мо же за вр ши ти смр -
ћу. Ви де ли смо да се ко ро на ви -
рус ве о ма ла ко пре но си са осо -
бе на осо бу и да се ве ли ки број
љу ди за ра зио упра во на про сла -
ва ма и слич ним оку пља њи ма –
на ве ла је Здрав ко ви ће ва.

У Ср би ји је од по чет ка но -
вем бра на сна зи на ред ба о за -
бра ни оку пља ња ви ше од пе то -
ро љу ди на отво ре ном и у за -
тво ре ном про сто ру, а ова ме ра
се од но си на би ло ко ју вр сту
оку пља ња, ра чу на ју ћи и про -
сла ве. О бро ју обо ле лих ви ше
не мо ра мо да се ин фор ми ше -
мо из ме ди ја, јер смо до шли
до тач ке ка да го то во сви мно ге
од њих по зна је мо, бу ду ћи да је
реч о на шим ком ши ја ма, ро -
ђа ци ма, ко ле га ма, при ја те љи -
ма... Да ли ће те, узев ши у об -
зир све на ве де не чи ње ни це,
ипак на пра ви ти сла вље за ве -
ћи број љу ди или оти ћи на сла -
ву – од лу ка је на ва ма. На ва ма
су, раз у ме се, и по тен ци јал не
по сле ди це те од лу ке.

Д. Ко жан

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ГРА ДУ И ПО КРА ЈИ НИ

ОВЕ ГО ДИ НЕ ПО ЛА СР БИ ЈЕ СЛА ВИ, 
А ДРУ ГА ПО ЛО ВИ НА НЕ ИДЕ НИ КУ ДА

ПО СКУ ПЉУ ЈЕ ПЦР ТЕСТ

Вла да Ср би је до не ла је од -

лу ку да од 1. ја ну а ра ПЦР

тест на ко ро на ви рус ко ји се

ра ди на зах тев гра ђа на

поску пи са 6.000 на 9.000

ди на ра.

Kада је реч о стра ним др -

жа вља ни ма, за њих це на те -

сти ра ња на лич ни зах тев од

утор ка, 16. де цем бра, из но -

си 18.000 уме сто до са да -

шњих 14.100 ди на ра. За на -

ше др жа вља не је це на до

кра ја го ди не не про ме ње на и

из но си 6.000 ди на ра.

Вла да је апе ло ва ла на гра -

ђа не ко ји же ле да се те сти -

ра ју на лич ни зах тев да те -

сти ра ње за ка жу ис кљу чи во

елек трон ским пу тем, ка ко би

се из бе гле гу жве и ре до ви

ис пред ко вид ам бу лан ти. Да

би се ко ри сти ла услу га „еЗа -

ка зи ва ње” на пор та лу „еУ -

пра ва”, ни је по треб на ре ги -

стра ци ја, а по твр да о

за ка за ном тер ми ну ша ље се

на имејл адре су.

УСЛО ВИ ЗА УЛА ЗАК У СР БИ ЈУ

Вла да Републике Ср би је

од лу чи ла је у уто рак, 16.

де цем бра, да ће до ма ћим

и стра ним др жа вља ни ма

за ула зак у Ср би ју од 20.

де цем бра би ти по тре бан

не га ти ван ПЦР тест не ста -

ри ји од 48 са ти.

Са оп ште но је и да ће др -

жа вља ни Ср би је ко ји не по -

се ду ју не га ти ван ПЦР тест

мо ра ти да бу ду у кућ ној изо -

ла ци ји де сет да на. Уко ли ко

се те сти ра ју у Ср би ји и тест

бу де не га ти ван, мо гу да пре -

ки ну изо ла ци ју пре вре ме на.

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.

ПОРЕСКА УПРА ВА

Ако има те оруж је,
спре ми те но вац

По ре ска упра ва Ср би је са -
оп шти ла је да је у то ку до -
ста ва ре ше ња о утвр ђе ном
по ре зу на ре ги стро ва но оруж -
је за 2020. го ди ну, а рок за
пла ћа ње ове оба ве зе је 15
да на од да на до ста вља ња ре -
ше ња. У са оп ште њу је пре -
ци зи ра но да су сва ре ше ња
пре да та по шти 14. де цем -
бра, та ко да ће се сма тра ти
до ста вље ним 29. де цем бра.

По рез за оруж је за лич ну
без бед ност за ко је је из дат
ору жни лист од но сно ко лек -
ци о нар ска до зво ла из но си
3.730 ди на ра, а уко ли ко је
уз то из да та и до зво ла за но -
ше ње – 18.550 ди на ра.

За об ве зни ке по ре за за ви -
ше ко ма да ре ги стро ва ног
оруж ја за лич ну без бед ност,
ко ји ма су из да те ис пра ве за
но ше ње оруж ја, ре ше ња ће
би ти до не та на кнад но. Д. К.

ИС ПЛА ТА МИНИМАЛ ЦА

За туристичке
раднике и угоститеље
Ис пла та још јед не ми ни мал не
за ра де у из но су од 30.367 ди на -
ра за за по сле не у ту ри зму и уго -
сти тељ ству у Ср би ји по че ла је у
по не де љак, 14. де цем бра.

По моћ ће, ка ко је на ја вље но,
до би ти 72.500 за по сле них у ту -
ри стич ким аген ци ја ма, рен та -
кар фир ма ма и уго сти тељ ским
објек ти ма и хо те ли ма, ко ји су
нај ви ше по го ђе ни пан де ми јом
ко ро на ви ру са. По ре ска упра ва
је об ја ви ла спи сак од 12.037
пред у зе ћа ко ја су оства ри ла пра -
во на по моћ др жа ве.

На сај ту Упра ве за тре зор
www.trezor.gov.rs да те су ло ка -
ци је нај бли же фи ли ја ле, као и
ин фор ма ци је о то ме шта овла -
шће на ли ца пред у зе ћа тре ба да
по не су ра ди ис пла те суб вен ци -
ја. Пред у зе ћи ма ће но вац би ти
упла ћен на по себ не на мен ске
ра чу не ко је Упра ва за тре зор
отво ра за ту свр ху. Д. К.

ЗА БРА НА ДО 7. ЈА НУ А РА

И да ље не мо же мо 
у Грч ку

Грч ка је про ду жи ла за бра ну
ула ска стра них др жа вља на,
укљу чу ју ћи и држављанe Ср -
би је, до 7. ја ну а ра.

За бра на се не од но си на др -
жа вља не зе ма ља чла ни ца ЕУ и
др жа ва Шен ген зо не, за тим на
ме ди цин ско осо бље, ис тра жи -
ва че и про фе си о нал це из обла -
сти здра вља, под усло вом да је
њи хов ула зак у Грч ку у по слов -
не свр хе, ли ца ко ја већ дужe
вре ме има ју бо ра вак у др жа ви
чла ни ци ЕУ или Шен ген зо ни,
као и за оне ко је има ју до зво лу
бо рав ка у тим др жа ва ма.

Из за бра не су из у зе ти и ди -
пло ма те, ху ма ни тар ни рад ни -
ци, вој на ли ца, за по сле ни у обла -
сти тран спор та, пут ни ци у тран -
зи ту, сту ден ти ко ји сту ди ра ју у
Грч кој, ли ца ко ја се ба ве не гом
ста ри јих ли ца и ли ца с по себним
по тре ба ма, као и се зон ски пољо -
при вред ни рад ни ци. Д. К.

АПР ПО РУ ЧУ ЈЕ

Ин те гра ци ја у то ку, не
бри ни те због гре ша ка
Аген ци ја за при вред не ре -
ги стре је то ком про те клог
ви кен да за по че ла ин те гра -
ци ју Ре ги стра при вред них
су бје ка та са Адре сним ре ги -
стром, ко ји во ди Ре пу блич -
ки ге о дет ски за вод.

У АПР-у ис ти чу да у то ку
овог про це са мо же до ћи до
про ме на по да та ка о адре си
се ди шта ре ги стро ва них су -
бје ка та, због ко јих при вред -
ни ци не мо ра ју да бри ну, јер
ће сви не тач ни по да ци би ти
ис пра вље ни у нај кра ћем ро -
ку, од но сно до кра ја овог
процеса.

По ред Цен трал ног ре ги стра
ста нов ни штва, Ре ги стра при -
вред них су бје ка та и Ре ги стра
не по крет но сти, Адре сни ре -
ги стар је је дан од кључ них
др жав них ре ги ста ра за хва љу -
ју ћи ко ји ма је мо гу ће ус по -
ста вља ње еУ пра ве. Д. К.



Чла ни ца Град ског
већа за ду же на за
кул ту ру по зва ла
„само стал це” да 
се при ја ве

На осно ву чла на 5. Од лу ке о
упла ти до при но са за пен зиј -
ско, ин ва лид ско и здрав стве но
оси гу ра ње ли ци ма ко ја су сте -
кла ста тус ли ца ко ја са мо стал -
но оба вља ју умет нич ку или дру -
гу де лат ност у обла сти кул ту -
ре, гра до на чел ник Алек сан дар
Сте ва но вић рас пи сао је јав ни
по зив осо ба ма што су сте кле
тај ста тус ка ко би оства ри ле
пра во на упла ту за 2021.

Ма ри ја Је вић, чла ни ца Град -
ског ве ћа за ду же на за кул ту ру
и омла ди ну, на ја ви ла је у хо -
лу згра де Град ске упра ве, 14.
де цем бра, пред мет ни јав ни
позив.

– Град Пан че во рас пи сао је
јав ни по зив за са мо стал не умет -
ни ке и све оне ко ји се ба ве кул -
ту ром, а ни су стал но за по сле -
ни, за пен зиј ско, ин ва лид ско и
здрав стве но оси гу ра ње. Он тра -
је од 15. до 31. де цем бра и сви
за ин те ре со ва ни мо гу сва ког да -
на да под не су сво је при ја ве у
Услу жном цен тру Град ске упра -
ве. У јав ном по зи ву на град -
ском сај ту на ла зе се ин фор ма -
ци је о по треб ној до ку мен та ци -
ји, усло ви ма и фор му ла ри ма
ко је тре ба при ба ви ти ка ко 
би се уче ство ва ло на овом
конкурсу. Сва ке го ди не има мо

приличан број при ја вље них
умет ни ка, та ко да нов ча на сред -
ства пла ни ра мо у од но су на
број ли ца ко ја кон ку ри шу. Пан -
че во је је дан од рет ких гра до ва
ко ји рас пи су ју ову вр сту јав ног
по зи ва за умет ни ке и сма трам
да је то вр ло ва жно за наш град,
за на ше умет ни ке, јер сви они

ко ји ни су стал но за по сле ни
има ју мо гућ ност да им ре дов -
но те че пен зиј ско, ин ва лид ско
и здрав стве но оси гу ра ње, а то
је, сла же мо се сви, од ве ли ког
зна ча ја за сва ли ца ко ја са мо -
стал но оба вља ју умет нич ку или
дру гу де лат ност у обла сти кул -
ту ре – ре кла је Ма ри ја Је вић.

Пра во на упла ту до при но са
за пен зиј ско, ин ва лид ско и
здрав стве но оси гу ра ње има ју
осо бе у свој ству ли ца ко ја:

само стал но оба вља ју умет нич -
ку или дру гу де лат ност у обла -
сти кул ту ре, што је, у скла ду
са за ко ном, утвр ди ло ре пре -
зен та тив но удру же ње у кул ту -
ри; има ју пре би ва ли ште на те -
ри то ри ји гра да Пан че ва; ни су
оства ри ла уку пан при ход у
прет ход ној го ди ни ко ји пре -

ла зи из нос про сеч не го ди шње
бру то за ра де на ни воу Пан че -
ва; осим ста на/ку ће где ста ну -
ју ни они лич но, као ни чла -
но ви за јед нич ког по ро дич ног
до ма ћин ства, не по се ду ју не -
по крет ну имо ви ну.

Пред мет но пра во сти че се на
осно ву под не те при ја ве и до -
ку ме на та ко ји не сме ју би ти
ста ри ји од шест ме се ци. То су:
обра зац 1 – из ја ва о са гла сно -
сти за об ра ду и при ба вља ње

лич них по да та ка; уве ре ње над -
ле жног ре пре зен та тив ног удру -
же ња у кул ту ри о чи ње ни ца ма
упи са ним у еви ден ци ју; до ка -
зи о пре би ва ли шту и о то ме да
умет ник ни је у рад ном од но су;
по ре ско уве ре ње о ви си ни
оства ре них го ди шњих при хо -
да; по твр да Слу жбе за ка та стар
не по крет но сти Пан че во о ка -
та стар ским при хо ди ма на не -
по крет но сти ма; ове ре на из ја -
ва о бро ју чла но ва за јед нич ког
по ро дич ног до ма ћин ства.

У раз ма тра ње се не ће узи -
ма ти при ја ве под но си ла ца ко -
ји има ју не из ми ре не оба ве зе у
По ре ској упра ви на осно ву до -
при но са за пен зиј ско, ин ва лид -
ско и здрав стве но оси гу ра ње.

При ја ве с до ка зи ма тре ба до -
ста ви ти Услу жном цен тру, Трг
кра ља Пе тра I 2–4, за кључ но с
31. де цем бром, с на зна ком „за
јав ни по зив ли ци ма ко ја су сте -
кла ста тус ли ца ко ја са мо стал -
но оба вља ју умет нич ку или дру -
гу де лат ност у обла сти кул ту ре,
ра ди оства ри ва ња пра ва на упла -
ту до при но са за пен зиј ско, инва -
лид ско и здрав стве но оси гурање”.

До дат не ин фор ма ци је мо гу
се до би ти на те ле фон 013/308-
906, или имеј лом: nevenka.
kljajic@pancevo.rs.

Крај њи рок за
пензио ни са ње у овој
го ди ни 31. де цем бар

Уко ли ко не ко под не се
зах тев 1. ја ну а ра
2021, ва же стро жи
усло ви

За по сле ни ко ји же ле да се пен -
зи о ни шу по про пи си ма ко ји
ва же за ову го ди ну тре ба ло би
да до 30. де цем бра рас ки ну
рад ни од нос, ка ко би нај ка сни -
је 31. де цем бра под не ли зах -
тев за оства ри ва ње пра ва на
пен зи ју. Уко ли ко то не ура де,
под но ше ње зах те ва 1. ја ну а ра
и ка сни је под ра зу ме ва при ме -
ну усло ва ко ји ва же у тој но вој
го ди ни, а ко ји су дру га чи ји, по -
твр ђу ју у Фон ду за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње.

Уко ли ко, да кле, онај ко је
сте као услов за пен зи ју по про -
пи си ма за 2020. го ди ну за ка -
сни ма кар и је дан дан с пре да -
јом зах те ва за пен зи о ни са ње,
гра ни ца за од ла зак у ста ро сну
пен зи ју код же на се по ме ра за
два ме се ца, та ко да је услов ко -
ји тре ба да ис пу не у 2021. го -
ди ни 63 го ди не и два ме се ца
жи во та и нај ма ње 15 го ди на
ста жа оси гу ра ња. Код му шка -
ра ца се усло ви не ме ња ју, већ
је и да ље по треб но да има ју 65
го ди на жи во та и нај ма ње 15
го ди на ста жа оси гу ра ња ка ко
би оти шли у ста ро сну пен зи ју.

До пр ве ис пла те 60 да на

За оства ри ва ње пра ва на пре -
вре ме ну ста ро сну пен зи ју од 1.
ја ну а ра 2021. го ди не му шкар -
ци ма ће би ти по треб но 40 го -
ди на ста жа оси гу ра ња и 59 го -
ди на жи во та, а же на ма нај ма -
ње 39 го ди на и че ти ри ме се ца
ста жа оси гу ра ња и 58 го ди на и
че ти ри ме се ца жи во та.

С об зи ром на то да све бу ду -
ће пен зи о не ре нај ви ше за ни -
ма ка да мо гу да оче ку ју да им
по штар пр ви пут по зво ни на
вра та и до не се пен зи ју, у Фон -
ду ка жу да је за кон ски рок за
до но ше ње ре ше ња о пра ви ма
из пен зиј ског и ин ва лид ског

оси гу ра ња до 60 да на од да на
под не тог зах те ва.

Фонд до но си ви ше од 90 од -
сто ре ше ња у овом ро ку, али
уко ли ко се у по ступ ку утвр ди
да не до ста ју по да ци без ко јих
се не мо же од лу чи ти по зах те -
ву, по сту пак мо же тра ја ти ду -
же од за кон ског ро ка, док се
не утвр де по да ци нео п ход ни за
од лу чи ва ње.

На пи та ње шта је нај че шћи
раз лог да се ис пла та пр ве пен -
зи је од ло жи, у пен зиј ском фон -
ду об ја шња ва ју да су то па пи ри
и по да ци ко ји не до ста ју, до че -
га мо же до ћи из ви ше раз ло га.

Нај че шће су то не у пла ће ни
до при но си за ПИО а да за по -
сле ни ни је ни знао да има ру -
пу у ста жу, не пре да ва ње при -
ја ва М-4, не по сто ја ње прав не
и фи нан сиј ске до ку мен та ци је
о рад ном ан га жо ва њу ли ца и
при ба вља ње до ка за о рад ном
ан га жо ва њу ли ца ко ја су ра ди -
ла ван Ср би је.

Шта мо же да оспо ри жал ба

Упи та ни да ли се пен зи о не ри
ко ји до би ју ре ше ње жа ле на
из нос пен зи је јер су оче ки ва ли
да ће она би ти ве ћа, у Фон ду
ПИО ка жу да нај ста ри ји ко ји
има ју при мед бе на пр во сте пе -
но ре ше ње о оства ре ном пра ву
на пен зи ју има ју прав ну по у ку

на ре ше њу да мо гу уло жи ти
жал бу Фон ду ПИО. Жал бом
мо гу да се оспо ре све чи ње ни -
це утвр ђе не ре ше њем (ви си на
пен зи је, утвр ђен пен зиј ски
стаж, да тум сти ца ња пра ва на
пен зи ју).

Нај ве ћи број жал би се од но -
си на ви си ну пен зи је. Уко ли ко
се у по ступ ку по жал би утвр ди
да је она осно ва на, по ни шта ва
се пр во сте пе но ре ше ње и до -
но си но во, на ко је стран ка по -
но во има пра во жал бе. Нео сно -
ва не жал бе се од би ја ју ре ше -
њем у ко ме се на во де сви за -
кон ски раз ло зи због ко јих је
жал ба од би је на.

Из нос пен зи је се об ра чу на ва
пре ма утвр ђе ним по да ци ма.
Об ра чу на ти из нос пен зи је мо -
же би ти ис под оче ки ва ња ко -
ри сни ка због то га што ни су об -
у хва ће ни сви пе ри о ди оси гу -
ра ња, то јест због то га што Фонд
не ма по дат ке о упла ће ним до -
при но си ма за уку пан стаж, од -
но сно оства ре ној за ра ди.

У та квим си ту а ци ја ма до но -
си се при вре ме но ре ше ње, ко -
је се кроз слу жбе но по сту па ње
ме ња, об у хва та ју ћи на кнад но
утвр ђе не по дат ке о пла ће ним
до при но си ма, од но сно за ра ди
и ста жу.

Иа ко ве ћи на не мо же да до -
че ка да на пу ни 65 го ди на и оде

у пу ну ста ро сну пен зи ју, без
пла ћа ња пе на ла, има и оних
ко ји же ле да на ста ве да ра де и
ко ји и не зна ју да ли мо ра ју да
се пен зи о ни шу или са мо да на -
ста ве да до ла зе на по сао и по -
сле 65. ро ђен да на.

У Фон ду ПИО од го ва ра ју да
су пра ва из пен зиј ског и ин ва -
лид ског оси гу ра ња лич на и
оства ру ју се по зах те ву стран -
ке. За кон о ПИО про пи су је усло -
ве за оства ри ва ње пра ва на пен -
зи ју, док За кон о ра ду про пи су -
је ка да ли цу по си ли за ко на
пре ста је рад ни од нос. Пре ма
чла ну 175 За ко на о ра ду, рад ни
од нос пре ста је кад за по сле ни
на вр ши 65 го ди на жи во та и нај -
ма ње 15 го ди на ста жа оси гу ра -
ња, ако се по сло да вац и за по -
сле ни друк чи је не спо ра зу ме ју.

Пра во на ста ро сну пен зи ју и
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју
оства ру је се по сле пре стан ка
оси гу ра ња, осим за ли ца ко ја
оба вља ју са мо стал ну де лат ност
у скла ду са за ко ном ко јим се
уре ђу је рад при ват них пред у -
зет ни ка, име но ва на, иза бра на
или по ста вље на ли ца и хра ни -
те ље ко ји пра во на ста ро сну
пен зи ју или пре вре ме ну ста ро -
сну пен зи ју мо гу оства ри ти ис -
пу ње њем усло ва за сти ца ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју или
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју.
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Петак, 18. децембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

ПАН ЧЕ ВО МЕ ЂУ РЕТ КИМ ГРА ДО ВИ МА КО ЈИ ОВО ЧИ НЕ

Јав ни по зив за са мо стал не умет ни ке

Осо ко љен ве ли ким бро јем гла со ва, Трамп на ме ра ва да
сво ју ба зу одр жи у уве ре њу да је он жр тва „по кра де них
из бо ра” и да Џо Бај ден тре ба да бу де тре ти ран као не -
ле ги тим но иза бра ни пред сед ник. Да се, та ко, по твр ди
као пред вод ник ан ти е ста бли шмент ског по кре та ко ји
ће, не пре ста но и на сва ки на чин, оме та ти про гра ме но -
ве вла сти и је два че ка ти да је сме ни он, као ње гов бар -
јак тар. Мно го је лак ше та ко не што уми сли ти не го оства -
ри ти. По след ња го ди на Трам по ве вла да ви не пам ти ће
се ме ђу Аме ри кан ци ма као јед на од нај те жих у њи хо -
вој мо дер ној исто ри ји – пре све га због ка та стро фал них
по сле ди ца на ле та ко ро на ви ру са, чи је је до ме те он пот -
це њи вао... Не при ли че де мо кра ти ји то ли ка уз др ма ва -
ња два сту ба на ко ји ма по чи ва – из бо ра и вла да ви не за -
ко на. За та ква из ви то пе ра ва ња у њој не сме би ти пар -
до на…

(Но ви нар Мом чи ло Пан те лић, „Но ви ма га зин”, 13.
де цем бар)

* * *
Кроз ево лу ци ју смо се раз ви ја ли у при ро ди и не рас ки -
ди во смо с њом по ве за ни – све на ше фи зи о ло шке
функ ци је су под ре ђе не при ро ди. За то се те ло, на је дан
пот пу но ин ту и ти ван на чин, осе ћа до бро у том окру же -
њу. Кре та ње је ве о ма зна чај но за чо ве ка. При ли ком
фи зич ке ак тив но сти се ре гу ли ше ни во стре са, сма њу је
се на пе тост и симп то ми де пре си је. Гле да ње ка хо ри -
зон ту по ма же да опу сти мо оч не ми ши ће, ак ти ви ра ју
се дру ги де ло ви мо зга у од но су на то ка да во зи мо ау то -
мо бил или гле да мо у ком пју тер. Из у зет но је бла го тво -
ран звук пти ца, ве тра ко ји по ме ра кро шње, звук ки ше
– сви они нас уми ру ју. У при ро ди се жи вот од ви ја без
нас, жи во ти ње и биљ ке жи ве као и до са да, њи хов жи -
вот ни је уз др ман ко ро ном. До бро је по зна то ко ли ко су
до дир, те ле сни кон такт и гр ље ње бла го твор ни по на ше
фи зич ко и мен тал но здра вље. Ка да се гр ли мо, лу чи се
ок си то цин, хор мон ко ји ре гу ли ше стрес, та ко да бих ја
сви ма пре по ру чи ла да за гр ле др во ако већ не мо гу
дру ге љу де.

(Пси хо те ра пе ут ки ња Ха на Ста ма то вић, Би-Би-Си,
11. де цем бар)

* * *

* * *
Пи та ње је са мо ка кав смо за кљу чак из на ше не срећ не
исто ри је из ве ли. Па мет ни на ро ди се ме ња ју, уче из
исто риј ских гре ша ка. На ла зе на чи на да по бољ ша ју свој
жи вот, да га про ве ду што пу ни је и срећ ни је. Ако то не
мо же мо да учи ни мо са соп стве ним жи во том, ни ко нам
ни је крив. По не кад имам ути сак да сам и сам од го во -
ран за ово што нам се до га ђа... Зна те, ме ни су са да, ка -
да је ко му ни зам про шлост, ко му ни сти бли жи не го не -
ка да ка да сам их сма трао „мрач ном си лом”. Са да хва -
там се бе ка ко ко му ни сте, ако не баш сим па ти шем, он -
да раз у мем иде а ле и на че ла за ко ја су се бо ри ли. До -
бро, из не ве ра ва ли су их, ла га ли су љу де и пре тва ра ли
се да су оно што ни су, али ипак су има ли иде ју ко ја ни -
је би ла при ват на, не го оп шта, за до бро свих. Бар та ко
су се де кла ри са ли, а по не ки од њих је и ве ро вао у то.
Под ста ре да не сам по стао ле ви чар. То је су прот но од
оно га: као млад си ле ви чар, а под ста рост по ста јеш де -
сни чар. Код ме не је обр ну ти слу чај.

(Ре ди тељ Го ран Мар ко вић, „Да нас”, 14. де цем бар)

* * *
Ме не, на рав но, Ју го сла ви ја не за ни ма. Не за ни ма ме
ни Ау стро у гар ска, не за ни ма ју ме ни Хр ват ска и Ср би -
ја. Ме не за ни ма ју жи ви љу ди. А оно што из гле да као
њи хо ва па те тич на и го то во па то ло шка оп сед ну тост Ју -
го сла ви јом – што се он да це ре мо ни јал но ма ни фе сту је
о да ни ма ре пу бли ке, Ти то вим ро ђен да ни ма и дру гим
исто риј ским да ту ми ма – мно го ви ше го во ри о жи во ти -
ма тих ма лих жи вих љу ди, њи хо вом оча ју и оча ју њи -
хо вих ма лих, бед них и про па лих др жа ви ца не го што
го во ри о при род ним и дру штве ним ле по та ма Ју го сла -
ви је. Не ма бо ље и пре ци зни је ме ре ду би не тог оча ја од
чи ње ни це да њи ма да нас, три де сет или че тр де сет го -
ди на ка сни је, чак и та ква јед на си ва др жа ва – ко ја је
про га ња ла сло бод не ин те лек ту ал це, за бра њи ва ла књи -
ге и умет ни ке за тва ра ла на ви ше го ди шње ро би је – из -
гле да као те мат ски парк Зе мље чу да у Ди зни лен ду.

(Пи сац и но ви нар Бо рис Де жу ло вић, „Не дељ ник”, 9.
де цем бар)

КОНЦЕПТ КА КО БР ЖЕ СТИ ЋИ ДО ПЕН ЗИ О НОГ ЧЕ КА

ГРА НИ ЦА ЗА ДА МЕ ДВА МЕ СЕ ЦА ДА ЉЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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РАС ПИ САН КОН КУРС 
ЗА ИС ТРА ЖИ ВА ЧЕ

Ака дем ци, при ја ви те се!
Mлади ис тра жи ва чи, сту ден ти док -
тор ских ака дем ских сту ди ја, мо гу
се при ја ви ти на јав ни по зив Ми -
ни стар ства про све те, на у ке и тех -
но ло шког раз во ја за укљу чи ва ње у
на уч но и стра жи вач ки рад у акре -
ди то ва ним на уч но и стра жи вач ким
ор га ни за ци ја ма до 28. де цем бра.

Др жа ва по зи ва 100 мла дих ис -
тра жи ва ча, од ко јих 20 из обла сти
умет но сти, ко ји има ју ти ту лу ди -
пло ми ра ни ма стер и пр ви пут су
упи са ни у пр ву го ди ну док тор ских
ака дем ских сту ди ја за школ ску
2020/2021. го ди ну на акре ди то ва -
ној ви со ко школ ској уста но ви у Ре -
пу бли ци Ср би ји.

У кон кур су сто ји да је услов да
кан ди да ти не бу ду ста ри ји од 30
го ди на, од но сно да су ро ђе ни 1990.
го ди не или ка сни је, као и да укуп -
на про сеч на оце на бу де нај ма ње
9,00 (де вет). Текст по зи ва са обра -
сцем при ја ве тре ба пре у зе ти са сај -
та Ми ни стар ства, а у ње му су на ве -
де ни усло ви уче шћа, на чин при ја -
ве, као и по треб на до ку мен та ци ја.

ИЗ МЕ ЊЕН ПРА ВИЛ НИК 
ЗА ТЕЧ НА ГО РИ ВА

Сма њен са др жај сум по ра
Ми ни стар ство ру дар ства и енер -
ге ти ке Ср би је усво ји ло је но ви Пра -
вил ник о тех нич ким и дру гим зах -
те ви ма за теч на го ри ва нафт ног
по ре кла, ко ји пред ви ђа сма ње ње
са др жа ја сум по ра у лож-уљи ма с
мак си мал них три на нај ви ше је -
дан од сто од 1. ја ну а ра 2021. го ди -
не. Усва ја њем овог пра вил ни ка, за
ко ји је би ла оба ве за да се до не се
још пре две го ди не, Ср би ја се у
пот пу но сти уса гла си ла с ме ђу на -
род но пре у зе тим оба ве за ма им пле -
мен та ци је Ди рек ти ве 2016/802/ЕК
о са др жа ју сум по ра у од ре ђе ним
теч ним го ри ви ма.

У Mинистарству оце њу ју да ће
сма ње ње са др жа ја сум по ра до при -
не ти ма њим еми си ја ма сум пор-ди -
ок си да из ло жи шта ко ја ко ри сте
ту вр сту по гон ског го ри ва, као што
су елек тро при вре да, то пла не и ин -
ду стри ја, што је по себ но зна чај но
у пе ри о ду греј не се зо не, ка да се
упо тре ба лож-уља по ве ћа ва. Но -
вим пра вил ни ком сма њен је и са -
др жај сум по ра у го ри ву за рад не
ма ши не и трак то ре, чи ме је у пот -
пу но сти из вр ше но уса гла ша ва ње с
Ди рек ти вом 98/70/ЕК о ква ли те ту
ди зе ла и мо тор них бен зи на.

АНА ЛИ ЗА МА ЛЕ МА ТУ РЕ

Ву ков ци ви ше 
ни су ву ков ци?!

Ана ли за јун ске ма ле ма ту ре ко ју је
ура дио За вод за вред но ва ње ква -
ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња по -
ка зу је да је зна ње мно гих ву ко ва ца
ис под ре пу блич ког про се ка. Мно -
ги од њих су има ли ма ње бо до ва од
ре пу блич ког про се ка из срп ског је -
зи ка и из ма те ма ти ке (11 бо до ва).

Пре ма овом из ве шта ју, не што
ма ње од по ло ви не уче ни ка би ло је
од лич но на кра ју осмог раз ре да, а
сва ки пе ти је имао про сек 5,00. Ве -
ли ки број уче ни ка је имао пе ти це
из пред ме та ко ји су би ли те сти ра -
ни на ма ту ри, пре све га из би о ло -
ги је, ге о гра фи је и исто ри је, а нај -
ма ње из ма те ма ти ке.

Иа ко је утвр ђе но да по сто ји по -
ве за ност из ме ђу оце на и по стиг ну -
ћа на те сто ви ма (ђа ци с бо љим
успе хом по сти жу бо ље ре зул та те
на ма ту ри), оче ки ва ло се да она
бу де ви ша. Струч ња ци из но се за -
па жа ње да по сто ји ве ли ка раз ли ка
у зна њу ко је на ма лој ма ту ри по -
ка жу уче ни ци. На при мер, уче ник
с трој ком у не кој шко ли по сти же
исти ре зул тат као уче ник с пе ти -
цом у не кој дру гој осмо лет ки. Раз -
ли ке у зна њу има и ме ђу ву ков ци -
ма, ко јих је у про шлој ге не ра ци ји
ма лих ма ту ра на та би ло 8.482, од -
но сно 13,8 од сто.

Не пот пу на ин фор ма ци ја
слу де ла гра ђа не и
продуби ла страх 
од аероза га ђе ња

Глу ви те ле фо ни на
релаци ји но ви на ри –
држав не ин сти ту ци је
рађа ју не по ве ре ње

Опа сан еко ло шки спин?

Ова ко је про шле не де ље осва нуо на -
слов у „Ве чер њим но во сти ма”, а сам
текст иза звао је бур ну ре ак ци ју ка ко
струч не јав но сти, та ко и обич них гра -
ђа на. Убр зо је де ман то ва но оно што
је из не то, али, ка ко то обич но би ва у
ова квим си ту а ци ја ма, ште та је учи -
ње на и скеп тич ни гра ђа ни су на кон
овог слу ча ја још ви ше слу ђе ни. Ово
је још је дан при мер у ни зу о то ме ко -
ли ко је ва жно пра во вре ме но и тач но
ин фор ми са ње и ко ли ко по вр шност,
ба ха тост и не мар ност, ка ко ме ди ја,
та ко и над ле жних, мо гу да ус па ни че
гра ђа не. Но кре ни мо ре дом.

На и ме, по вод за спор ни текст је то
што је Аген ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не на свом сај ту про ме ни ла гра -
нич не вред но сти, па су но ви на ри за -
кљу чи ли да је „ви ше де це ниј ски про -
блем са за га ђе њем у Ср би ји на из глед
ре шен пре ко но ћи”. Сни же ни су кри -
те ри ју ми за кла си фи ка ци ју за га ђе ња
су спен до ва ним пра шка стим ма те рија -
ма (кан це ро ге не че сти це, из у зет но опа -
сне по здра вље љу ди, на ро чи то деце).

До та да, за при хва тљив ква ли тет
ва зду ха то ле ри са ло се при су ство нај -
сит ни јих пра шка стих ма те ри ја
(ПМ2,5) од 30 до 40 ми кро гра ма по
ме тру куб ном, а са да је то про ме ње -
но, па је гор ња гра ни ца по диг ну та на
55 ми кро гра ма по ме тру куб ном. По
но вој ска ли Аген ци је за за шти ту жи -
вот не сре ди не, тер мин „ја ко за га ђен”
за из ме ре не вред но сти ПМ2,5, ко ри -
шћен за де фи ни са ње при су ства опа -
сних ма те ри ја од 90 ми кро гра ма по
ме тру куб ном са да се ко ри сти ка да
вред но сти пре ма ше 110 ми кро гра ма
по ме тру куб ном.

Оп ту жбе и де ман ти

О овом „по ква ре ном” чи ну др жа ве
пр ви су јав ност алар ми ра ли чла но ви
не вла ди не ор га ни за ци је Ре гу ла тор -
ни ин сти тут за об но вљи ву енер ги ју и
жи вот ну сре ди ну. Ка ко су на ве ли,
из ме ње ни кри те ри ју ми у ин дек су за
оце њи ва ње ква ли те та ва зду ха ни су у

скла ду с гра нич ним вред но сти ма
еми си ја за га ђу ју ћих ма те ри ја ко је су
утвр ђе не Уред бом о усло ви ма за мо -
ни то ринг и зах те ви ма ква ли те та ва -
зду ха. Пре ма њи хо вим са зна њи ма,
ова уред ба ни је про ме ње на. Сма тра -
ју да „ако по да ци у из ве шта ју Аген -
ци је и на њи хо вом сај ту ни су исти,
он да то збу њу је гра ђа не и оне мо гу -
ћа ва их да оства ре сво је пра во да бу -
ду пра во вре ме но и исти ни то ин фор -
ми са ни о ста њу жи вот не сре ди не”. У
Ре гу ла тор ном ин сти ту ту су ис та кли
да их по себ но „за бри ња ва што се
Аген ци ја од лу чи ла на ове про ме не у
мо мен ту ка да је сви ма ја сно да је
ва здух пре за га ђен”.

Не ко ли ко да на ка сни је огла си ла се
Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди -
не са оп ште њем у ко ме об ја шња ва шта
се за пра во до го ди ло и шта зна че та
уса гла ша ва ња кри те ри ју ма. Реч је о
ускла ђи ва њу ра спо на ин дек са ква ли -
те та ва зду ха ко је је Аген ци ја за за -
шти ту жи вот не сре ди не спро ве ла ка -
ко би се об је ди ни ли по да ци с мер них
ста ни ца – нео п ход но је би ло да се
при ме ни исти ин декс.

„На кон уса гла ша ва ња по да ци ко ји
су до ступ ни на веб-пор та ли ма Град -
ског за во да за јав но здра вље Бе о град

и Аген ци је за за шти ту жи вот не сре -
ди не су ујед на че ни и гра ђа ни до би ја -
ју тран спа рен тан и ефи ка сан при каз
по да та ка са свих 13 мер них ста ни ца
за те ри то ри ју гра да Бе о гра да”, сто ји
у са оп ште њу Аген ци је ко је се на ла зи
на њи хо вом сај ту.

Твр де да се уве де не из ме не од но се
ис кљу чи во на ускла ђи ва ње ра спо на
ин дек са ква ли те та ва зду ха, а не на
про ме не кри те ри ју ма за оце њи ва ње
ква ли те та ва зду ха, ко ји су, за раз ли ку
од ин дек са ква ли те та ва зду ха, об у -
хва ће ни за кон ском ре гу ла ти вом у Ре -
пу бли ци Ср би ји.

На осно ву спо ра зу ма из 2017. го -
ди не Аген ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не ускла ди ла је ин декс за оце ну
ква ли те та ва зду ха с Град ским за во -
дом за јав но здра вље Бе о град, пре у -
зев ши ин декс под на зи вом Common
Air Quality Index (CAQI), као ре зул -
тат про јек та раз ви је ног у окви ру ЕУ
про јек та CITEAIR. Про је кат CITEAIR
по др жа ва европ ске гра до ве и ре гионе
у њи хо вим на по ри ма да ис пу не гра -
нич не вред но сти и по бољ ша ју ква ли -
тет ва зду ха за сво је гра ђа не. На поми -
њу да ин декс за оце ну ква ли те та ва -
зду ха ни је сред ство за про ве ру ускла -
ђе но сти са стан дар ди ма ква ли те та

ва зду ха и не мо же се ко ри сти ти у ту
свр ху.

Оправ да на ре ак ци ја

Е са да, чи ње ни ца је да је др жав но
те ло за ду же но за за шти ту жи вот не
сре ди не на свом сај ту сни зи ло кри -
те ри ју ме за ПМ2,5 и азот-ди ок сид
(NО2), па је та ко ва здух ко ји је пре
ме сец да на сма тран „за га ђе ним” са -
да „при хва тљив”.

У спор ном тек сту ни су из не ти ста -
во ви Аген ци је за жи вот ну сре ди ну ни
Ми ни стар ства жи вот не сре ди не о овој
те ми, јер над ле жне слу жбе ни су на -
шле за сход но да од го во ре на њих.
Сто га је у јав ност иза шла ова не пот -
пу на ин фор ма ци ја, ко ја је на пра ви ла
пра ву по мет њу и иза зва ла још ве ћи
гнев гра ђа на због не чи ње ња у обла сти
сма ње ња еми то ва ња опа сних ма терија.

Ре ак ци ја је са свим ра зу мљи ва, а
страх гра ђа на оправ дан, јер сит не че -
сти це ПМ10 и ПМ2,5, ко је на ста ју са -
го ре ва њем угља, ла ко ула зе у нај ду -
бље де ло ве плу ћа и ве зу ју за се бе чак
и нај о па сни ја је ди ње ња, као што су
хло ро ва ни аро ма тич ни угљо во до ни -
ци, од ко јих су не ки кан це ро ге ни.

Има и оних ко ји твр де да је чи тав
слу чај са мо спи но ва ње јав но сти.

ТРА ГОМ ЈЕД НЕ ВЕ СТИ

ЗА ГА ЂЕН ВА ЗДУХ ОД ЈЕД НОМ ПО СТАО ПРИ ХВА ТЉИВ!?

Сто ок тан ски бен зин за

веле про дај не куп це

Ком па ни ја НИС пла си ра ла је на ве -
ле про дај но тр жи ште ви со ко ок тан ски
мо тор ни бен зин од 100 ок та на (евро
БМБ 100) ко ји се про из во ди у Ра фи -
не ри ји наф те Пан че во. Мо тор ни бен -
зин евро БМБ 100 пред ста вља го ри во
вр хун ског ква ли те та до ма ће про из -
вод ње ко је у пот пу но сти за до во ља ва
све зах те ве про пи са не европ ским стан -
дар ди ма ква ли те та бен зи на. Ње го ва
до дат на вред ност огле да су у ви со -
ком ок тан ском бро ју, ко ји пред ста -
вља кључ ну ме ру ква ли те та го ри ва.
Ви ша вред ност ок тан ског бро ја, из -
ме ђу оста лог, до при но си ве ћој сна зи
и по бољ ша њу рад них ка рак те ри сти -
ка мо то ра, про ду жа ва ње гов рад ни
век и сма њу је по тро шњу го ри ва, док
исто вре ме но ути че и на сма ње ње еми -
си је за га ђу ју ћих га со ва, чи ме се до -
при но си за шти ти и очу ва њу жи вот не
сре ди не.

– Ком па ни ја НИС оста је по све ће на
ши ре њу па ле те де ри ва та ко је ну ди
по тро ша чи ма, кон стант но уво де ћи
ино ва ци је ка ко би до дат но уна пре ди -
ла ква ли тет сво јих про из во да. С на -
шим ве ле про дај ним куп ци ма гра ди -
мо ду го роч ну са рад њу, ко ја се за сни -
ва на по ве ре њу, од го вор но сти и парт -
нер ском од но су. Но ви про из вод ко ји
смо увр сти ли у по ну ду за ве ле про дај -
но тр жи ште још јед ном по ка зу је на -
шу спрем ност да на шим парт не ри ма

по ну ди мо нај бо љи ква ли тет нафт них
де ри ва та до ма ће про из вод ње – ре као
је Кон стан тин Та ра сов, ди рек тор Ди -
рек ци је за ко мер ци јал не ак тив но сти
ком па ни је НИС, по во дом пла сма на
но вог про из во да на тр жи шту.

Ком па ни ја НИС на ста ви ла је у 2020.
го ди ни ин тен зи ван раз вој ма ло про -
дај не мре же у зе мља ма ре ги о на и пу -
сти ла у рад шест но вих обје ка та у
Бо сни и Хер це го ви ни и Ру му ни ји.
Упр кос иза зов ним окол но сти ма на
тр жи шту, на ста лим услед пан де ми је
ко ви да 19, у Бо сни и Хер це го ви ни је
у тре ћем квар та лу пу ште но у рад пет
бен зин ских ста ни ца. На кон по чет ка
ра да ових ста ни ца за снаб де ва ње

горивом НИС у БиХ ру ко во ди мре -
жом од укуп но 42 ма ло про дај на објек -
та. По ред то га, у Зе ни ци је отво ре но
но во скла ди ште ди зе ла за пре ми не
три ми ли о на ли та ра, ко је ће ком па -
ни ји омо гу ћи ти од ла га ње до дат них
ко ли чи на ди зе ла ко је се до пре ма ју
из Ра фи не ри је наф те Пан че во.

У Ру му ни ји је по чет ком го ди не
отво ре на ста ни ца за снаб де ва ње го -
ри вом „Ото пе ни”, а реч је о де вет на -
е стом ма ло про дај ном објек ту ком па -
ни је у тој др жа ви. По сло ва ње у обла -
сти ма ло про да је, ка да је реч о ре ги о -
ну, НИС раз ви ја и у Бу гар ској, где
по се ду је укуп но 34 ста ни це за снаб -
де ва ње го ри вом.

НИС је, та ко ђе, во де ћа ма ло про -
дај на мре жа у Ср би ји, где по се ду је
ви ше од 300 бен зин ских ста ни ца.

У скла ду са укуп ном мо дер ни за ци -
јом ком па ниј ске ма ло про дај не мре -
же на те ри то ри ји Ср би је и ње ном
стра те ги јом ши ре ња у ре ги о ну, НИС
на сту па на тр жи шту са два ма ло про -
дај на брен да, а то су „НИС Пе трол” и
„Га спром”.

Све вр сте го ри ва про ла зе стро гу и
ре дов ну ла бо ра то риј ску кон тро лу и
од го ва ра ју зах те ви ма Пра вил ни ка о
тех нич ким и дру гим зах те ви ма за теч -
не вр сте го ри ва нафт ног по ре кла, а
евро пре ми јум БМБ 95, Г-драјв 100,
оп ти бен зин 95, евро ди зел, Г-драјв
ди зел и оп ти ди зел од го ва ра ју и европ -
ским стан дар ди ма ква ли те та.

Бренд „НИС Пе трол” ну ди по тро -
ша чу по у зда ност, до ступ ност, са вре -
ме не стан дар де услу га и га ран то ва ни
ква ли тет нафт них де ри ва та. Бен зин -
ске ста ни це овог брен да нај за сту пље -
ни је су у Ср би ји. По ред Ср би је, мре -
жа „НИС Пе трол” ра ди и у Ре пу бли -
ци Срп ској. За рад ве ће ефи ка сно сти
ра да и по ве ћа ња свог по сло ва ња на
ма ло про дај ном тр жи шту у Ср би ји и
ре ги о ну, НИС је кра јем 2012. лан си -
рао пре ми јум бренд бен зин ских ста -
ни ца – „Га спром”. По се ти о ци обје ка -
та брен да „Га спром” има ју мо гућ ност
да ку пе го ри ва европ ског стан дар да,
ви со ко ква ли тет на уља и ма зи ва и дру -
гу до пун ску ро бу. До сту пан им је ин -
тер нет и бо гат ме ни у ре сто ра ну, ко ји
укљу чу је и је ла на ци о нал не ку хи ње.

НИС НА СТА ВИО РАЗ ВОЈ МА ЛО ПРО ДАЈ НЕ МРЕ ЖЕ У РЕ ГИ О НУ

Но ве бен зин ске пум пе и но во го ри во

Страну припремиo 
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6 ЗДРАВЉЕ

Где про на ћи уте ху 
кад се све (с)ру ши?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо се на ла -
зи ли, или се још увек на ла зи -
мо, у не кој си ту а ци ји ка да се
осе ћа мо бес по моћ но, рас тр за -
ни бри га ма или не у те шни и
емо тив но ра стро је ни. Углав -
ном је тај осе ћај по ве зан с гу -
бит ком не ко га или не че га што
за нас има ве ли -
ку вред ност би -
ло ма те ри јал ну,
би ло емо тив ну.

Гу би так јед -
на ко „бо ли” и
оста вља емо тив -
ну пра зни ну без
об зи ра на то да
ли је ства ран,
оче ки ван или
са мо прет по ста -
вљен. Та да смо
у по тра зи за не -
чим или не ким
што мо же да
нам пру жи уте -
ху и по мог не да
не ка ко убр за мо
вре ме, док не
бу де мо на без -
бед ној уда ље но -
сти од пе ри о да
у ко јем се де сио гу би так. По -
ку шај да се за бо ра ви ко ли ко
смо по вре ђе ни, уса мље ни или

не срећ ни за вр ша ва се обично
не кон тро ли са ним хра ње њем
баш тих емо ци ја ко је же ли -
мо да по ти сне мо. Уте ха се
обич но тра жи у пре је да њу,
ал ко хо лу или ри зич ном
понаша њу, од но сно иза зи ва -
њу суд би не. Баш на њу смо
љу ти за то што је „кри ва” за
ма ло ду шност и не за до вољ -
ство ко ји по ста ју по че так и
крај сва ког на шег да на.

Не ке осо бе бе же од спољ -
ног све та, по вла че се у се бе и
из до бро вољ не изо ла ци је из -
ла зе са мо ка да је нео п ход но.
Та да мо гу да на ста ну и мно га
све до чан ства пе ри о да ду шев -
не пат ње са чу ва на од за бо ра -
ва у об ли ку сти ха, при че или
сли ке. Kада умет ност ства ра -
ња пре у зме уло гу те ши те ља,
бо љи так је са свим из ве стан.
Kада про ђе пе ри од „ра да жа -
ло сти”, ко ји у про се ку тра је

пар ме се ци,
оста ју за бе ле -
же на, са чу ва на
и као пу то каз
дру гим љу ди ма
до ступ на де ла
ко ја мо гу да
пру же уте ху, јер
су и на ста ла у
про це су ње ног
тра же ња.

Уте ху нај бо -
ље зна ју да пру -
же осо бе ко је
су има ле лич -
но ис ку ство гу -
бит ка или
струч ња ци ко -
ји зна ју про цес
„ра да жа ло сти”
и мо гу да по -
мог ну да се без -
бол ни је про ђе

кроз тај пе ри од. Са вр шен ство
на ко је је на ште ло ван си стем
на зван жи вот по кре ће осо бе

да при ча ју о свом бо лу
из но ва и из но ва и да на
тај на чин по кре ћу ме ха -
ни зам ко ји не по гре ши -
во про на ла зи осо бе што
мо гу да пру же уте ху ре -
чи ма, за гр ља јем или зна -
њем. У при ро ди сва ког
од нас је да мо же да пре -
по зна ко ме је по треб на
уте ха или ко ме да се
окре не да би је до био.
Не за ви сно од на ше во -
ље, с ци љем по пра вља -
ња ште те на ста ле емо -
тив ним ра за ра њем, у сва -
ком од нас по сто ји по -
кре тач ка сна га те ши те -
ља. Та иста сна га нас чи -
ни бо љим љу ди ма и упу -
ћу је јед не на дру ге.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Покушај да се
заборави колико
смо повређени,
усамљени или
несрећни
завршава се
обично
неконтролисаним
храњењем баш тих
емоција које
желимо да
потиснемо.

МА ГИ ЈА „ДО МА ЋИХ” МА СКИ ЗА ЛИ ЦЕ
Уме сто да пре па ра те за ко жу
и ко су ку пу је те у пар фи ме ри -
ја ма, опре де ли те се за при -
род но ре ше ње, без хе ми је и
штет них са сто ја ка.

Ми вам пред ла же мо не ко -
ли ко од лич них про из во да за
ли це, ко су и ру ке, ко је мо же -
те да на пра ви те са ми у ку хи -
њи, а Ани та Ал те ров об ја шња -
ва за што су са стој ци ко је ће те
ко ри сти ти то ли ко де ло твор -
ни.

За су ву ко жу

Ако вам је ко жа ли ца су ва,
на пра ви те емул зи ју за чи шће -
ње та ко што ће те по ме ша ти
жу ман це, сок од јед ног ли му -
на или кра став ца, по ла ча ше
ки се ле па вла ке и јед ну ка ши -
ку во де. Сме су про це ди те кроз
га зу, си пај те у ста кле ну бо цу
и чу вај те на про хлад ном месту.

Реч ну три ци о нист ки ње:
– Жу ман це је бо га то хран -

љи вим ма те ри ја ма ко је омо гу -
ћа ва ју ко жи да по ста не мек ша
и све жи ја. Про те и ни из жуман -
це та по ве ћа ва ју ела стич ност
ко же, док ли пи ди хи дри ра ју и

ис хра њу ју ко жу ли ца. Ви та мин
А ре ге не ри ше су ву ко жу, а Б2
шти ти од деј ства сло бод них ра -
ди ка ла. Цинк успо ра ва ста ре -
ње ко же. Сок од ли му на са др -
жи ви со ке кон цен тра ци је ви -
та ми на Ц, ко ји сти му ли ше син -
те зу ко ла ге на, док је ки се ла
па вла ка бо га та млеч ном ки се -
ли ном, ко ја чи сти по ре.

За ма сну ко жу

До дај те у бе лан це 30 г ов се не
ка ше и ма ло ме да и мле ка –
то ли ко да на пра ви те гу сту
смесу.

Реч ну три ци о нист ки ње:
– Бе лан це са др жи про те ин

ко ји ко жу чи ни ела стич ном и
за те же је, ре ге не ри ше и об на -
вља раст ће ли ја. Бо га то је и ка -
ли ју мом, ко ји хи дри ра ко жу и
да је јој ујед на че ну бо ју. Ри бо -
фла вин је са сто јак бе лан це та
ко ји чи сти од ток си на и од -
стра њу је пр љав шти ну и све ви -
дљи ве и не ви дљи ве не чи сто ће
на на шем ли цу. Маг не зи јум у
бе лан це ту за ду жен је за то да
на ша ко жа бу де под мла ђе на и
да из гле да сјај но. Ов се на ка ша
је бо га та ами но ки се ли на ма које

по ма жу опо рав ку ко же и по -
ма жу јој да за др жи вла жност.
Де лу је и као пи линг за ли це и
укла ња не чи сто ће. Ко ри шће -
њем ове ма ске два-три пу та не -
дељ но сма њу је се лу че ње ма -
сно ћа. Мед има ан ти бак те риј -
ска свој ства и сма њу је упа ле,
па је од ли чан из бор ако има те
бу бу љи це, а уз ма сну ко жу обич -
но по сто ји и тај про блем.

За нор мал ну ко жу

Ја бу ку до бро усит ни те у блен -
де ру и до дај те ка ши ку ме да.
Ста ви те на ли це у де бе лом
сло ју и оста ви те да де лу је по -
ла са та.

Реч ну три ци о нист ки ње:
– Ја бу ка са др жи ја буч ну ки -

се ли ну, ко ја је по зна та по то -
ме што ко жи вра ћа ела стич -
ност и мла да лач ки сјај, по том
ви та мин Ц, ко ји је хи дри ра,
по спе шу је ве зи ва ње ела сти на
и ко ла ге на, ви та мин Б, што је
по себ но ва жно јер овај ви та -
мин спре ча ва ис пу ца ли из глед
ко же, као и бе та-ка ро тен, ко -
ји по бољ ша ва от пор ност ко же
ли ца. По ред од лич них бак те -
риј ских свој ста ва, мед има спе -
ци фич ну спо соб ност да хи -
дри ра ко жу и по мог не јој да
одр жи ду бин ску вла жност.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Kад ку пу је те осве жи ва че ва -

зду ха, ба ци те ли по глед на

спи сак са сто ја ка или вас ин -

те ре су је са мо ка ко они ми ри -

шу? Ако је ми рис пре су дан,

не ма мо до бре ве сти за вас.

На жа лост, ве ћи на осве жи ва -

ча про сто ри ја ко ји по сто је у

про да ји са др же оби ље штет -

них са сто ја ка. Они пу тем ди сај них ор га на до спе ва ју у те ло и

озбиљ но угро жа ва ју здра вље ако се стал но ко ри сте.

Дру ги про блем је тај што они за га ђу ју око ли ну и ни су до бри за

жи вот ну сре ди ну. Но то не зна чи да тре ба да од у ста не те од осве -

жи ва ча ва зду ха. Јед но став но, на пра ви те их са ми код ку ће…

По треб ни су вам сле де ћи са стој ци: две ка ши ке го ве ђег же ла -

ти на, три че твр ти не шо ље во де, че твр ти на шо ље ал ко хо ла, јед на

ка ши ка со ли, 15 ка пи ме ша ви не есен ци јал них уља, јед на до две

ка пи је сти ве бо је по из бо ру, ста кле не те гли це са шу пљи ка вим по -

клоп ци ма (мо же те их и са ми из бу ши ти).

За греј те во ду до кљу ча ња и до дај те јој го ве ђи же ла тин. Ме -

шај те све док се же ла тин пот пу но не рас тво ри. Скло ни те шер пу

са шпо ре та и до дај те со. Kад се ма ло про хла ди, до дај те ал ко хол,

бо ју и уља. Про ме шај те, си пај те у те гли це и оста ви те у фри жи дер.

Ка да се стег не, осве жи вач је спре ман за упо тре бу.

На пра ви те са ми
осве жи вач ва зду ха

То ком хлад них и ве тро ви тих
да на на ша ко жа је из ло же на
ра зним не га тив ним ути ца ји ма,
ко ји мо гу до ве сти до ње ног ису -
ши ва ња, љу спа ња, пу ца ња и
ири та ци је. То су раз ло зи због
ко јих је у зим ском пе ри о ду нео -
п ход на до дат на и пра вил на не -
га ко же ка ко би смо је одр жа ли
вла жном, ме ком и глат ком.

Ме ђу тим, не га не под ра зу ме ва
са мо ко ри шће ње ра зних пре -
па ра та и од ла зак у са лон ле по -
те. Јед на ко је ва жна, ако не и
мно го ва жни ја – не га из ну тра.
Оно што је де мо и пи је мо и те
ка ко се ви ди на на шој ко жи.

За то смо пи та ли струч ња ка,
Ани ту Ал те ров, ну три ци о нист -
ки њу, ко је на мир ни це су у ово
до ба го ди не пра ви из бор ка да
же ли мо да ко жу са чу ва мо и
учи ни мо от пор ном на зи му.

– Хлад но вре ме, ве тар и бо -
ра вак у за тво ре ним про сто ри -
ја ма у зим ским ме се ци ма до -
дат но ису шу ју ко жу, па је за то
на пр вом ме сту до бра хи дра -
та ци ја. Пре све га, тре ба ре дов -
но пи ти во ду. Злат но пра ви ло
гла си: осам ча ша днев но. Не ка
вам ча ша или фла ши ца бу ду
при ру ци то ком це лог да на.
Узи мај те по ма ло во де и ка да
ни сте жед ни, јер је по ја ва же -
ђи пр ви знак де хи дра та ци је –
са ве ту је ну три ци о нист ки ња.

Ви та ми ни и ми не ра ли

По ред ра зних кре ма и пре па -
ра та, ис хра на је ја ко бит на, јер
сви зна мо да се ко жа хра ни из -
ну тра. Ево ко ји ви та ми ни и ми -
не ра ли нај ви ше по го ду ју ко жи.

– У не зи ко же зна чај ни су ви -
та ми ни Б-ком плек са, ви та мин
Ц и ви та ми ни А и Е, ко ји су
нео п ход ни за пра вил но фор ми -
ра ње ће ли ја ко же. Ви та мин Б
по ма же у за др жа ва њу вла жно -
сти, а ви та ми ни А, Ц и Е су моћ -
ни ан ти ок си дан ти: по ма жу у от -
кла ња њу штет них ути ца ја за ко -
жу и сма њу ју бо ре. Ове ви та ми -
не мо же те обез бе ди ти ор га ни -
зму кон зу ми ра њем жи та ри ца,
као што су пи ри нач, овас, раж,
је чам, хељ да, за тим ме са, ја ја,
ри бе, биљ них уља, ци тру са,

зеленог по вр ћа, је згра стог во -
ћа… Ми не ра ли ко ји има ју ути -
цај на чи шће ње и по ве ћа ње ела -
стич но сти ко же је су цинк, се -
лен и ба кар. Њих са др же жи та -
ри це, ме со, ја ја, ри ба, је згра сто
и су во во ће… Оме га 3 и оме га 6
ма сне ки се ли не има ју уло гу у
очу ва њу вла жно сти ко же, по ма -
жу код ири та ци је, цр ве ни ла и
ек це ма. На ла зе се у биљ ним
уљи ма, као што су ма сли но во,
ла не но или су са мо во, у ри би и
ора ша стим пло до ви ма, као и у
се мен ка ма, по пут сун цо кре та,
ла на, су са ма или чи ја се мен ки
– на во ди Ани та Алтеров.

Зе ле ни чај и ко ен зим Q10

По ред ви та ми на и ми -
не ра ла, на ша са го -
вор ни ца ис ти че да не
тре ба за бо ра ви ти
ни на зе ле ни чај
и ко ен зим Q10.
Ево и зашто.

– Зе ле ни чај по -
вољ но де лу је на иму ни -
тет, под мла ђу је ко жу, чи сти је
од ак ни и ра зних ири та ци ја.
По пиј те бар јед ну шо љу ча ја
днев но, нај бо ље у ју тар њим са -
ти ма. Мо же те га ко ри сти ти и
као то ник за ли це, као облог за
цр ве ни ло или за уми ва ње.

Делује бр зо, тре ба вам ма ло вре -
ме на за при пре му и ни је скуп.
Kористите чај из рин фу за, јер
је ква ли тет ни ји од ча је ва из ке -
си це. Kоензим Q10 је са сто јак
мно гих кре ма и пре па ра та за
не гу ко же. Од ли чан је ан ти ок -
си данс и успо ра ва про це се ко ји
до во де до оште ће ња и ста ре ња
ће ли ја и тки ва. Људ ски ор га -
ни зам има спо соб ност ства ра -
ња овог ко ен зи ма, али се с го -
ди на ма та спо соб ност сма њу је
чак до 80%. Нај ве ћа кон цен -
тра ци ја у ор га ни зму је око 25.
го ди не. За то је бит но да га уно -
си те пу тем хра не и су пле ме -
на та. На мир ни це ко је га са др -
же су про из во ди жи во тињ ског

по ре кла – нај ви ше ср це и
је тра; за тим хлад но

це ђе на уља – ма -
сли но во, со ји но,
гро жђа но, ре пи чи -
но; ри ба – ха рин га,

ску ша, па стрм ка,
сар ди не, и по вр ће –

по себ но пер шун и спа наћ –
на бра ја Ани та Алтеров.

Про би о ти ци и пре би о ти ци

Иа ко ће мо жда у пр ви мах зву -
ча ти чуд но, на ша ну три ци о -
нист ки ња ис ти че и да су про -
би о ти ци и пре би о ти ци та ко ђе

за слу жни за из глед на ше ко -
же. За то, на рав но, по сто ји до -
бро об ја шње ње.

– Ако уно си те ве ли ки број
здра вих бак те ри ја, има ће те и
здра ву црев ну фло ру, ко ја из у -
зет но ути че на ста ње ва ше ко -
же. То је на ро чи то бит но код
осо ба ко је има ју ек це ме, па им
је у овом пе ри о ду ко жа мно го
су вља и про бле ма тич ни ја. Про -
би о ти ке и пре би о ти ке мо же те
узи ма ти пу тем су пле ме на та, али
и пу тем ис хра не. Пре би о ти ци -
ма су бо га ти ки се ли ку пус, ки -
се ли кра став ци и ки се ли млеч -
ни про из во ди по пут ке фи ра, јо -
гур та и ки се лог мле ка – за о -
кру жу је при чу Ани та Алтеров.

Страну 

припремила 
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Кожан

ПИ ЛИНГ КО ЈИ „ОД НО СИ” БУ БУ ЉИ ЦЕ

Ако вам је по тре бан до ма -

ћи пи линг или уко ли ко

има те про блем с бу бу љи ца -

ма, на ро чи то оним пу бер -

тет ским, он да је ова ма ска

ко ју пре по ру чу је Ани та Ал -

те ров од ли чан из бор за

вас. Мо же те је ко ри сти ти и

за бу бу љу це на ле ђи ма.

По ме шај те две ка ши ке

ку ку ру зног бра шна и јед но

бе лан це, па кру жним по -

кре ти ма на не си те сме су на

ли це или ле ђа. На кон 15

ми ну та, ка да се ма ска осу -

ши, ис пе ри те. Ис пи рај те

кру жним по кре ти ма, пр во

то плом па хлад ном во дом.

Та ко убр за ва те цир ку ла ци -

ју и укла ња те мр тве ће ли је

с ко же.

Ани та Ал те ров об ја шња -

ва да је ку ку ру зно бра шно

од лич но за пи линг, на ро -

чи то ако је круп ни је, јер

ду бин ски чи сти ли це и хи -

дри ра ко жу. Оно је из вор

ви та ми на А, Е, Б1, Б2, Б3,

Б4 и Б6. У са став ку ку ру -

зног бра шна ула зе и кал -

ци јум, гво жђе, цинк, ба кар

и се лен, а то су ми не ра ли

ко ју су ја ко бит ни за ле пу и

чи сту ко жу. Бе лан це има

про те и не ко ји су бит ни за

ела стич ност, за те за ње, ре -

ге не ра ци ју и об на вља ње

ко же.

СА ВЕ ТИ НУ ТРИ ЦИ О НИ СТЕ: НЕ ГА ЛИ ЦА И ТЕ ЛА ТО КОМ ЗИ МЕ

ПО КА ЖИ МИ СВО ЈУ КО ЖУ И 
РЕ ЋИ ЋУ ТИ КА КО СЕ ХРА НИШ

Анита Алтеров



Ко има пра во
олакши це

Ка ко се под но си
захтев

Бан ке без пра ва 
на на док на ду

На род на бан ка Ср би је до не ла
је но ве ме ре ко ји ма се гра ђа -
ни ма чи ји су при хо ди у по -
след ња три ме се ца би ли ис под
про се ка Ре пу бли ке олак ша ва
от пла та кре ди та бан ци или да -
ва о цу фи нан сиј ског ли зин га.

Та ко ђе је про пи са ла усло ве
под ко ји ма су бан ке и да ва о ци
фи нан сиј ског ли зин га у оба ве -
зи да олак ша ју от пла ту оба ве -
за и дру гим ду жни ци ма, по љо -
при вред ни ци ма, пред у зет ни -
ци ма, при вред ним дру штви ма,
ко ји су због пан де ми је упа ли у
фи нан сиј ске те шко ће.

Из вр шни од бор На род не
бан ке Ср би је на ван ред ној сед -
ни ци одр жа ној у по не де љак,
14. де цем бра, усво јио је Од лу -
ку о при вре ме ним ме ра ма за
бан ке у ци љу аде кват ног упра -
вља ња кре дит ним ри зи ком у
усло ви ма пан де ми је ко ви да
19, као и Од лу ку о при вре ме -
ним ме ра ма за да ва о це фи -
нан сиј ског ли зин га. Овим од -
лу ка ма НБС про пи су је ме ре и
ак тив но сти ко је су бан ке и да -
ва о ци фи нан сиј ског ли зин га
ду жни да при ме не ра ди аде -
кват ног упра вља ња кре дит ним
ри зи ком, што под ра зу ме ва бла -
го вре ме но иден ти фи ко ва ње по -
тен ци јал них по те шко ћа код
ду жни ка и пред у зи ма ње од го -
ва ра ју ћих ко ра ка.

Упра во из тог раз ло га На -
род на бан ка Ср би је про пи су је
им оба ве зу да ду жни ку (фи -
зич ком ли цу, по љо при вред ни -
ку, пред у зет ни ку и при вред -
ном дру штву) ко ји услед окол -
но сти иза зва них пан де ми јом
ни је у мо гућ но сти да из ми ру је
сво је оба ве зе пре ма бан ци или

да ва о цу фи нан сиј ског ли зин -
га, од но сно ко ји мо же има ти
те шко ће у из ми ри ва њу тих оба -
ве за, на ње гов зах тев, одо бри
олак ши цу у от пла ти оба ве за,
на во ди се у са оп ште њу цен -
трал не бан ке.

Ко ме су по треб не олак ши це

На род на бан ка Ср би је про це -
ни ла је да по тре бу за олак ши -
ца ма има ју по себ но не за по сле -
на ли ца, ду жни ци чи ји су про -
сеч ни не то ме сеч ни при хо ди у
по след ња три ме се ца ис под
про се ка за ра да у Ср би ји, као и
ду жни ци с про сеч ним не то ме -
сеч ним при хо ди ма у по след -
ња три ме се ца до 120.000 ди -
на ра, а чи ји је не то ме сеч ни
при ход ма њи за 10 од сто или
ви ше у од но су на при ход пре
15. мар та 2020. и чи ји је сте -
пен кре дит не за ду же но сти, од -
но сно оп те ре ће ност ме сеч них
при ма ња кре дит ним и дру гим
оба ве за ма из над 40 од сто тих
при хо да.

За по љо при вред ни ке, пред -
у зет ни ке и при вред на дру штва
оце ње но је да је олак ши це у
от пла ти оба ве за по треб но по -
ну ди ти на ро чи то ду жни ци ма
ко ји су у 2020. има ли пад по -
слов них при хо да од но сно про -
ме та од нај ма ње 15 од сто у од -
но су на 2019. или је до шло до
пре ки да по сло ва ња ду жни ка у

не пре кид ном тра ја њу од нај -
ма ње 30 да на услед пан де ми је
ко ви да 19.

Пра во на на ве де не олак ши -
це има ће и ду жни ци ко ји су у
доц њи ду жој од 30 да на у ма -
те ри јал но зна чај ном из но су по
осно ву би ло ко је оба ве зе на ко -
ју се од лу ка при ме њу је.

По ред на ве де ног, бан ка ма 
и да ва о ци ма фи нан сиј ског
лизин га оста вље на је мо гућ -
ност да на обра зло жен зах тев
ду жни ка, уко ли ко услед дру -
гих чи ње ни ца и окол но сти оце -
не да је до шло до по гор ша ња
фи нан сиј ског по ло жа ја и не -
мо гућ но сти из ми ри ва ња оба -
ве за ду жни ка, одо бре олак ши -
це дужни ку.

На шта се од но се

Олак ши це ко је су пред ви ђе не
од лу ка ма од но се се на ре про -
грам и ре фи нан си ра ње кре -
ди та и оба ве за из фи нан сиј -
ског ли зин га, уз одо бра ва ње
грејс пе ри о да од шест ме се ци

и од го ва ра ју ћег про ду же ња ро -
ка от пла те та ко да ме сеч не
оба ве зе ду жни ка не бу ду ве ће
од оних из пла на от пла те пре
одо бра ва ња олак ши ца. То ком
грејс пе ри о да бан ка об ра чу -
на ва ка ма ту, при че му се ду -
жник, у са мом зах те ву, опре -
де љу је да ли ће пла ћа ти 
ка ма ту то ком тра ја ња грејс
пери о да или на кон ње го вог
ис те ка.

Дру ги кре дит ни про из во ди,
кре дит на кар ти ца и до зво ље -
но пре ко ра че ње ра чу на, мо гу
би ти об у хва ће ни олак ши ца ма
у скла ду са овом од лу ком, на
на чин да се одо бри кре дит за
ре фи нан си ра ње оба ве за по
осно ву тих про из во да уз грејс
пе ри од од шест ме се ци, и
угово ре ну ме сеч ну от пла ту,
при че му се пе ри од от пла те
проду жа ва на на чин да ме сеч -
не оба ве зе не бу ду ве ће у од -
но су на ме сеч не оба ве зе ко је
би ду жник ина че пла ћао по
том про изводу.

Из На род не бан ке Ср би је
по себ но ис ти чу да бан ке
односно да ва о ци фи нан сиј -
ског ли зин га не мо гу на пла -
ти ти на кна ду за пред у зе те ме -
ре и ак тив но сти у скла ду са
од лу ка ма, као ни тро шко ве
ко је мо гу има ти у ве зи с тим
ме ра ма и ак тив но сти ма, укљу -
чу ју ћи и тро шко ве за об ра ду
зах те ва кли јен та, осим тро -
шко ва неопход них за одо бра -
ва ње потражи ва ња, а ко је не
утвр ђу ју бан ке од но сно да ва -
о ци фи нан сиј ског ли зин га
(нпр. кре дит ни би ро или ка -
та стар непокрет но сти).

Ка ко се пре да је зах тев 
за олак ши це

У скла ду са од лу ка ма, бан ке
и да ва о ци фи нан сиј ског ли -
зин га ће нај ка сни је до 22. де -
цем бра 2020. го ди не на сво јој
ин тер нет пре зен та ци ји и у сво -
јим по слов ни ца ма об ја ви ти
оба ве ште ње ко јим се ду жни -
ци ин фор ми шу о мо гућ но -

стима под но ше ња зах те ва за
добија ње олак ши ца, као и о
усло ви ма ко је у том сми слу
тре ба ду жник да ис пу ња ва.

Сви ду жни ци ко ји ис пу ња -
ва ју про пи са не усло ве мо гу
под не ти бан ци / да ва о цу фи -
нан сиј ског ли зин га зах тев за
до би ја ње олак ши ца елек трон -
ским пу тем или по штом, као
и у по слов ним про сто ри ја ма
до 30. апри ла 2021. го ди не, 
с тим да ду жни ци ма са ве ту -
јемо да због тре нут не епи де -
ми о ло шке си ту а ци је пред ност
да ју елек трон ском на чи ну
кому ни ка ци је.

Бан ка од но сно да ва лац фи -
нан сиј ског ли зин га ду жни су
да о зах те ву ду жни ка од лу че и
о тој од лу ци оба ве сте ду жни ка
у ро ку од 30 да на од да на при -
је ма зах те ва.

До не те од лу ке сту пи ле су на
сна гу у уто рак, 15. де цем бра, те
су ду жни ци већ у мо гућ ности
да без об зи ра на оба ве ште ње
ба на ка / да ва ла ца финан сиј ског
ли зин га под не су зах тев за до -
би ја ње на ве де них олак ши ца.

НБС ће, као и до са да, с ду -
жном па жњом пра ти ти ути цај
из ме ње них окол но сти на све
ре ле вант не тр жи шне уче сни -
ке и од го вор но пред у зи ма ти
ко ра ке из сво је над ле жно сти
усме ре не на очу ва ње ста бил -
но сти фи нан сиј ског си сте ма,
што је пред у слов за очу ва ње
и уна пре ђе ње при вред ног
раста у це ли ни.
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Од ја ну а ра ће би ти олак ша -

но за по шља ва ње у јав ном

сек то ру и на од ре ђе но и на

нео д ре ђе но вре ме. По сле

шест го ди на до по сла ће код

др жа ве би ти мо гу ће до ћи

без по себ них до зво ла и са -

гла сно сти Вла де. Би ће по -

треб но ис пу ни ти са мо је дан

услов, али ни он не ће ва жи -

ти за де сет ве ли ких гру па

рад ни ка.

Од ја ну а ра ће др жав не

ин сти ту ци је, уста но ве и

пред у зе ћа мо ћи да за по -

шља ва ју пре ма по тре ба ма и

нов цу ко ји има ју, али уз

огра ни че ње да не мо гу за по -

сли ти ви ше од 70 од сто но -

вих рад ни ка од бро ја за по -

сле них ко ји су прет ход не го -

ди не оти шли.

Та огра ни че ња се, ме ђу -

тим, не од но се на су ди је,

јав не ту жи о це и за ме ни ке

јав них ту жи ла ца. Без усло ва

ће до др жав ног по сла мо ћи

да до ђе и на став но осо бље у

ви со ко школ ским уста но ва -

ма, али и на уч но и ис тра жи -

вач ко осо бље ко је ра ди у на -

уч но и стра жи вач ким ор га ни -

за ци ја ма ко је су акре ди то -

ва не у скла ду са за ко ном.

По ме ну ти услов се не од -

но си ни на по ста вље на и

име но ва на ли ца у др жав -

ним ор га ни ма и ор га ни ма је -

ди ни ца те ри то ри јал не ау то -

но ми је и ло кал не са мо у пра -

ве, као ни на ди рек то ре јав -

них пред у зе ћа, дру шта ва ка -

пи та ла, уста но ва и јав них

аген ци ја чи ји су осни ва чи

Ре пу бли ка или је ди ни це те -

ри то ри јал не ау то но ми је од -

но сно ло кал не са мо у пра ве.

Огра ни че ња се не од но се

ни на осо бе са ин ва ли ди те -

том, а ко је др жа ва за по шља -

ва у скла ду с про пи си ма.

Под се ти мо, по сле шест го -

ди на, до по сла ће код др жа -

ве би ти мо гу ће до ћи без по -

себ них до зво ла. Прет ход но

је, по чев од 2014. го ди не, за

сва ко рад но ме сто би ла по -

треб на са гла сност Вла де.

Од ја ну а ра ће прак тич но

ин сти ту ци је, уста но ве и

пред у зе ћа мо ћи да за по -

шља ва ју сход но сво јим по -

тре ба ма и нов цу ко ји има ју,

али уз огра ни че ње бро ја но -

вих рад ни ка.

Оно гла си да, уко ли ко је

10 за по сле них у јед ној уста -

но ви на пу сти ло ту уста но ву

то ком про те кле го ди не, мак -

си ма лан број но во за по сле них

мо же би ти се дам без прет -

ход не са гла сно сти Вла де.

Ко од 1. ја ну а ра мо же 
да се на да др жав ном по слу

Сви пен зи о не ри од

ја ну ар ске пен зи је

мо гу да оче ку ју и

ли не ар ни раст при -

ма ња за по 5,9 од -

сто. По сле по ве ћа -

ња про сеч на пен зи -

ја ће, са са да шњих

27.769 ди на ра, би ти

по ве ћа на на 29.407

ди на ра, од но сно за

1.638 ди на ра.

Прак тич но, од

2021. ће уме сто

10.000 ди на ра пен -

зи је пен зи о не ри до -

би ја ти око 600 ди -

на ра ви ше, док ће

они с нај ви шим

при ма њи ма (из над

100.000) има ти по ви ши цу

од нај ма ње 6.300 ди на ра.

Пен зи је ће у на ред ној го -

ди ни ра сти по „швај цар ској

фор му ли”, ко ја под ра зу ме ва

ускла ђи ва ње при ма ња нај -

ста ри јих гра ђа на са 50 од сто

ин фла ци је и 50 од сто ра ста

про сеч не за ра де. Вла да Ср -

би је је на ја ви ла но ви мо дел

од 2022. го ди не, ко ји би

омо гу ћио још ве ћи раст, а

циљ је 400 евра до 2025.

го ди не.

Јед на од нај ве ћих ди ле ма

љу ди ко ји се бли же пен зи ји

је сте ко ли ка ће им она би ти.

Ви си на пен зи је за ви си од

ви си не пла те то ком свих го -

ди на ра да и ду жи не ста жа.

За ње но ра чу на ње по сто ји

по себ на фор му ла ко ја ни је

ни ма ло јед но став на. Су шти -

на је да је пен зи ја ви ша што

је ви ша за ра да у од но су на

про сеч ну пла ту у зе мљи и

што је ви ше го ди на ста жа

оси гу ра ња.

Прак тич но, уко ли ко је

оси гу ра ник кроз цео рад ни

стаж до би јао за ра ду у ни воу

про сеч не пла те у ре пу бли ци

(ко ја да нас из но си око

50.000 ди на ра, а у 2008.

го ди ни је из но си ла око

33.000 ди на ра), за 20 го ди -

на ста жа пен зи ја би из но си -

ла око 15.000 ди на ра.

Оси гу ра ни ци с 30 го ди на

ста жа и за ра дом на ни воу

про сеч не за ра де у Ср би ји за

све го ди не ра да мо гу да оче -

ку ју пен зи ју од 23.169 ди на -

ра, док гра ђа ни са 40 го ди -

на ста жа и про сеч ном пла -

том од 65.000 ди на ра мо гу

да ра чу на ју на пен зи ју од

око 41.000 ди на ра.

Но во по ве ћа ње пен зи ја од ја ну а ра, 
из ра чу нај те ко ли ко ће те до би ја ти

По тре бу за
олакшицама има ју
посеб но не за по сле на
ли ца, ду жни ци чи ји
су про сеч ни не то
месеч ни при хо ди у
по след ња три ме се ца
ис под про се ка за ра да
у Ср би ји.

Зах тев за до би ја ње
олак ши ца подноси се
електронским пу тем
или по штом, као и у
по слов ним
просторија ма до 
30. апри ла 2021.

ШТА СВЕ ДО НО СИ 1. ЈА НУ АР

ОЛАК ШИ ЦЕ ЗА ОТ ПЛА ТУ КРЕ ДИ ТА 
ДУ ЖНИ ЦИ МА ПО ГО ЂЕ НИМ КО ВИ ДОМ
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У су бо ту Урош Мирковић
осво јио ауто мо бил, а то је
тре ћи „фи јат 500Л” за
Пан че во

Стар че вац 2018. осво јио
стан у Београ ду

Још два из вла че ња до
кра ја го ди не, пази те на
пра ви ла

Пан че вац Урош Мир ко вић до бит ник
је јед ног од пет ау то мо би ла мар ке
„фи јат 500Л” ко ји су по де ље ни у тре -
ћем из вла че њу у окви ру на град не игре
„Узми ра чун и по бе ди”, при ре ђе ном
у су бо ту, 12. де цем бра.

Мир ко вић је са мо је дан од чак два -
де сет че тво ро на ших су гра ђа на ко ји
су у овој на град ној игри од 2017. го -
ди не до да нас осво ји ли на гра де. У
наш град су сти гла још два „фи ја та”,
че ти ри лап то па, че ти ри ми кро та ла -
сне пећ ни це, два блен де ра, два мо -
бил на те ле фо на, че ти ри та бле та, два
ва у че ра за ку по ви ну, јед на ма ши на
за су до ве, а има ли смо и јед ног добит -
ни ка ле то ва ња, као и јед ног до битни -
ка глав не на гра де – ста на у Бе о гра ду.

Бе ри ћет на го ди на

Под се ћа ња ра ди, ка да је на град на игра
„Узми ра чун и по бе ди” пр ви пут реали -
зо ва на 2017. го ди не, на гра де за Панчев -
ке и Пан чев це су са мо пљу шта ле.

Де се то днев но ле то ва ње у Грч кој за
две осо бе осво јио је та да наш су гра ђа -
нин Зо ран Ми ри ло вић, док су лап топ
осво ји ли Сте фан За јић, Алек сан дар
Ма рин ко вић, Са ња Ла за ре вић, као и
Стар чев ка Љи ља на Се ку лић. Ми кро -
та ла сне пећ ни це та да су при па ле Бра -
ни сла ви Ри стић из Ја бу ке, као и Пан -
чев ка ма На ди Ђу ро вић, Ме ри ми Ро -
гић и Алек сан дри Ра до са вље вић. Иси -
до ра Драк син и Ву ка шин Ко стић до -
би ли су блен дер, Ра да То до ро вић и

Ален Ни ко лић мо бил ни те ле фон, а
Ду шан ка Јан ко вић из Ка ча ре ва осво -
ји ла је ма ши ну за су до ве. У Ка ча ре во
су оти шла и два та бле та, на адре су
Ма ше Ма рин ко вић и Сло бо да на Гр -
гов ског. Та бле те су до би ли и Пан чев -
ци Ве ра Ив ков и Не ма ња Ни ко лић.

Јан ку се по сре ћи ло

И сле де ће, 2018. го ди не сре ћа се че сто
осме хи ва ла на шим су гра ђа ни ма. Нај -
ши ри осмех има ла је за Стар чев ца Јанка
Па у ли ћа, ко ме је при пао тро со бан стан
у Бе о гра ду по вр ши не 70,84 ква дра та!

Та да су и два „фи ја та” по кло ње на
Пан чев ци ма. Је дан је до био Сла ђан
Ар сић, а дру ги је осво ји ла Та ња Ми -
ло шев. Још две на гра де, ва у че ри од по
60.000 ди на ра за ку по ви ну у „Го мексу”,
па ле су у ру ке на ших „ком ши ја” Сла -
ђа не Ште тин и Вла ди ми ра Дражи ћа.

Да то што сте из Пан че ва у на град -
ној игри „Узми ра чун и по бе ди” уме да
бу де ве ли ка пред ност, до ка зао је и слу -
чај Уро ша Мир ко ви ћа, ко ји је од ове
су бо те бо га ти ји за вре дан ау то мо бил.
Пре ма то ме, дра ги су гра ђа ни, зна те
шта вам је чи ни ти! По жу ри те до најбли -
жег по штан ског сан ду че та, јер су до
кра ја го ди не пре о ста ла још два извлаче -
ња: 19. и 26. де цем бра. Ди рек тан пре -
нос мо же те пра ти ти од 17.55 на РТС-у.

Пла ни ра но је да се по чет ком 2021.
ор га ни зу је дру ги круг на град не игре и
шест до дат них из вла че ња у ко ји ма ће
пра во уче шћа има ти све ко вер те ко је
су при сти гле у пр вом кру гу. Ина че, до
по чет ка тре ћег из вла че ња гра ђа ни Ср -
би је су на адре су „Узми ра чун и по бе ди

2020” по сла ли ско ро 4,7 ми ли о на
коверти!

Ма ле ри го ди не

Ве о ма је ва жно да пре сла ња ко вер ти
до бро про у чи те сва пра ви ла на град не
игре, ка ко вам се не би де си ло да без
на гра де оста не те због то га што, на
при мер, ни сте на ко вер ти на пи са ли
свој број те ле фо на.

Упра во то се, у пр вом ово го ди шњем
из вла че њу, до го ди ло Сне жа ни Ме дић
из Па ра ћи на, ко ја на по ле ђи ни ко вер -
те ни је на пи са ла свој број те ле фо на,
па је стан при пао ни ком дру гом до
ње ној су гра ђан ки Ма ји Фло рић, чи ја
је ко вер та на кнад но из ву че на. Из иден -
тич ног раз ло га је Ма ри ји Ми ло ше вић
из Ни ша про шле су бо те из ру ку ис -
кли знуо ау то мо бил. Без „фи ја та” је у
дру гом из вла че њу остао и Алек сан -
дар Цвет ко вић из Мла де нов ца, јер је
на јед ном од де сет фи скал них ра чу на
ко је је по слао из нос био ма њи од 100
ди на ра. Ови љу ди су на те жи на чин
на у чи ли ко ли ко је ва жно не би ти по -
вр шан при чи та њу (а и ина че). Ево
сто га нај ва жни јих пра ви ла ов де.

Пра ви ла, пра ви ла

По треб но је спа ко ва ти у би ло ко ју ко -
вер ту ко ја ста је у по штан ско сан ду че
10 фи скал них ра чу на или 10 сли по ва
(не сме ју се ме ша ти) по је ди нач не
вред но сти од нај ма ње 100 ди на ра, не
ста ри јих од 1. сеп тем бра 2020.

На пред њој стра ни ко вер те по треб -
но је на пи са ти „Узми ра чун и по бе ди
2020”, а на по ле ђи ни је оба ве зно чит -
ко упи са ти име и пре зи ме, адре су
пре би ва ли шта/бо ра ви шта из лич ног
до ку мен та, као и кон такт-те ле фон.
Ни шта не из о ста вљај те! 

Сла ње ко вер ти је бес плат но, а пре
не го што кре не те да па ку је те ра чу не у
њих, оба ве зно на сај ту uzmiracun.rs
де таљ но про чи тај те и од го во ре на нај -
че шће по ста вље на пи та ња у ве зи с на -
град ном игром ка ко ни шта не би сте
пре пу сти ли слу ча ју и ка ко не би и вас
про гла си ли „ма ле ром го ди не”. Срећно!

Сва сла вља у за тво ре ном про сто ру по -
ста ла су ве ли ки ри зик. Та ко се ове го -
ди не кр сне сла ве обе ле жа ва ју осве ће -
њем слав ског ко ла ча, у по ро дич ном
окружeњу, без по зи ва ња го сти ју.

Епи де ми о ло зи пре по ру чу ју да се на
дан сла ве оку пља ња све ду на при хва -
тљи ве окви ре, а тре ба ло би да љу ди у
про сто ри ји бу ду на про пи са ном од -
сто ја њу, уз оба ве зно про ве тра ва ње ста -
на или ку ће.

ЗО РАН ПЕ РО ВИЋ, пен зи о нер:
– Не. Сла вим Све тог Ни ко лу ина -

че. Овог пу та ће мо сла ву обе ле жи ти у
окви ру по ро ди це. Не ће мо ни ко га да
зо ве мо, ни ти ће мо ми не куд ићи.
Имам пе то ро де це, па ће мо сви ма од -
не ти по не што. Нор мал но да се пла -
шим ви ру са. Син ми је по зи ти ван. Ра -
ди у ту жи ла штву и код ку ће је већ 12
да на. Не ме ша мо се по гу жва ма и из -
бе га ва мо кон так те. Кри во нам је због
на ше сла ве, вер ни ци смо и по сти мо,
али је здра вље ве ћа си ла. Ме ни је
епи скоп кру ше вач ки Да вид бра та нац.
Он је на кон са хра не па три јар ха Ири -
не ја био по зи ти ван на овај ви рус. Сад
је до бро, иза шао је из бол ни це. Али је
ја сно да не ма игра ња. По је ди ни мла -
ди су без о бра зни, мо рам да при знам.
Као да се ово де ша ва са мо код нас,
као да ни је исто сву да у све ту.

ДРА ГА НА НА У НО ВИЋ, уго сти тељ:
– Ина че иде мо, али ове го ди не пра -

ви мо из у зе так. На ша сла ва је Све ти
Ни ко ла. Код нас пе де сет од сто по пу -
ла ци је сла ви Све тог Аран ђе ла, а дру -
га по ло ви на на шу сла ву (смех). Ово
је пр ва го ди на да је не сла ви мо, већ је
обе ле жа ва мо у кру гу по ро ди це. Не
пла шим се ви ру са, ка ко Бог да, та ко
ће да бу де. Али по шту је мо ме ре. Жао
нам је јер се с не ким при ја те љи ма са -
мо и ви ђа мо од сла ве до сла ве.

ДУ ШАН ВА СИЋ, ча сов ни чар:
– Ка ко ићи на сла ве са да? Не ћу си -

гур но. Не ма Бо га! А и не сла ви се.
Сви су от ка за ли, бар та мо ку да сам ја
ишао. Са мо њи хо ви уку ћа ни ће би ти
ту. Сла вим Све тог Сте фа на. Али са да
не, не коц кам се та квим ства ри ма.
Не мам на ме ру. Кри во нам је, ка ко да
ни је. Ми Бо сан ци јаг ње ти ну из не се -
мо, ка ко ме ни не ће би ти жао, че ка мо
на то по ла го ди не.

НЕ ВЕ НА ЉУ БО ВИЋ, еко но ми ста:
– Пра во да вам ка жем, не иде мо

на сла ве ове го ди не. Тре ба по што ва -
ти све ме ре да се са чу ва здра вље.
Мо ја сла ва је Ђур ђев дан. Ни смо је
ни сла ви ли, би ло је ван ред но ста ње.
За на ред ну го ди ну ће мо ви де ти шта
ће би ти. Би ло нам је кри во, не са мо

због сла ве не го због све га што се до -
га ђа у све ту. Здра вље је нај ва жни је,
има вре ме на за сла ве и оку пља ња. И
дан-да нас сам про тив ка фи ћа, ноћ -
ног про во да и нео д го вор но сти. Но ва
го ди на је иза шла из мо де одав но. Го -
ди не са мо про ле те као ме так. По ро -
дич но ће мо све обе ле жи ти и то је
до вољ но.

МО НИ КА АЛА ВА ЊА, тр го вац:
– Сва ке го ди не ми сла ви мо. Та ко је

и ове го ди не, без про ме не. Ми не ма -
мо мно го љу ди, та ко да не ће би ти за -
ра зе. Не пла шим се ви ру са. Ни сам
би ла ни пре хла ђе на до са да. Ни ко око
ме не ни је имао ко ро ну. Но си мо ма -
ске, уно си мо ви та ми не, је де мо по вр -
ће, во ће, по сти мо. И на све жем сам
ва зду ху док сам на по слу.

МИ ЛО РАД ТРИ ВУ НИЋ, тр го вац:
– Ма, не идем. Све ти Јо ван је мо ја

сла ва. Про шле го ди не смо је обе ле -
жи ли у кру гу по ро ди це, сва ке го ди не
је та ко. Код нас не ма про ме на, ни
про бле ма. Без ве зе је зва ти пу но љу -
ди, то је ве ли ки ри зик. Пла шим се
ви ру са. Др жим дис тан цу, не дру жим
се мно го са да, не кре ћем се у гу жва -
ма, не идем по мар ке ти ма. За вр ша -
вам све на блиц и на отво ре ном.

Је ле на Ка та на

Н. ЉУБОВИЋД. ВАСИЋ М. АЛАВАЊА М. ТРИВУНИЋД. НАУНОВИЋЗ. ПЕРОВИЋ

НАША АНКЕТА

УЗМИ РА ЧУН И ПО БЕ ДИ 2020.

ПАН ЧЕВ ЦИ ЗА ТРИ ГО ДИ НЕ 
ОСВО ЈИ ЛИ 24 НА ГРА ДЕ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 18. де цем -
бра, од 8.30 до 10 са ти, без стру је ће
би ти Kарађорђева ули ца од бро ја 6
до бро ја 18 и згра да „Ур ба ни зма”.

Истог да на, од 11 до 12 са ти, без
на па ја ња елек трич ном енер ги јом
оста ће Ули ца Ди ми три ја Ту цо ви ћа
бр. 2 и 4, Сту дент ски дом и део Тр га
кра ља Пе тра од Ули це Ди ми три ја
Ту цо ви ћа до Му зе ја.

У по не де љак, 21. де цем бра, од 8.30
до 10 са ти, стру је не ће има ти Ули ца
Ла ва Тол сто ја од 1 до 11 и Гро бљан -
ски трг од 1 до 19.

Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -
дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”, па се о на ја ва ма евен -
ту ал них до дат них ра до ва и при вре -
ме ној об у ста ви ис по ру ке елек трич -
не енер ги је мо же те сва ко днев но ин -
фор ми са ти он лајн.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на. Квар на
елек тро ди стри бу тив ној мре жи мо -
же те при ја ви ти на те ле фон 319-220.

У пе так и по не де љак без
стру је де ло ви Пан че ва

Шта ура ди ти са „швај цар ци ма”
ко ји се по вла че из оп ти ца ја?

Јед на тач ка ме ња све

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ка да би вас не ко за мо лио да про чи -
та те име ули це на овој та бли, шта
би сте од го во ри ли да на њој пи ше?
Уко ли ко сте у шко ли има ли пе ти цу
из пра во пи са, он да ће те ре ћи да је
ово Ули ца дру ги (или дру го) Жар ка
Фо га ра ша. Ко ји дру ги или шта дру -
го, зна ју ваљ да са мо они ко ји су ан -
га жо ва ли мај сто ра и за да ли му овај
текст ко ји ће ис пи са ти на та бли. А
они си гур но ни су има ли пе ти цу из
пра во пи са или ба рем ни су би ли на
ча су кад су се учи ле скра ће ни це др
без тач ке и др с тач ком. А та јед на
тач ка за и ста ме ња све.

Об лик без тач ке „др” пи ше се у
слу ча ју кад пред ста вља скра ће ни цу
за ти ту лу док тор. То је са же та скра -
ће ни ца, с пр вим и по след њим сло -
вом ре чи. По што по сле „р” не ма ви -
ше ни јед ног сло ва, не пи ше се тачка.

Об лик с тач ком „др.” пи ше се у
слу ча ју кад пред ста вља скра ће ни цу
за дру ги или дру го. То је по чет на
скра ће ни ца, све де на на по чет ну гру -
пу су гла сни ка ре чи. По што по сле
„р” има још сло ва, пи ше се тач ка.

А ко ће и ка да ста ви ти тач ку на ову
на шу сра мо ту с на зи вом Ули це докто -
ра Жар ка Фо га ра ша, ни је нам познато.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ ИДЕ ТЕ НА СЛА ВЕ?

У кру гу по ро ди це, без љу бље ња

На род на бан ка Ср би је (НБС) са оп -
шти ла је да је На ци о нал на бан ка
Швај цар ске на свом зва нич ном сај -
ту на ја ви ла да ће у пр вој по ло ви ни
2021. го ди не по ву ћи из оп ти ца ја нов -
ча ни це осме се ри је швај цар ског
фран ка. Реч је о се ри ји ко ја је пу -
ште на у оп ти цај у пе ри о ду 1995–
1998. го ди не, а та чан да тум по вла -
че ња швај цар ска бан ка ће на ја ви ти
два ме се ца ра ни је. У са оп ште њу се
на во ди да је На ци о нал на бан ка Швај -
цар ске ту про ме ну на ја ви ла у ма ју
2020. го ди не.

Гра ђа не Ср би је ко ји по се ду ју ту
ва лу ту сва ка ко су за бри ну ле ове ве -
сти, али из НБС-а ка жу да раз ло га
за бри гу не ма. На род на бан ка је пре -
по ру чи ла гра ђа ни ма да нов ча ни це
осме се ри је швај цар ског фран ка по -
ло же код ба на ка на де ви зну штед -
њу, про да ју за ди на ре, кон вер ту ју у
дру гу ва лу ту или да их за ме не за

опти цај не нов ча ни це швај цар ског
фран ка.

Да кле, про ве ри те има те ли „швај -
цар це” из да те име ђу 1995. и 1998.
го ди не и, уко ли ко се ис по ста ви да
по се ду је те не ку од „спор них” нов -
ча ни ца, сле ди те са ве те НБС-а. Нео -
п ход но је да то учи ни те што пре, јер
ће бан ке и овла шће ни ме ња чи, ка ко
је на ја вље но, пре ста ти да от ку пљу ју
по ме ну те нов ча ни це и пре не го што
оне за и ста иза ђу из оп ти ца ја.

За ме на ових нов ча ни ца, на кон што
пре ста ну да бу ду за кон ско сред ство
пла ћа ња, би ће и да ље мо гу ћа без
вре мен ског огра ни че ња са мо на шал -
те ри ма На ци о нал не бан ке Швај цар -
ске у Бер ну и Ци ри ху или сла њем
нов ца по штом тој бан ци.

Ка ко об ја шња ва ју у На ци о нал ној
бан ци Швај цар ске, раз лог по вла че -
ња из оп ти ца ја осме се ри је нов ча -
ни ца швај цар ског фран ка је уна пре -
ђе ње за штит них еле ме на та нов ча -
ни ца, ре а ли зо ва но у де ве тој се ри ји,
чи ме се нов ча ни це ефи ка сни је шти -
те од фал си фи ко ва ња.

Реч је о серији која је
пуштена у оптицај у
периоду 1995–1998.
године, а тачан датум
повлачења швајцарска
банка ће најавити два
месеца раније.



У то ку ра до ви на
поста вља њу це во во да
од Стар че ва ка
Омољи ци

Те шко до но вог
прикључ ка у
Брестовцу и
северним се ли ма

Ка да се го во ри о гре ја њу на
гас, од де вет на се ље них ме ста
та ква мо гућ ност по сто ји у две
тре ћи не.

Од три пре о ста ла не га си фи -
ко ва на на се ља, нај бли же то ме
је Стар че во. Та мо су пре де се -
так да на стар то ва ли за вр шни
ра до ви на из град њи ди стри бу -
тив ног по ли е ти лен ског га со во -
да, ко ји у овој фа зи тре ба да
стиг не до Омо љи це, а ода тле
би, ве ро ват но на ред не го ди не,
био на ста вљен све до Ива но ва,
по след њег се ла до ко јег, та ко -
ђе, још увек ни је сти гла ова вр -
ста енер ген та.

Три ме ста још че ка ју

По ме ну ти по сао из во ди бе о -
град ски „Ми ле ни јум тим”, ујед -
но и ин ве сти тор овог про јек та,
а ра до ве над зи ре Дра ган Мај -
сто ро вић, ди рек тор ћер ке-фир -
ме „МТ Га стел”, ко ја ће би ти
ди стри бу тер га са за по ме ну та
ме ста.

– По ло жи ли смо већ око че -
ти ри сто ме та ра це ви, а би ло
би и ви ше да нам не за да ју му -
ке нео бе ле же не ин ста ла ци је,
због ко јих смо при ну ђе ни да
оба вља мо проб на по преч на ко -
па ња на осу тра се ро ва, ка ко
би смо их на вре ме уо чи ли. Сто -
га, до кра ја го ди не мо жда ће -
мо ус пе ти да ура ди мо ки ло -
ме тар од укуп но че ти ри и по,
ко ли ко нам тре ба да би смо сти -
гли до Омо љи це. А на ред не го -
ди не би смо, по ред на став ка
тих ра до ва, за вр ши ли и пре о -
ста ло нео п ход но про јек то ва ње
до Ива но ва, што би мо гло бр -
зо да бу де окон ча но, јер се у
том се лу оче ку је тек око 
че ти ри сто ко ри сни ка – ка же
Мајсто ро вић.

Мре жа ће би ти на пу ње на пу -
тем ди стри бу тив ног по ли е ти -
лен ског га со во да и по мо ћу мер -
но-ре гу ла ци о не одо ри за циј ске
ста ни це (МРОС), ко ја ће, ка ко
ства ри сто је, би ти ста ци о ни ра -
на пре ко пу та бен зин ске пум -
пе на ула зу у Стар че во. Ина че,
мре жа је ком плет но ура ђе на
са мо у том од три по ме ну та се -
вер на ме ста.

– Ста ни ца је на ру че на и већ
је у то ку ње на из ра да, а пр во -
бит но је тре ба ло да бу де пре -
ко пу та глав ног ула за у Ра фи -
не ри ју наф те Пан че во. Но у
ме ђу вре ме ну су та мо по диг -
ну ти сту бо ви за пре нос елек -
трич не енер ги је из Тер мо е лек -
тра не –то пла не, па смо на кон
кон сул та ци ја с над ле жним 
ЈП-ом „Ур ба ни зам” до би ли за -
сад са мо усме но обе ћа ње да је
за но во ме сто МРОС-а одабрана

по ме ну та ло ка ци ја на углу
стар че вач ких ули ца Пан че вач -
ки пут и Про лет ња. Тре нут но
су у то ку ак тив но сти у ве зи с
ње ним озва ни че њем – ис ти че
Мај сто ро вић.

И док у Стар че ву уве ли ко
тра ју ра до ви, по ред та мо шњих
ме шта на, с ве ли ким ин те ре со -
ва њем их за гле да ју и жи те љи
Омо љи це и Ива но ва.

Пред сед ник пр во по ме ну тог
ме ста, Ду шан Лу кић, ка же да
они жељ но иш че ку ју на ја вље -
ни до ла зак це во во да, за тим и
из град њу енер га не и под ста ни -
це, као и про ду ва ва ње по сто је -
ћих га сних ин ста ла ци ја, али и
на ста вак по ста вља ња пре о ста -
лих три де сет од сте мре же.

Ње гов ива но вач ки ко ле га Јо -
шка Ду дуј ис ти че са мо да је
пре пет го ди на пот пи сан уго -
вор са ин ве сти то ри ма и да ота -
да не ма ни ка кве ди рект не
инфор ма ци је.

За до вољ ни ко ри сни ци

За то вре ме у пре о ста лих шест
пан че вач ких на се ље них ме ста
већ ви ше де се ти на го ди на гра -
ђа ни ко ри сте по год но сти гре -
ја ња на гас. Сви се углав ном
сла жу да је ком фор ни је, ефи -
ка сни је, чи сти је, иа ко је мо -
жда ма ло ску пље од ло же ња
чвр стог огре ва, по пут угља или
др ва.

Та ко у Бре стов цу, је ди ном ју -
жном се лу ко је има при ви ле ги -
ју на та кав из бор, по је ди ни гра -
ђа ни из но се сво ја ис ку ства.

Јед на од њих, Та ња, по твр -
ђу је да ова кво гре ја ње има ве -
ли ких пред но сти, иа ко  мо жда
је сте ма ло ску пље.

–  Мо мен тал но гре је мо пе де -
сет ква дра та, и то пу ном па ром.
Прак тич но не га си мо, а др жи -
мо сва вра та отво ре на, ра чу на -
ју ћи и  ку хи њу и ку па ти ло. Увек
је ве о ма то пло, пре ко 25 сте пе -
ни, па смо углав ном у крат ким
ру ка ви ма. Има мо камин ко ји

сто ји на сре ди ни ку ће и по ве -
зан је це ви ма на при кљу чак; ту
је и сат ко ји ме ри по тро шњу, а
она на кра ју хлад ни јег ме се ца
из не се де се так хи ља да, док у
пре ла зном пе ри о ду бу де и до
три. При том, чак и ку вам са мо
на плин. Са ис по ру ком не ма ве -
ћих про бле ма, до не стан ка до -
ла зи ре ђе не го што не ста не струје
– при ча ова Бре стов чан ка.

Они ма ко ји има ју ве ћу ква -
дра ту ру и тро шко ви за гре ја -
ње на гас су ви ши, а та кав је
слу чај код ње не су гра ђан ке
Не ве не...

– Го ди на ма укљу чу је мо пар -
но гре ја ње у је сен и тек на
проле ће га ис кљу чу је мо. Све
вре ме др жи мо тем пе ра ту ру на
22 сте пе на, а но ћу је тек не -
знат но ма ње. Чак ко ри сти мо
са ни тар ну во ду из си сте ма за
бој лер и пра ње су до ва. Што
се ра чу на ти че, у но вем бру
смо пла ти ли 11.000 ди на ра за
утро ше них 364 ку би ка, а кад
је ци ча зи ма, до ђе и до 20.000
ди на ра. Ако се зна да гре је мо
ку ћу на спрат, то ни је мно го.
Ка да је реч о ис кљу че њи ма,
пам тим са мо јед но ко је је тра -
ја ло два да на, и то због не ке
оп ште га сне кри зе – ис ти че
Не ве на.

Бло ка да због имо вин ских
од но са

Ме ђу тим, у це лој овој при лич -
но ле пој при чи по сто ји и дру га
стра на ме да ље, оли че на у имо -
вин ско-прав ним од но си ма у ве -
зи с вла сни штвом над мре жом,
ко ји се до ду ше, бар за сад, не
од ра жа ва ју на ква ли тет услу -
ге, ма кар ка да је реч о ста рим
по тро ша чи ма.

С тим у ве зи, пред сед ник
бре сто вач ког Са ве та Ме сне за -
јед ни це Дра ган Ми ри чић на -
во ди да тај „слу чај” ти ња већ
го ди на ма.

– Про блем с га сном мре жом
кри је се у то ме што је њен

номи нал ни вла сник, фир ма
„Ме га про јект”, у сте ча ју, а има
спор с Јав ним пред у зе ћем „Ср -
би ја гас”. То не оме та ис по ру -
ку ста рим ко ри сни ци ма, али
на жа лост оне мо гу ћа ва при -
кљу че ње но вих. Пре ма мо јој
про це ни, ве лик је број су гра -
ђа на ко ји се гре ју на гас, си -
гур но око пет сто-шестсто, али
да ни је ове бло ка де, би ло би

их и мно го ви ше, јер их на
не ком на шем спи ску за ин те -
ре со ва них има око сто – ка же
Ми ри чић.

Ина че, мре жу су по чет ком
де ве де се тих го ди на про шлог
ве ка гра ди ли Ме сна за јед ни ца
Бре сто вац и ко вин ско пред у -
зе ће „Ко му на лац”, на кон че га
су по ста ли вла сни ци у од но су
65 пре ма 35 од сто.

– У ме ђу вре ме ну је „Ко му на -
лац” про дао свој удео фир ми
„Ме га про јект”, да би 2002. го -
ди не исто учи ни ла и Ме сна за -
јед ни ца,  и то на име ком пен за -
ци је за уре ђе ње са ле у та да шњем
До му омла ди не. Тре ба ре ћи и
то да је по тро ша чи ма гас ис по -
ру чи вао и на пла ћи вао „Ср би ја -
гас”, док је „Ме га про јект”, као
сто по стот ни вла сник мре же, на -
пла ћи вао при кључ ке. То је по -
тра ја ло до пре око се дам-осам
го ди на, ка да је „Ме га про јект”
оти шао у сте чај. И ка ко су они
и „Ср би ја гас” на су ду због не -
ких сво јих не ра шчи шће них ду -
го ва, ко ла те рал на ште та су на -
ши гра ђа ни, ко ји, док то тра је,
не мо гу да се при кљу че. Чак ни
упр кос на шим број ним мол ба -
ма ни је до шло до до го во ра –
на во ди председник.

А ка да је реч о се вер ним се -
ли ма, сва она, та ко ђе, одав но
има ју уве ден гас. Али и та мо
по сто је од ре ђе ни про бле ми ка -
да је реч о имо вин ско-прав -
ним од но си ма са мог си сте ма,
па та ко ђе не ма но вих при кљу -
ча ка. О то ме не ком дру гом
при ли ком...
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КА ДА ЋЕ ПО ПУ ЛАР НИ ЕНЕР ГЕНТ СТИ ЋИ ДО КО РИ СНИ КА У СВИМ МЕ СТИ МА

ГАС СВЕ БЛИ ЖИ И ЈУ ГУ

У овим тур бу лент ним вре ме -
ни ма кул тур ни жи вот у Ја бу -
ци ни је за мро. На и ме, та мо -
шње по зо ри штан це „Ма ли
принц” пре ми јер но је из ве ло
ко мад под на зи вом „Је се ња
со на та” 8. де цем бра у До му
кул ту ре.

Пред ста ва је, у скла ду с пре -
по ру че ним ме ра ма, одр жа на
без при су ства пу бли ке, а текст
је на пи сао То де Ни ко ле тић,
док је за ре жи ју би ла за ду же -
на Ива на Ива но ски.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке
До ма кул ту ре Ма ри ја не За -
го рац, реч је о про јек ту ко ји
су по др жа ли Град Пан че во и
По кра јин ски се кре та ри јат за
кул ту ру.

– У ко ма ду шум ске жи во -
ти ње по ма жу зе ки ко ји је био
ту жан јер се ни је на вре ме
спре мио за зи му. На сре ћу, у
не во љи су му се на шли и све -

му га под у чи ли при ја те љи:
Ме да Че да, Ве ве ри ца Гри ца,
Је жић Бе жић, Ла ста Пла ви -
ча ста и Ли ја При ја. Ову по -
уч ну деч ју пред ста ву смо сни -
ми ли и уско ро ће наш тех ни -
чар отво ри ти „Ју тјуб” ка нал
на ко ји ће мо је по ста ви ти –
ка же ди рек тор ка.

Сви глум ци, уз ра ста од шест
до де сет го ди на, чла но ви су
„Ма лог прин ца”, а њи хо ва
име на су Ха на Бо жи но вић,
Ема Трај ко вић, Ву ка шин Пе -
тров ски, Ма ша Га ће ша, Ан -
дреа Ја нев ски, Ни ко ли на Змеј -
ко ски, На та ли ја Ста мен ков -
ски и Те о до ра Три мов ски.

Ба нат ски Бре сто вац: По ста -
вље на је огра да на ка то лич -
ком (не мач ком) гро бљу у ор -
га ни за ци ји ЈКП-а „Ком брест”
и Ме сне за јед ни це. Она ће
на ред не не де ље по де ли ти ма -
ли ша ни ма па ке ти ће у скла ду
с ме ра ма про пи са ним за ко -
ном. Уско ро ће би ти оки ћен
и бал кон До ма кул ту ре, а ова
уста но ва ура ми ла је два де сет
шест фо то гра фи ја ста рог Бре -
стов ца, ко је ће би ти по ста -
вље не у ре но ви ра ном хо лу,
док ће још два де сет сли ка на
те му се ла ста ја ти у дру гој
просто ри ји.

Ба нат ско Но во Се ло: Ме сна
зајeдница је, као у по след њих
пет го ди на, за три ге не ра ци је
ма ли ша на при пре ми ла но во -
го ди шње па ке ти ће, па ће та -
ко де цу из при прем но-пред -
школ ске гру пе и пр вог раз ре -
да ових да на об ра до ва ти Де -
да Мраз, на рав но, уз све про -
пи са не ме ре. Ма ла са ла До -
ма кул ту ре је окре че на, а та -
мо је у то ку уград ња ре флек -
то ра у бо ји; у пла ну је и за ме -
на про па лих олу ка, као и мон -
та жа спољ них ре флек то ра, ко -
ји ће осве тли ти парк ис пред
До ма и пар кинг; на ста вља се
кре че ње хо ла и га ле ри је.

До ло во: У то ку је уре ђе ње
фа са де До ма кул ту ре. До ло -
вач ки сли ка ри при пре ма ју

из ло жбу по во дом ве ли ких се -
о ских ју би ле ја, ко ја ће ипак
би ти про лон ги ра на за на ред -
ну го ди ну.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца при -
пре ма до ку мен та ци ју за опре -
ма ње деч јег игра ли ста и пар -
ка но вим спра ва ма и мо би -

ли ја ром, а те ку и при пре ме
за по де лу па ке ти ћа. При кра -
ју је ре кон струк ци ја згра де
По ште.

Ива но во: Ме сна за јед ни ца је
ура ди ла ста зе на рас кр сни ца -
ма Ули це Иве Ло ле Ри ба ра са
ули ца ма 29. но вем бра и Вој -
во ђан ском. По во дом до ла зе -
ћих пра зни ка, уз по што ва ње
свих ме ра, до де ла па ке ти ћа
би ће оба вље на у шко ли у пе -
так, 18. де цем бра, по чев од 9
са ти за де цу ни жих раз ре да,
од 10 за ма ли ша не из вр ти ћа,
а сат ка сни је за уче ни ке ви -
ших раз ре да.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је,
уз по моћ при ја те ља, обез бе -
ди ла но во го ди шње па ке ти ће,
ко је ће ма ли ша ни ма по де ли -
ти вас пи та чи це. По зо ри штан -
це „Ма ли принц” пре ми јер но
је из ве ло ко мад „Је се ња со -
на та” у До му кул ту ре, у ко јем
се због по ве ћа ног ин те ре со -
ва ња про дај на из ло жба из да -
ња „Ла гу не” про ду жа ва до 25.
де цем бра.

Ка ча ре во: Ме сна за јед ни ца је
у са рад њи с ло кал ним ко му -
нал ним пред у зе ћем по ста ви -
ла де ко ра тив ну ра све ту у
центру, а за 24. де цем бар пла -
ни ра на је сед ни ца ме сног Са -
ве та, ко ји ће до не ти од лу ку
ко ме ће би ти по де ље ни но во -
го ди шњи па ке ти ћи.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца
је из ме ђу 14. и 18. де цем бра,
у скла ду са свим епи де ми о -
ло шким ме ра ма, по де ли ла но -
во го ди шње па ке ти ће де ци раз -
ли чи тих уз ра ста.

Стар че во: У то ку су за вр шни
ра до ви на га си фи ка ци ји, од -
но сно на по ла га њу на пој ног
це во во да ка Омо љи ци. На -
ред них да на, по во дом пред -
сто је ћих пра зни ка, свој де ци
ро ђе ној из ме ђу 2014. и 2017.
го ди не но во го ди шње па ке ти -
ће до не ће лич но Де да Мраз.

Месне актуелности

НО ВА ПРЕ МИ ЈЕ РА ПО ЗО РИ ШТАН ЦА 

„МА ЛИ ПРИНЦ”

„Је се ња со на та” у Ја бу ци

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

БРЕ СТОВ ЧА НИ НА СТО ЈЕ ДА УЛЕП ША ЈУ СВО ЈЕ МЕ СТО

Но ва огра да на не мач ком гро бљу
У Бре стов цу по сто је три гро бља. Пра во -
слав но и му сли ман ско одр жа ва на су на
за до во ља ва ју ћем ни воу, док оно тре ће –
не мач ко или ка то лич ко – ни је за при ка -
зи ва ње.

Ту ло шу си ту а ци ју не ка ко по ку ша ва да
по пра ви Јав но ко му нал но пред у зе ће „Ком -
брест”, упр кос те шком фи нан сиј ском ста -
њу и не до вољ ном бро ју рад ни ка. Ди рек -
тор ка по ме ну те фир ме Та тја на Цве та но -
вић ка же да им мо гућ но сти до зво ља ва ју
са мо да га два пут го ди шње по ко се и ис пр -
ска ју сред стви ма про тив ко ро ва.

– Ето, са да смо, уз по моћ Ме сне за јед -
ни це, ус пе ли да по ста ви мо но ву огра ду
ви со ку два ме тра и ду гач ку сто ме та ра,
ко ја ће ма кар за кло ни ти то ру гло. Шта
ре ћи, гро бље је сте де ва сти ра но, спо ме ни -
ци су по ру ше ни или уни ште ни, а са мо

њих не ко ли ко је пре по зна тљи во. От кад су
Нем ци на пу сти ли ове про сто ре на кон Дру -
гог свет ског ра та, ма ло ко уоп ште има по -
тре бе да та мо од ла зи. Ина че, по след ња
осо ба са хра ње на на том гро бљу је Ју ди та
Са бо, још дав не 1972. го ди не, чи ји је унук
наш су гра ђа нин – ка же ди рек тор ка.

Пред сед ник бре сто вач ког ме сног са ве -
та Дра ган Ми ри чић ис ти че да је та мо про -
шле го ди не из бе то ни ра на и ста за, као и
да се за јед но са са рад ни ци ма обра ћао
удру же њи ма по ду нав ских Шва ба и Ам ба -
са ди Не мач ке, не би ли они, као у не ким
дру гим ба нат ским ме сти ма, по мо гли при
уре ђи ва њу гро бља и по ди гли спо мен-пло -
чу на ме сту не ка да шње ка то лич ке (не -
мач ке) цр кве.

На жа лост, дру га стра на ни је по ка за ла
ин те ре со ва ње за по ме ну ти пред лог...

Млади глумци с режисерком

Изградња дистрибутивног полиетиленског гасовода
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Ми ха и ло Ђор ђе вић, 

сту дент Ра чу нар ског 

фа кул те та у Бе о гра ду

КЊИ ГА „Каф ка на оба ли мо -
ра” де ло је ја пан ског пи сца
Ха ру ки ја Му ра ка ми ја. Књи га
пра ти па ра лел но два пу то ва -
ња: пет на е сто го ди шњег де ча -
ка ко ји у по тра зи за од го во -
ри ма од ла зи од ку ће и вре -
ме шног чо ве ка ко ји упр кос
сво јим не до ста ци ма успе ва да
се сна ђе у мо дер ном дру штву.
Му ра ка ми мај стор ски пре ба -
цу је ин тен зи тет рад ње с јед -
ног пу то ва ња на дру го, што
чи та о ца стал но др жи у не кој
вр сти на пе то сти. Над ре ал ни
еле мен ти и нео бич ни за пле -
ти до дат но до при но се ис ку -
ству ко је је не где из ме ђу сна
и ја ве. То пла пре по ру ка за ове
хлад не да не!
МУ ЗИ КА: „Све мир ко” је ре ла -
тив но по знат бенд из Хр ват -
ске, чи ја се му зи ка мо же ока -
рак те ри са ти као синт-поп. Иа -
ко до ста про жет ме лан хо ли -
јом и пси хо де лич ним тре ну -
ци ма, „Све мир ко” има сво ју
ве се лу и на тре нут ке ша љи ву
стра ну, ко ја по ста је нај ја сни ја
ка да се слу ша лац ма ло ви ше
уду би у њи хо ву дис ко гра фи ју.
За ни мљи ва је и чи ње ни ца да
су не дав но из ба ци ли тре ћи

албум, па ко је во љан да осе ти
но стал ги ју за ста рим зву ком,
а у исто вре ме чу је и не што
но во, не ће се по ка ја ти.
ФИЛМ: „Мој ју тар њи смех” је
срп ски филм из 2019. го ди не
ре жи ран и ра ђен по сце на ри -
ју Мар ка Ђор ђе ви ћа. Рад ња
фил ма го во ри о три де се то го -
ди шња ку Де ја ну ко ји је од ра -
стао пре за шти ћен же љом сво -
јих ро ди те ља да га са чу ва ју
од су ро ве ре ал но сти. У јед -
ном тре нут ку мо ра да ску пи
сна гу и су о чи се са жи во том.
Филм ве што илу стру је со ци -
о ло шке по ја ве ко је ни су ре -
дак слу чај у на шем дру штву,
а ко ји ма као за јед ни ца не при -
да је мо до вољ но па жње и те ра
нас да се пи та мо где је на ша
уло га у све му то ме и ка ко мо -
же мо до при не ти по бољ ша њу
си ту а ци је. Овај филм је на -
гра ђен на „Пан че во филм фе -
сти ва лу” 2019. го ди не.

Каф ка на оба ли мо ра

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

КОН КУРС ЗА ВИ ЗУ ЕЛ НЕ УМЕТ НИ КЕ И УМЕТ НИ ЦЕ

На дру ги по глед
Ау стриј ски кул тур ни фо рум
рас пи сао је кон курс за из ла га -
ње де сет ра до ва ви зу ел них
умет ни ка и умет ни ца из Ср би -
је и де сет из Ау стри је на но вој
он лајн плат фор ми по све ће ној
ди ја ло гу умет ни ка из ове две
зе мље. Кон кур сом се упу ћу је
по зив умет ни ци ма да до ста ве
ра до ве у ди ги тал ном об ли ку
ко ји ука зу ју на на чи не на ко је
европ ска дру штва по сма тра ју
се бе и „дру ге”. Кон курс је отво -
рен до 31. ја ну а ра 2021, а за
умет ни ке/умет ни це чи ји ра до -
ви бу ду ода бра ни пред ви ђен је
и хо но рар.

На слов „На дру ги по глед //
Auf den zweiten Blick // At Se-
cond Glance” по зи ва умет ни ке
и умет ни це да пред ло же ра до -
ве ко ји ре фе ри шу и пре ва зи ла -
зе кли шее и пред ра су де ко је
Ау стри јан ци и Ср би има ју јед -
ни о дру ги ма упр кос – или упра -
во услед – бли ских исто риј ских
од но са и ис пре пле те них исто -
ри ја ми гра ци ја. По се бан те мат -
ски фо кус је на умет нич ким
ра до ви ма ко ји про ми шља ју по -
сто ја ње и мо гућ но сти про ме не
тих кли шеа и пред ра су да. На -
слов та ко ђе су ге ри ше да и са -
ми умет нич ки ра до ви те мат -
ски пре и спи ту ју дру га чи је ви -
зу ре у од но су на оче ки ва но и
оп ште по зна то, те да су ге ри шу
не што дру го у од но су на оно
што се на пр ви по глед чи ни.

Но ва он лајн плат фор ма Ау -
стриј ског кул тур ног фо ру ма

наста је због тре нут них не из ве -
сних окол но сти, али и мо гућ -
но сти ко је се отва ра ју с но вим
ви до ви ма умет нич ког ства ра -
ња и ко му ни ка ци је. За ми шље -
на је као из ла гач ки про стор за
те мат ски и ку ри ра ни умет нич -
ки са др жај ко ји у ини ци јал ној
фа зи чи не ра до ви де сет ви зу -
ел них умет ни ка/умет ни ца из
Ср би је и де сет из Ау стри је при -
сти глих на кон курс ко ји се за
ову при ли ку рас пи су је.

Јав но по кре та ње он лајн плат -
фор ме „На дру ги по глед // Auf
den zweiten Blick // At Second
Glance” пла ни ра но је за март
2021. го ди не, ка да се обе ле жа -
ва два де сет го ди на од оснивања

Ау стриј ског кул тур ног фо ру ма
Бе о град, као и сто осам де сет
пет го ди на од ус по ста вља ња
ди пло мат ских од но са из ме ђу
Ау стри је и Ср би је.

Кон курс је отво рен до 31.
ја ну а ра 2021. у 23.59 по сред -
њо е вроп ском вре ме ну, а
пријављи ва ње је мо гу ће на сле -
де ћем лин ку: secondglance.rs
/application. Де таљ не про по -
зи ци је за при ја вљи ва ње
учесни ка на ла зе се на лин ку
https://www.secondglance.rs/sr.

Од лу ку о из бо ру ра до ва до -
но си ше сто чла ни жи ри у са -
ста ву: др ум. Алек сан дра Јо ва -
нић, до цент Фа кул те та ли ков -
них умет но сти у Бе о гра ду; 

мр Де јан Ка лу ђе ро вић, умет -
ник, су о сни вач ор га ни за ци је за
умет ност и кул ту ру „Verein K”
из Бе ча; Ми ро слав Ка рић, ку -
стос, Му зеј са вре ме не умет но -
сти, Бе о град; др Са ња Ко јић
Мла де нов, ви ши ку стос, Му зеј
са вре ме не умет но сти Вој во ди -
не, Но ви Сад; мр Мир ја на Бо -
ба Сто ја ди но вић, умет ни ца; мр
Је ле на Гли шић, Ау стриј ски кул -
тур ни фо рум Бе о град. Сва ки
умет ник/умет ни ца чи ји рад бу -
де ода бран до би ће хо но рар у
из но су од шестсто евра.

Про је кат се ре а ли зу је у са -
рад њи с ло кал ним парт не ром
– удру же њем „Ко му ни кАрт” из
Пан че ва.

НО ВА КЊИ ГА МОМ ЧИ ЛА ПЕ ТРО ВИ ЋА

Ко ју сла ву сла виш
Но ви нар Мом чи ло Пе тро вић,
са рад ник ли ста „Пан че вац”,
об ја вио је но ву књи гу, под на -
зи вом „Ко ју сла ву сла виш”, у
из да њу „Ла гу не”. Она је де та -
љан во дич о ис прав ном сла -
вље њу сла ва и пра зно ва њу ве -
ли ких цр кве них пра зни ка са
жи ти ји ма све та ца. 

Пре глед на и све о бу хват на,
илу стро ва на фре ска ма из ма -
на сти ра Де ча ни,
моно гра фи ја „Ко ју
сла ву сла виш” си -
сте ма ти зу је гра ђу о
срп ским сла ва ма.
За хва љу ју ћи де таљ -
ним ис тра жи ва њи -
ма и обим ној ли те -
ра ту ри на осно ву ко -
је је на ста ла, она је
ујед но и по у здан во -
дич кроз исто ри ју
хри шћан ства.

У пр вом де лу на по пу ла -
ран на чин су опи са ни по ре -
кло оби ча ја, сим бо ли ка сла -
ве, њен зна чај, пра ви ла про -
сла вља ња ко ја је про пи са ла
Срп ска пра во слав на цр ква,
као и нај че шће гре шке ко је
се при том пра ве. Дру ги део
књи ге об ја шња ва по ре кло ве -
ли ких пра во слав них пра зника

и на за ни мљив на чин пред -
ста вља жи ти ја све та ца ко ји се
у Ср би ји по шту ју и пра зну ју.
На кра ју књи ге дат је де та -
љан и пот пун спи сак свих Ср -
ба ко ји су про гла ше ни за све -
ти те ље, као и њи хо ва жи ти ја,
од нај ра ни јих вре ме на до да -
на шњих да на. У два на ест по -
гла вља рас по ре ђе не су и об -
ја шње не мно ге по је ди но сти о

ко ји ма зна мо ма ло
или не до вољ но.

Мом чи ло
Пе тро вић је до бит -
ник број них при -
зна ња за ре пор та же
об ја вљи ва не у днев -
ним и не дељ ним
ли сто ви ма. Ау тор је
књи ге ин тер вјуа
„Пи тао сам Ал бан -
це шта же ле... а они
су ре кли: ре пу бли -

ку, ако мо же” (1996), збир ке
при ча „Бен се дин ска го ди на”
(2003), ро ман си ра не би о гра -
фи је „Га ври ло Прин цип, јед -
на бе смрт на мла дост” (2014)
и ко а у тор во ди ча кроз пра во -
слав ни храм, исто ри ју срп ске
цр кве и осо бе но сти пра во -
слав не ве ре „Срп ско пра во -
сла вље” (2020).

Од сре де 23. де цем бра до 15.
ја ну а ра у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти у окви ру про гра ма
„Но ве тех но ло ги је” по се ти о ци
ће мо ћи да по гле да ју из ло жбу
ра до ва умет ни це Та ње Ву ји но -
вић, умет ни це из Бе о гра да, ко -
ја жи ви и ра ди у Љу бља ни.

На из ло жби ће би ти пред -
ста вље не ви део-до ку мен та ци -
је ње них ге не ра тив них ра до ва:
„Кар бо фло ра”, „Сек тор А”, „Сек -
тор П” и „Пла смо ни ка”. Ра до -
ви су део се ри је „Ме та Вр то ви”.
У њи ма умет ни ца ис тра жу је
од нос вир ту ел ног и ствар ног
про сто ра ба ве ћи се уло гом тех -
но ло шког у пре вла да ва њу иза -
зо ва с ко ји ма се су сре ће на ше
окру же ње. У ра ду „Кар бо фло -
ра” фо кус је на ква ли те ту ва -
зду ха и штет ним че сти ца ма ко -
је из ба цу је мо у ат мос фе ру, у
„Сек то ру А” про ми шља о ал -
тер на тив ним на чи ни ма пре чи -
шћа ва ња во де и до би ја њу чи -
сте енер ги је, у „Сек то ру П” ма -
шта о из ван зе маљ ским об ли -
ци ма по сто ја ња, као и о мо гу -
ћим про ме на ма ме ђу зе маљ -
ским об ли ци ма, док у ра ду
„Сек тор за пла змо ни ку” ау тор -
ка по зи ва на ди ја лог о бу ду ћој
про из вод њи енер ги је, ин спи -
ри сан енер ги јом ну кле ар не фу -
зи је и ко лек тив но не све сним
тех но ло ги је.

„Та ња Ву ји но вић је свој умет -
нич ки сен зи би ли тет гра ди ла
за хва ће на хи пер ди на мич ним
тех но ло шким раз во јем. Да би
са вла да ла све пре пре ке при ли -
ком ре а ли за ци је сво јих ра до -
ва, мо ра ла је да до стиг не ви -
сок сте пен мул ти ди сци пли нар -
но сти. Ис тра жи ва ла је на у ку и
тех но ло ги ју, но ве ме ди је и ди -
ги тал ну кул ту ру, фи зи ку, ге о -
на у ке, би о ге не ти ку, не у ро на у -
ке и ро бо ти ку, ево лу ци о не те -
о ри је, при ма то ло ги ју, на уч ну
фан та сти ку, ме ди ци ну и еко -
ло ги ју. Од по чет ка ре а ли за ци -
је сво јих умет нич ких ра до ва
Та ња је ле ви ти ра ла у хи брид -
ном про сто ру, из ме ђу офлајн
и он лајн ствар но сти. Ње ни ра -
до ви, на раз ли чи тим ни во и ма,
као и са мим при сту пом, па ра -
лел но осли ка ва ју, ана ли зи ра -
ју, кри ти ку ју и пре ва зи ла зе ди -
ги тал но окру же ње. У њи ма се

упра во од сли ка ва од нос вир -
ту ел ног и ствар ног све та, у ко -
ји ма она ука зу је на про цес у
ком се на ла зи људ ско дру штво,
на пу ту ка пот пу ној ин те гра -
ци ји две ју ствар но сти. У но вој
ствар но сти она ис пи ту је од но -
се и гра ни це из ме ђу: чо ве ка и
чо ве ка, чо ве ка и тех но ло ги је,
чо ве ка и би о ло шког, чо ве ка и
окру же ња, иде о ло ги је и тех но -
ло ги је, ве штач ке ин те ли ген ци -
је и ин тер не та ства ри, но си о це
ме ди ја и њи хо ву ме ђу соб ну ко -
му ни ка ци ју, као и на чи не схва -
та ња и чу ва ња ме мо ри је и
насле ђа. Гра див ни еле мен ти
ње них ра до ва, по мо ћу ко јих

оства ру је ве зу из ме ђу људ ске
све сти и тех но ло ги је, је су ан -
тро по морф не и ап стракт не ма -
ши не, 3Д штам па ни објек ти,
зву ко ви, уре ђа ји и вир ту ел ни
про сто ри, че сто у фор ми софт -
вер ских апли ка ци ја и ин ста -
ла ци ја. Ко ри сте ћи по себ но из -
ра ђе не елек трон ске ком по нен -
те и уре ђа је, објек те и софт -
вер ске апли ка ци је, Та ња ис тра -
жу је пре нос, тран спо но ва ње и
ма пи ра ње нај ра зли чи ти јих ин -
фор ма ци ја, пра те ћи њи хо во
кре та ње кроз раз ли чи те ме ди -
је, ви зу а ли за ци ју и со ни фи ка -
ци ју по да та ка, и екс пе ри мен -
ти ше са еле мен ти ма хап тич ке
умет но сти, фи зи ком пла зме и
слич ним”, на пи сао је Иван Ста -
нић, се лек тор.

Та ња Ву ји но вић је ме ђу на -
род но ак тив на но во ме диј ска
умет ни ца, по зна та по свој стве -
ним ра до ви ма у ко ји ма ис тра -
жу је од нос чо ве ка и тех но ло -
ги је. Ње ни ра до ви и тек сто ви
су ба зи ра ни на ин тер ди сци -
пли нар ном ис тра жи ва њу на
под руч ји ма умет но сти и тех -
но ло ги је. На ста ју из ин тер вен -
ци ја у ма те ри јал ној ин фра -
струк ту ри ди ги тал ног кроз
упо тре бу ра чу нар ских апли -
ка ци ја, при ла го ђе не елек тро -
ни ке, као и фи зич ких и ди ги -
тал них обје ка та. Они пре у зи -
ма ју фор ме спе ци фич них
ситу а ци ја или ком плек сних

ди на мич них окру же ња, ко је
ожи вља ва ју вир ту ел не ма ши -
не. Ње не ин ста ла ци је, ко је на -
зи ва апа ра ти ма за про ми шља -
ње дру штва, са ста вље не су од
зву ка, ви деа, обје ка та и ин -
тер ак тив них ра чу нар ских ра -
до ва, ко је мо же мо раз у ме ти
као антро по морф не и ап -
стракт не ма ши не.

Од 1997. го ди не из ла га ла је
у број ним зна чај ним га ле ри ја -
ма и му зе ји ма ши ром све та,
као што су Му зеј са вре ме не
умет но сти у Стра збу ру, му зеј
„Kunstpalast” у Ди сел дор фу,
Му зеј са вре ме не умет но сти у
Ден ве ру, „Kunsthaus” у Ме ра -
ну, ме ђу на род ни фо рум „Me-
dienturm” у Гра цу, га ле ри ја
„Cornerhouse” у Ман че сте ру,

Му зеј са вре ме не умет но сти у
Ис тан бу лу, га ле ри ја „Ка пе ли -
ца” у Љу бља ни, Му зеј Фон да -
ци ја „Vasarely” у Егз ан Про -
ван су, „Künstlerhaus” у Бе чу и
дру гим ме сти ма.

Ди пло ми ра ла је 1999. го ди -
не на Фа кул те ту за ли ков ну
умет ност у Бе о гра ду, на сли -
кар ском од се ку. Би ла је го сту -
ју ћи сту дент на Ака де ми ји за
умет ност у Ди сел дор фу, у кла -
си Ја на Ди бет са (Jan Dibbets).
Док то ри ра ла је у обла сти фи -
ло зо фи је и те о ри је ви зу ел не
кул ту ре на Фа кул те ту за ху ма -
ни стич не сту ди је „Ко пар” 2010.
го ди не.

Ње на де ла су би ла укљу че на
у број не ко лек ци је умет нич ких
ра до ва, као што су „Sinnlos”,
„Globalscreen”, „Supermono 1”,
„Diva Postaja”, „e-flux video ren-
tal” (EVR), „Sonoscop Archive”,
„Netnoise, CTheory”, „Borders
of net.art” и druge.

Ин сти тут „Ул тра мо но” је тре -
нут на вер зи ја ин сти ту ци је за
про дук ци ју и ис тра жи ва ње, ко -
ју во ди од 2002. го ди не за јед -
но са сво јим парт не ром и ко -
ле гом Ја ном Ку ше јем. Од ле та
2006, кроз плат фор му „Ул тра -
мо но”, они са ра ђу ју при про -
дук ци ји Та њи них ра до ва.

Одр жа ва ње про гра ма „Но ве
тех но ло ги је” по др жа ло је Ми -
ни стар ство кул ту ре и ин фор -
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

ЧЕ ТР НА Е СТЕ „НО ВЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ”

СФЕ РЕ МЕ ТА ВР ТА

МОЗАИЦИ ИЗ НЕКОГ ДРУГОГ УНИВЕРЗУМА

Уметност и хуманост
Љубитељи уметности моћи
ће до краја јануара у Народ-
ном музеју да посете сјајну
изложбу „Мозаици из неког
другог универзума” Милана
Ћука, која поред изложбене
има и хуманитарни карактер.

У договору са аутором из-
ложбе штампане су разглед-
нице с мотивима његових ра-
дова, које посетиоци могу до-
бити уз донацију – једна до-
нација за једну разгледницу.
Захваљујући прилозима по-
сетилаца до сада је за лечење
Миње Матић сакупљено и
уплаћено 18.500 динара, а за

лечење малог Оливера Пала
Гајодија 9.300 динара.

Аутор Милан Ћук је сли-
кар и рестауратор византиј-
ских фрески. Страст за умет-
ношћу довела га је до старе
традиционалне технике мо-
заика, а од раног детињства
велики је љубитељ стрипа и
суперхероја. Непрестано по-
кушава да суперхероје из свог
детињства представи кроз тра-
диционални облик мозаика,
трудећи се да пронађе прави
баланс између древног и мо-
дерног употребом различи-
тих врста материјала.
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ПАН ЧЕВ ЦИ ВАС ПИ ТА ЧИ И ВАС ПИ ТА ЧИ ЦЕ

ДЕ ТЕ НИ ЈЕ ДЕ ТЕ, ИГРАЧ КА ЗА СТРИ НЕ И ТЕ ТЕ,
ДЕ ТЕ ЈЕ ДЕ ТЕ, ДА ГА ВО ЛИ ТЕ И РАЗ У МЕ ТЕ

Кре а тив ни при ступ

Ти ја на Те рек (29) ди пло ми ра ни је
спе ци ја ли ста за при прем ни пред школ -
ски про грам и ли цен ци ра ни вас пи -
тач. За овај по зив од лу чи ла се у тре -
ћој го ди ни гим на зи је, тра же ћи не што
аван ту ри стич ко, иза зов но, кре а тив но
и не што што ће од ње зах те ва ти стал -
но уса вр ша ва ње, ис тра жи ва ње и во љу
да бу де све бо ља у свом по слу.

– У ра ду с де цом је нај леп ша њи хо -
ва искре ност, чи сто ћа
ду ше и чи ста емо ци ја
ко ју ис ка зу ју за гр ља ји -
ма, то плим ре чи ма,
осме си ма, пре да но шћу
и ода но шћу. С дру ге
стра не, те шко је оста -
ти имун на про блем
си ту а ци ја с ко ји ма се
сва ко днев но су сре ће -
мо у ра ду с де цом и
ро ди те љи ма. Те шко је
у од ре ђе ним си ту а ци -
ја ма по сту пи ти про фе -
си о нал но и ићи про -
тив сво је лич но сти, а
опет ис пу ни ти оче ки -
ва ња дру гих. Де те тре -
ба пу сти ти да од ра ста
бр зи ном ко ја ње му од го ва ра – при ча
нам Ти ја на. 

Сма тра да је кре а тив ни при ступ у
ра ду с де цом пред школ ског уз ра ста
од кру ци јал ног зна ча ја. Де ца на тај
на чин лак ше усва ја ју гра ди во а да то -
га ни су ни све сна. Ра зним ма ке та ма,
апли ка ци ја ма, пла ка ти ма, ди дак тич -
ким ма те ри ја ли ма при вла чи се па -
жња ма ли ша на и олак ша ва уче ње. 

– Вас пи тач је не ко ко ће си гур но
обе ле жи ти је дан ва жан, ако не и нај ва -
жни ји раз вој ни пе ри од де те та. Вас пи -
тач ће не ко де те на у чи ти пр ве пе сме,
при че, на у чи ће га да де ли, ства ра, да
во ли сво је ЈА, да за гр ли, по ма зи, по -
љу би, ушу шка, уте ши, не ко ко ће де те -
ту ре ћи да је по себ но, да при па да гру -
пи… У да на шњем вре ме ну тех но ло ги -
је, ин тер не та и ви део-игри ца вр тић је
ме сто опу шта ња, ме сто где де те до би ја
све оно што ње го вом би ћу тре ба, а за
ства ра ње при јат не ат мос фе ре и осе ћа -
ја ушу шка но сти и бит но сти за слу жне
су на сме ја не, дра ге и бри жне осо бе ко -
је ма ли ша не ују тру до че ку ју на сме ја -
них ли ца – за кљу чу је Ти ја на.

Уче ње кроз игру

Не над Ве мић (35) ма стер је вас пи тач
за пред школ ски про грам с ви ше го ди -
шњим ис ку ством у ра ду с де цом уз ра -
ста од три до шест го ди на. Об у чен је и
за рад по „Мон те со ри” про гра му. Од
2011. ра ди у ПУ „Деч ја ра дост”.

– По сле сред ње шко -
ле сам по чео да во лон -
ти рам и аси сти рам у
НВО „Ве ли ки Ма ли”.
Бо ра ве ћи у вр ти ћи ма
и ра де ћи на пла ни ра -
њу, ор га ни за ци ји и им -
пле мен та ци ји ци ље ва
и за да та ка, као и на
њи хо вом пра ће њу и
укљу чи ва њу у днев не
ак тив но сти, од лу чио
сам да упи шем та да -
шњу ака де ми ју и за вр -
шим за вас пи та ча. По -
ми сао да не ко ме по ма -
жеш да учи, од ра сте,
по ста не до бар чо век,
би ла ми је јед на од
смер ни ца – при ча Не над.

Ка же да је ле по ви де ти на пре дак
де це, ка да су де ца за до вољ на и има ју
по тре бу да се по хва ле вас пи та чу или
му ис при ча ју не ку њи ма ва жну новост.

– Та да зна те да има сми сла оно што
ра ди те, да вам ве ру ју, да сте ва жан део
њи хо вог де тињ ства – об ја шња ва.

Оно што се у овом по слу ја сно ви -
ди је сте на пре дак, де ца до ђу у вр тић
у пе ле на ма, а из ње га иза ђу као „ма -
ли љу ди” ко ји су спрем ни за жи вот и
да љи раз вој.

– Кре а тив ност је нај бо љи алат за
рад вас пи та ча и ве ру јем да га по се ду -
је сва ко ко се ба ви де цом, али чак и
ка да се де си да по не кад не ста не, ту
су де ца да нас во де и про бу де но ве
иде је. Сва ко је де те ин ди ви дуа за се -
бе, па во ђе ни ти ме сва ко ужи ва на
свој на чин. Сви ма при ја да де ца бу ду

за до вољ на и срећ на у вр ти ћу. Ту на -
сту па мо ми, да им при бли жи мо кроз
игру све оно што је по треб но за њи -
хов уз раст – при ча Не над.

За кљу чу је да, по ред по ро ди це, ко ја
је те мељ све га, вас пи тач има ве ли ку
уло гу да кроз са рад њу с по ро ди цом, и
окру же њем у ко ме де те од ра ста, из -
ву че оно нај бо ље из ње га.

У деч јим ци пе ла ма

Љи ља на Мар ков (53)
за вр ши ла је Пе да го -
шку ака де ми ју за обра -
зо ва ње вас пи та ча у Бе -
о гра ду и за по сле на је
у ПУ „Деч ја ра дост”
Пан че во три де сет го -
ди на.

Љи ља на ка же да се
већ три де це ни је бу ди
и од ла зи на по сао да
се игра.

– На рад ном ме сту
до че ку ју ме искре ност,
при род ност, оп ти ми -
зам, љу бав, ма шта, кре -
а тив ност, иза зо ви... На
ули ци ме пре по зна ју
са да од ра сли љу ди, а

не ка да су би ли мо ја
де ца. На рав но, наш по -
сао је ве о ма од го во -
ран, по не кад на по ран,
уме и да бу де ис цр -
пљу ју ћи. Али ја се не
бих ме ња ла за не што
дру го – об ја шња ва.

У овом по слу је иза -
зов осво ји ти деч је по -
ве ре ње. Ка да де те ве -
ру је вас пи та чу, оно је
отво ре но, са ра ђу је, мо -
ти ви са но је да учи,
ства ра...

– Пе ри од адап та ци -
је на вр тић те жак је за
све, па и за вас пи та че.
Ме не ту га де те та про -
у зро ко ва на одва ја њем од ро ди те ља
увек вра ти у вла сти то де тињ ство. Мо -
је успо ме не на вр тић су су зе, иш че -
ки ва ње ма ме и та те, се ћам се да ми је
вре ме спо ро про ла зи ло... Ни сам осе -
ћа ла за до вољ ство у игри, дру же њу...
Да нас из по зи ци је од ра сле осо бе,
васпи та ча, ла ко мо гу да обу јем „деч је
ци пе ле” и тру дим се да их раз у мем и
по мог нем да се ту га по сте пе но пре -
ва зи ђе. Све то мо же мо за јед но, ако
ве ру је мо јед ни у дру ге. Ми слим да је
та бор ба са сна жним деч јим емо ци ја -
ма не што нај те же у овом по слу –
прича.

Ка же да су ле по та и му дрост овог
по зи ва у јед но став ним
ства ри ма.

– Рас по ла жи оним
што имаш и ис ко ри -
сти мак си мум, по ву ци
се ка да ни си по тре бан,
по сма трај, ослу шкуј,
не за те жи, бу ди
искрен... То се ствар -
но сти че ис ку ством –
ка же Љи ља на.

Де ца нај ви ше ужи -
ва ју ка да ни су спу та -
на, има ју сло бо ду кре -
та ња, из ра жа ва ња на
раз не на чи не, сло бо ду
да пи та ју, ка жу шта
ми сле, ис тра жу ју, екс -
пе ри мен ти шу и да су

са мо стал на у свом ра ду. Али то не
зна чи да у вр ти ћи ма вла да анар хи ја.
На про тив, де ца во ле ред и пра ви ла,
са мо пра ви ла мо ра ју
да бу ду по ште на и да
ва же за све исто.

– Ми слим да је уло -
га вас пи та ча у деч јем
раз во ју ве ли ка. Ако код
де те та раз ви ја мо са мо -
стал ност, са мо по што -
ва ње, од го вор ност, рад -
не и кул тур не на ви ке,
ми слим да има мо бу -
дућ ност! – за кљу чу је
она.

Из вор енер ги је и
иде ја

Ве се лин ка Це ца Ан -
дрић (46) стру ков ни је

вас пи тач спе ци ја ли ста.
Уда та је и мај ка је јед -
ног де те та. Ра ди као
вас пи тач два де сет јед -
ну го ди ну у При прем -
но-пред школ ској гру -
пи у ОШ „Жар ко Зре -
ња нин” у Ба нат ском
Но вом Се лу.

– Од де тињ ства у ме -
ни чу чи де те ко је је во -
ле ло игру, му зи ку, лут -
ке..., али та ху ма на
стра на да по ма жем љу -
ди ма и жи во ти ња ма од -
ву кла ме је у ме ди цин -
ску стру ку. На кон за -
вр ше не ме ди цин ске
шко ле ипак је та љу бав
пре ма кре а тив но сти и
дру же њу с де цом пре су ди ла и упи са -
ла сам Ви шу шко лу за обра зо ва ње
вас пи та ча. И то је био пра ви по го дак!
– ка же Це ца.

Њој не по сред ни рад с де цом да је
не ис црп ну енер ги ју и иде је. Сма тра
да су де ца по кре тач кре а тив но сти
васпи та ча.

– Ни шта ми ни је те шко. Мо жда не -
ка да тре ба ви ше енер ги је у од но си ма

с ро ди те љи ма. Де ша -
ва се да вас пи та ча по -
гре шно про ту ма че ка -
да им скре не па жњу
или да не ки са вет за
њи хо во де те. По те шко -
ћа има у ра ду ка да је
гру па ин клу зив на. Не -
ка да се осе тим не моћ -
но и не у спе шно ка да
не мо гу сти ћи да по -
све тим до вољ но па жње
де те ту ко је има од ре -
ђе ни про блем у раз во -
ју и ка да из о ста не по -
моћ струч не слу жбе и
по сто ји не ра зу ме ва ње
ро ди те ља – об ја шња ва
она.

Код вас пи та ча је вр ло бит на кре а -
тив ност да би мо гао што за ни мљи ви -
је осми шља ва ти ак тив но сти за де цу.
Та ко ђе је бит на спо соб ност пре по -
знава ња ин те ре со ва ња
де це.

– С об зи ром на то
да смо ми пр ве осо бе
у вас пит но-обра зов -
ном лан цу, тре ба ло би
да бу де мо до бар мо -
дел, јер зна мо да у
овом пе ри о ду пре шко -
ле де те учи по мо де лу.
Мо рам да се по хва лим
да имам на след ни ке,
мо ју де чи цу ко јој сам
би ла васпи тач, а ко ја
су на ста ви ла мо јим
сто па ма. Ка да до ла зе
на прак су и чу је те по -
зи тив не ре чи о се би
ко је они из го ва ра ју,
ср це вам бу де ис пу ње но то пли ном и
дру га при зна ња за ваш рад вам не
тре ба ју. Тре нут но сам мен тор јед ној
мла дој вас пи та чи ци и тру дим се да
јој пре не сем не ке ве шти не и зна ње
да „по ле ти” и пре ва зи ђе свог мен то -
ра. Би ће то још је дан ди ван вас пи -
тач! – за кљу чу је Це ца.

Искре ност и спон та ност

Је ле на Пет ко вић (34) ма стер је васпи -
тач и за по сле на је већ два на ест го -
ди на. Ра ди у вр ти ћу „Пу по љак”, где
је, док је био за сту пљен ра ди о ни -
чар ски рад (Мо дел А), во ди ла драм -

ску ра ди о ни цу. Пи са -
ње драм ских тек сто -
ва и пе са ма за де цу
јој пред ста вља пра во
за до вољ ство. Мно ге
ге не ра ци је су има ле
и има ју при ли ку да 
се у ње ним де ли ма
предста ве, ка ко сво -
јим ро дите љи ма, та -
ко и на ра зним деч -
јим фе стива ли ма.

– Нај леп ше је ра -
ди ти с не ис ква ре ним
би ћи ма и гле да ти ка -
ко сав труд и рад с њи -
ма бр зо би ва ју ви дљи -
ви. Де ца су искре на,

спон та на, че сто уме ју
да нас раз не же и да
нас на сме ју до су за.
Пра ће ње њи хо вог
разво ја, од пр ве са мо -
стал но изу ве не ча ра -
пи це, из го во ре не сло -
же не ре че ни це, па све
до са мо стал но на пи -
са них сло ва и при ред -
би и на сту па, да је нам
сна гу и елан за рад 
са осме хом из ге не ра -
ци је у ге не ра ци ју –
објашња ва она.

Оно што уме да бу -
де оте жа ва ју ћа окол -
ност у ра ду је сте број -
ност де це у гру пи. Сва -
ко де те има сла би је и

ја че стра не на ко ји ма тре ба ра ди ти,
али се вас пи та чи нај че шће у пре ко -
број ним гру па ма ба ве про блем-си ту -
а ци ја ма, па не ки та лен ти оста ну не -
до вољ но от кри ве ни и поткре пље ни.

– Та ко ђе, ро ди те љи че сто не по ста -
вља ју гра ни це сво јој де ци, па на ста не
про блем ка да де ца кре ну у вр тић и
на и ђу на пра ви ла ко ја се мо ра ју по -
што ва ти. Они сво ју де цу тре ти ра ју као
ма ле – тач ни је, мла ђе не го што је су,
па ра де уме сто њих оно што де ца у
да том уз ра сту мо гу. Та да нам, по ред
ра да с де цом, сле ди и озби љан рад с
ро ди те љи ма, ка ко би смо ишли истом
пу та њом ка крај њем ци љу, а то је сва -
ка ко све о бу хват но раз ви је но де те –
за кљу чу је Је ле на.

Не пре ста но уче ње

Ива на Фи ли пов (34) за вр ши ла је Ви -
шу пе да го шку шко лу у Вр шцу, а за -
тим и Фа кул тет пе да го шких на у ка у
Ја го ди ни. Ра ди у при прем ној пред -
школ ској гру пи при ОШ „Ак сен ти је
Мак си мо вић” у До ло ву. Уда та је и
има че тво ро де це.

– Још у ни жим раз ре ди ма основ не
шко ле зна ла сам да ћу се јед ног да на
ба ви ти не чим што има ве зе с про све -
том, с де цом уоп ште. Ка ко сам ра сла,
би ло је ви ше оп ци ја, а све су се сво -
ди ле на рад с де цом. По зив вас пи та -

ча се учи нио као нај -
при бли жни ји иде ји о
то ме чи ме же лим да
се ба вим у жи во ту. Ни
у јед ном тре нут ку ни -
сам по сум ња ла у свој
из бор – при ча Ива на.

Ка же да је нај леп -
ша по врат на емо ци ја
ко ју од њих до би ја.
Сва ки осмех је искрен,
сва ки цр теж ко ји јој
по кло не на цр тан је с
љу ба вљу.

– Де ца су искре на и
не ис ква ре на и увек
зна те на че му сте. Ја -
сно ће вам ста ви ти до
зна ња да ли им се не -

што до па да или не. А ка да и по сле
не ко ли ко го ди на уђе те у деч ји са став
на те му „Дра га лич ност мог де тињ -
ства”, то је при зна ње ве ће од Но бе ло -
ве на гра де и под сти цај да се још ви -
ше тру ди те – ка же она.

Те шко је ка да вас пи тач ни је у мо -
гућ но сти да ре ши про блем не ког де -
те та, али кроз све про ла зе за јед но и
јед ни од дру гих уче.

– Рад с де цом ме по кре ће на ис тра -
жи ва ња све та око се бе, али и све та у
се би и под сти че на не пре ста но уче ње
и уса вр ша ва ње. Тај уза јам ни про цес
уче ња је нај леп ши део овог по зи ва.
Во лим то што де ца, не све сно, из вла -
че оно нај бо ље из ме не – об ја шња ва
она.

Вас пи та чи су они ко ји ме ђу пр ви -
ма при ме те ако не ко де те има та ле -
нат или скло ност ка не кој обла сти
или ако има не ки про блем у раз во ју.

– Што ра ни је поч не под сти ца ње та -
лен та или рад на от кла ња њу про бле -
ма, то бо ље. Вас пи тач има уло гу да
под стак не код де те та по зи ти ван од -
нос пре ма ра ду и од го вор ност. У за -
ба ви шту де ца уче да при хва те се бе,
љу де око се бе и да по шту ју раз ли чи -
то сти. Вас пи та чи има ју не мер љив зна -
чај у да љем раз во ју сва ког де те та –
за кљу чу је она.

Мир ја на Ма рић

Тијана Терек

Љи ља на Мар ков

Јелена Петковић

Ненад Вемић

Ивана Филипов

Ве се лин ка Це ца Ан дрић

Ве ру је те ли
да с де те том
мо же те на -
пра ви ти до -
го вор без
сва ђе? Ју -
тар ње при -
ди ке, ве чер -
ње пре пир ке
то ком од ла -
ска у кре вет,
не спо ра зу ми
око кућ них
оба ве за… Све то мо же да не ста не
уко ли ко примени те од го ва ра ју ће
тех ни ке ко му ни ка ци је.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ја је ва ша нај ве ћа аван ту ра. Књи -
ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„Има ла сам их три: ро ђе ње Са -
ре, ро ђе ње Ма ша на и ро ђе ње Лу -
ке.” 064/3086...

„Мо ја нај ве ћа аван ту ра по че ла
је у тре нут ку кад сам се ро ди ла и
тра ја ће док не от пу ту јем у не ку
дру гу ди мен зи ју.” 064/5022...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ји град би сте во -
ле ли да по се ти те у Аме ри ци и за -
што:

„Њу јорк. За то што сам обе ћа ла
се би да ћу се кад-тад сли ка ти на
оном сте пе ни шту пред вра ти ма ста -
на Ке ри Бред шо.” 064/6559...

„Би ло ко ји, под усло вом да та мо
мо гу да оста нем за у век, и то до бро
уда та и фи нан сиј ски обез бе ђе на.”
061/2256... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 23. де цем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Шта за вас пред ста вља ју
мо сто ви?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

Пе то ри ца
бра ће Дан -
бар жи ве –
бо ре се, во -
ле, ту гу ју –
у пот пу ном
ха о су, у ку -
ћи без ијед -
не од ра сле
осо бе. Они
су по ро ди -
ца ко ју су
сна шле све
мо гу ће не -
сре ће оба -
ви је не ве лом дав но за ко па них тај -
ни. Да би схва тио за што им се све
то до го ди ло, Ме тју Дан бар мо ра
про на ћи три ства ри: из гу бље ну пи -
са ћу ма ши ну, мр твог пса и ко сти
зми је ко ја га је уби ла.

„Кле јов мост”
Мар ку са Зу са ка

Ка ко да при ча те
да би вас де ца

слу ша ла –
слушај те да би

вам де ца при ча ла

Два чи та о ца ко ји до 23. де цем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ко ли ко вас де ца слу ша -
ју?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Ду бо ком пре ра дом
отво рен пут те шкој
наф ти

Ма ње сум по ра и
азота у пан че вач ком
ва зду ху

Не дав но је у Ра фи не ри ји наф -
те Пан че во пу ште но у рад по -
стро је ње за ду бо ку пре ра ду
наф те. Овај до га ђај је иза звао
ве ли ку па жњу код нас, али и у
ре ги о ну, јер је тим чи ном пан -
че вач ка Ра фи не ри ја по ста ла
јед на од нај са вре ме ни јих у
овом де лу Евро пе. Тим по во -
дом смо раз го ва ра ли са Ан -
дре јем Туч ни ном, пр вим за -
ме ни ком ге не рал ног ди рек то -
ра НИС-а и ди рек то ром ди ви -
зи је „Downstream”, о но вом по -
стро је њу, еко ло шким аспек ти -
ма стар та ду бо ке пре ра де, као
и о пла но ви ма НИС-а у бу дућ -
но сти. До та кли смо се ак ту ел -
не те ме при ва ти за ци је „Пе тро -
хе ми је” и од но са Ра фи не ри је
и те фа бри ке.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Пут до оства ри -
ва ња ци ља да НИС по ста не
нафт ни ли дер у овом де лу Евро -
пе био је дуг. Ча роб ног шта пи -
ћа ни је би ло, зар не?

– На рав но да ча роб ног шта -
пи ћа ни је би ло. Уло же но је
мно го и ра да и нов ца. Од 2009.
го ди не у мо дер ни за ци ју Ра фи -
не ри је ин ве сти ра но је ви ше од
800 ми ли о на евра, укљу чу ју -
ћи и не дав но за вр ше но по стро -
је ње за ду бо ку пре ра ду. То су
пра ви ла успе шног по сло ва ња.
Ми ни смо има ли ни ка кву је -
дин стве ну си ту а ци ју и мо дер -
ни за ци ја про из вод ног ком -
плек са у Пан че ву ура ђе на је
на исти на чин као што се то
ра ди, на при мер, у Не мач кој,
Ау стри ји, Бу гар ској. На рав но,
на том пу ту смо има ли и тех -
нич ке и ор га ни за ци о не про -
бле ме, што је са свим оче ки ва -
но. Сви их има ју ка да уђу у је -
дан ова ко ком плек сан по сао.
Из град ња „Ду бо ке пре ра де”

била је не што ду жа не го што
је пла ни ра но. На кра ју нам се
сви ма до го дио ко вид, ко ји је
та ко ђе ути цао на рок за вр шет -
ка ре а ли за ци је ове ин ве сти -
ци је. Ме ђу тим, за нас су бит -
ни ји ква ли тет ра до ва и то што
смо има ли успе шан старт по -
стро је ња не го сам рок. Да би
гра ђа ни ма Пан че ва би ло ја -
сни је, на при мер у Пољ ској је
пре го ди ну и по да на пу штен
у рад сли чан про из вод ни си -
стем и та ко зва ни старт је тра -
јао го то во це лу го ди ну, а ми
смо по кре ну ли про из вод њу за
не де љу да на.

l По след ње у ни зу по стро је -
ња ко ја су пу ште на у рад је
„Ду бо ка пре ра да”. Старт овог
по го на свр ста ће пан че вач ку Ра -
фи не ри ју ме ђу во де ће европ -
ске ра фи не ри је по по ка за те љу
ду би не пре ра де од 99,2 од сто.
Ка ква су оче ки ва ња по во дом
стар та но вог по стро је ња и шта

ком па ни ја НИС до би ја „ду бин -
ском” пре ра дом наф те?

– По че так про из вод ње у но -
вом по стро је њу, гле да но на цео
ре ги он, не са мо на Ср би ју, има
ве ли ки ути цај. Пр во пи та ње ко -
је се по ста вља у сва ком би зни -
су је сте да ли си кон ку рен тан.
Жи ви мо у ве о ма озбиљ ном и
кон ку рент ном ам би јен ту и, ка -
да по гле да те ма пу, сву да око
нас су ра фи не ри је: у Ру му ни -
ји, у Грч кој, у Бу гар ској, у Ма -
ђар ској. Ако из у зме мо ову го -
ди ну због пан де ми је, ко ја је
оста ви ла озбиљ не по сле ди це
на гло бал ном ни воу, па та ко и
у нафт ном сек то ру, у на ред них
не ко ли ко го ди на би ће сма ње -
на по тро шња го ри ва, а са мим

тим и по тра жња за де ри ва ти -
ма. За де сет до два де сет го ди -
на има ће мо си ту а ци ју да ће
би ти мно го ви ше хи брид них и
елек трич них во зи ла, те сто га
сва ка ра фи не ри ја мо ра би ти
ве о ма ефи ка сна у на ред ном
пе ри о ду.

Кон фи гу ра ци ја ра фи не ри је
мо ра да бу де та ква да она мо -
же да има бу дућ ност, а ка да
је реч о ком плек су у Пан че ву,
она то са да има. Са мим тим
је и енер гет ска ста бил ност Ср -
би је у бу дућ но сти обез бе ђе на
овом мо дер ни за ци јом, а то је,
сло жи ће те се, та ко ђе ве о ма
ва жно за бу дућ ност гра ђа на
ове зе мље. Ка да не маш ра фи -
не ри ју, он да ди рект но за ви -
сиш од дру гих јер мо раш да
уво зиш де ри ва те, што опет има
ве ли ки ути цај на фи скал ни
би ланс јед не др жа ве. Ка да
имаш пре ра ду у сво јој зе мљи,
то је до бро за не за ви сност, за

еко ном ски би ланс, за по ре зе,
за рад ни ке. У пан че вач кој Ра -
фи не ри ји има те пре ко хи ља -
ду за по сле них и мно ге ком па -
ни је свој оп ста нак ве зу ју упра -
во за по сло ва ње с ра фи не риј -
ским ком плек сом – на при -
мер, фир ме ко је су укљу че не
у ре монт про це сних си сте ма.
Сва ко ве ли ко пред у зе ће и те
ка ко има ути цај на раз вој би -
зни са у гра ду. Пан че во је сто -
га са да у Ср би ји, као што је то
не ка да би ло у Ју го сла ви ји, јак
ин ду стриј ски цен тар.

l Стан дар ди ЕУ су ве о ма ја -
сни и не ке ком па ни је у ре ги о -
ну ни су ура ди ле мо дер ни за ци -
ју и из гу би ће сво је тр жи ште.
Отва ра се про стор за ва шу

компaнију. Да ли НИС раз ми -
шља о то ме да иза ђе из са да -
шњих окви ра по сло ва ња на тр -
жи шту Ср би је, БиХ и Ру му ни -
је и да га про ши ри на под руч -
је, на при мер, Хр ват ске?

– МОЛ-ова ра фи не ри ја у око -
ли ни Бу дим пе ште на слич ном
је ни воу као пан че вач ка, али
смо ми ма ло ка сни је ушли у
мо дер ни за ци ју, па та ко има -
мо бо љу тех но ло ги ју. Они ко -
ји су из гра ди ли по стро је ње за
ду бо ку пре ра ду пре 15 го ди на,
има ју ма ло ста ри ју тех но ло ги -
ју не го ми са да, али је Ра фи -
не ри ја у Пан че ву тре нут но нај -
е ко ло шки ја, нај е фи ка сни ја с
гле ди шта енер гет ске ефи ка -
сно сти у ре ги о ну. Из град ња
„Ду бо ке пре ра де” омо гу ћа ва
НИС-у да љи раз вој ра фи не риј -
ске пре ра де. Увек мо ра те да
има те на ред не ко ра ке у по сло -
ва њу уко ли ко же ли те да опста -
не те. То вам је као у игри ца ма

– пре ђеш ни во је дан, па ни во
два и та ко све ви ше и ви ше.
По ди гли смо 2012. го ди не по -
стро је ње за хи дро кре кинг вред -
но око 500 ми ли о на евра и то
је био озби љан ко рак ка бу -
дућ но сти. С њим смо до би ли
про из вод њу де ри ва та европ -
ског ква ли те та. Ду бо ком пре -
ра дом наф те из ба цу је мо про -
из вод њу ма зу та, ко ји је у ЕУ
за бра њен због сво јих не е ко ло -
шких осо би на, а до би ја мо ве -
ће ко ли чи не нај вред ни јих де -
ри ва та на тр жи шту – ди зе ла,
бен зи на и теч ног нафт ног га -
са. Та ко ђе, ду бо ком пре ра дом
до би ја мо и но ви про из вод –
нафт ни кокс, ко ји је до са да
уво жен у Ср би ју. Од про из ве -
де них ко ли чи на за до во љи ће -
мо по тре бе до ма ћег тр жи шта
и има ће мо од ре ђе не ко ли чи -
не кок са за из воз.

На рав но да раз ма тра мо мо -
гућ ност ши ре ња про дај не мре -
же. Ра ни је то ни смо мо гли због
ду би не пре ра де, али са да је
ствар дру га чи ја, јер пре ра да
наф те има сво ју еко ном ску ефи -
ка сност. Од си ро ве наф те се
до би ја кор па де ри ва та, а са да
је НИС-ова кор па на тр жи шту
у бо љој по зи ци ји не го што је
би ла пре стар та ду бо ке пре ра -
де. Ефи ка сни ја је. Ове и на -
ред не го ди не при ли ке на тр -
жи шту би ће те шке, на ро чи то
због не ких не ло гич но сти ко је
су нео че ки ва но про и за шле. На
при мер, це на ла ке си ро ве наф -
те мо ра да бу де да ле ко ви ша
од те шке наф те, али то ни је
слу чај. Са стар том ду бо ке пре -
ра де НИС ће би ти у при ли ци
да, ка да се ста ње на тр жи шту
си ро ве наф те нор ма ли зу је, ку -
пу је јеф ти ни ју те шку наф ту и
да је пре ра ђу је. То је на ша ве -
ли ка пред ност у од но су на кон -
ку рен те, јер ће тро шко ви пре -
ра де наф те би ти по вољ ни ји за
НИС. Ра ни је смо има ли огра -
ни че ња ка да је реч о ква ли те ту
те шке наф те и мо ра ли смо да
во ди мо ра чу на о то ме шта мо -
же, а шта не мо же да се пре ра -
ди у по го ни ма у Пан че ву. С
дру ге стра не, по тро шња де ри -
ва та је ма ла због пан де ми је ви -
ру са. При ме ра ра ди, ове го ди -
не НИС је про дао знат но ма ње
авио-го ри ва не го ла не, јер љу -
ди не пу ту ју. Све у све му, но ва
кон фи гу ра ци ја Ра фи не ри је у
Пан че ву да је нам мо гућ ност да
у бу дућ но сти иде мо на тр жи -
ште Хр ват ске, БиХ, Ру му ни је
и Ма ђар ске, сву да где има мо
ло ги стич ку пред ност у од но су
на кон ку рен те, а то је преч ник

од 300 до 400 ки ло ме та ра од
Пан че ва.

l Гра ђа ни Пан че ва мно го
оче ку ју од овог по стро је ња –
сма ње ње за га ђе ња. На ко ји
начин ће рад „Ду бо ке пре ра -
де” уна пре ди ти еко ло шку сли -
ку не са мо Пан че ва већ и це ле
Ср би је?

– Старт има мно ге по зи тив -
не ефек те. Пр ви и основ ни је
еко ло шки ефе кат. Еми си је
азот-ди ок си да и сум пор-ди ок -
си да су сма ње не, на ро чи то сум -
по ра, и то за 98 од сто, а азо та
за де сет од сто. Та ко ђе, сма ње -
не су еми си је пра шка стих ма -
те ри ја за 52,8 од сто и уна пре -
ђе на је енер гет ска ефи ка сност
Ра фи не ри је. То су кључ не ства -
ри ка да је реч о еко ло шком
аспек ту по чет ка ра да „Ду бо ке
пре ра де”. Раз у мем за што су
Пан чев ци и да ље скеп тич ни.
Пре ра ду наф те увек пра те нус -
по ја ве по пут ми ри са из по -
стро је ња, али не ма раз ло га за
бо ја зан, на ро чи то на кон стар -
та ду бо ке пре ра де. И пре овог
про јек та ми смо ре а ли зо ва ли
зна чај не еко ло шке про јек те.
По ме ну ћу са мо не ке: ре кон -
струк ци ју FCC-а, мо дер ни за -
ци ју ау то-пу ни ли шта, ре кон -
струк ци ју ду нав ског при ста -
ни шта, из град њу по стро је ња
за ре ге не ра ци ју ис тро ше не
сум пор не ки се ли не… Ра фи не -
ри ја је пр во енер гет ско по стро -
је ње у Ср би ји ко је је од над ле -
жних др жав них ор га на до би -
ло ин те гри са ну до зво лу ко јом
се по твр ђу је да су на ши про -
це си у пот пу но сти ускла ђе ни
с нај ви шим еко ло шким стан -
дар ди ма. Пре ра ду наф те и у
све ту пра те исте нус по ја ве. На
при мер, код Бе ча се на ла зи
огро ман ра фи не риј ски ком -
плекс и увек ка да се ту да про -
ла зи осе ћа се ми рис и то је
ап со лут но нор мал но.

l Старт но вог по стро је ња ни -
је крај ин ве сти ци ја ма у
Панчеву. Ка ко је на ја вље но, 
НИС-ов сле де ћи ве ли ки ко рак
је мо дер ни за ци ја по стро је ња за
ка та ли тич ки кре кинг (FCC) и
из град ња по стро је ња за про -
извод њу ЕТ БЕ-а. Пан чев ци не
баш по до бром по зна ју FCC.
Ко ли ко ће но ва ин ве сти ци ја
ути ца ти да се ово ми шље ње
про ме ни?

– Но ве ин ве сти ци је су тре ћи
ни во мо дер ни за ци је, ко ја је
кључ бор бе с кон ку рен ци јом
на тр жи шту. FCC је ста ро по -
стро је ње и уло жи ће мо сред ства
у ње го ву мо дер ни за ци ју, ко ја
ће сма њи ти еми си је ма те ри ја

и обез бе ди ти по у здан рад. На -
жа лост, ис па ди у ра ду у про -
шло сти су сла ба стра на по сто -
је ћег FCC-а и то же ли мо да
про ме ни мо. Тех но ло шке из ме -
не на про це сном си сте му, по -
ред по у зда но сти, омо гу ћи ће
НИС-у да оја ча кор пу сво јих
пе тро хе миј ских про из во да.
Има ће мо ви ше про пи ле на. Ово
ће омо гу ћи ти да се обез бе де
до вољ не ко ли чи не си ро ви не за
евен ту ал ну фа бри ку по ли про -
пи ле на ко ја, ка ко се на ја вљу је,
тре ба да се из гра ди у „Пе тро -
хе ми ји”. По ли про пи лен ће би -
ти још јед на пред ност НИС-а
у од но су на ре ги о нал не кон ку -
рен те. Као што сам ре као, тен -
ден ци ја у Евро пи је да се ау то-
-ин ду стри ја усме ри ка елек -
трич ним во зи ли ма и то ће има -
ти ути цај на нафт ну ин ду стри -
ју. Сва ко но во во зи ло ко је се
на пра ви у се би са др жи око 70
од сто по ли ме ра, а за до би ја ње
ове си ро ви не нео п хо дан је по -
ли про пи лен. Ре кон струк ци јом
FCC-а до би ће мо и си ро ви ну за
про из вод њу ЕТ БЕ-а, ви со ко ок -
тан ске ком по нен те за бен зин.
Са мим тим из гра ди ће мо и но -
во по стро је ње ко је ће НИС-у
омо гу ћи ти да ову до би је ну си -
ро ви ну ис ко ри сти за на ме ша -
ва ње бен зи на ко ји ће има ти
ве ћу еко ло шку вред ност од
посто је ћег.

l Сти че се ути сак да НИС
ја ко до бро зна шта се де ша ва и
шта ће се до го ди ти у бу дућ но -
сти с пре ра дом наф те. Сто га је
сле де ћа фа за раз во ја уте ме ље -
на на по ве ћа њу про из вод ње по -
ли про пи ле на, си ро ви не за пе -
тро хе миј ску ин ду стри ју, јед ног
од нај ску пљих про ду ка та у пре -
ра ди си ро ве наф те. Да ли ће
ре а ли за ци јом ове ин ве сти ци је
НИС још ви ше по слов но „ве -
за ти” пан че вач ку „Пе тро хе ми -
ју” за се бе?

– Че ста је прак са у све ту да
су ра фи не риј ски и пе тро хе -
миј ски про це сни си сте ми ме -
ђу соб но по ве за ни у јед ну це -
ли ну. Мно го је ве за, ка да је
реч о си ро ви на ма и по лу про -
и зво ди ма, ко је спа ја ју јед ну
ра фи не ри ју и јед ну пе тро хе -
ми ју. Сто га има пред но сти и с
тех но ло шке и са еко ном ске
стра не ка да су обе фир ме у
„јед ном џе пу”. Има ви ше мо -
гућ но сти и ла ко мо гу да се
сма ње тро шко ви про из вод ње
ка да је све у скло пу јед не ком -
па ни је ко ја има пот пу ну кон -
тро лу над чи та вим си сте мом
пре ра де наф те и про из вод ње
го ри ва и по ли ме ра. Исти џеп
омо гу ћа ва флек си бил ни ји рад.
На при мер, тр жи ште је пре за -
си ће но го ри вом и ви на лак
на чин пре у сме ра ва те пре ра ду
наф те на про из вод њу по ли -
про пи ле на, ко ји је основ на си -
ро ви на за до би ја ње по ли ме ра,
и обр ну то, јер, с дру ге стра не,
по сто је и пе тро хе миј ски про -
из во ди ко ји се вра ћа ју у ра -
фи не ри ју. За НИС је „Пе тро -
хе ми ја” ва жна, а мно го то га
би ће ја сни је ка да бу де рас пи -
сан тен дер за про да ју пе тро -
хе миј ског ком плек са у Пан -
че ву. По ред то га, же лим да
истак нем да НИС раз у ме
важност „Пе тро хе ми је” за при -
вре ду Ср би је, јер је реч о јед -
ном од нај ве ћих из во зни ка и
ве ли ких по сло да ва ца. НИС је
ак тив но по др жа вао про цес фи -
нан сиј ске тран сфор ма ци је
„Петро хе ми је” кроз успе шно
ре а ли зо ван УП ПР, као и ан га -
жо ва њем струч ња ка, у скла ду
с до го во ром с Вла дом Ср би је.
Та ко ђе, НИС има удео од ско -
ро 21 од сто у вла сни штву ком -
па ни је. Због све га то га, НИС
је ве о ма за ин те ре со ван да
„Петро хе ми ја” по слу је ста бил -
но и ак тив но по др жа ва на по -
ре Вла де Ср би је у про на ла же -
њу мо де ла ко ји ће по мо ћи да
по сло ва ње „Пе тро хе ми је” по -
ста не ду го роч но одр жи во.

З. Станижан

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: АН ДРЕЈ ТУЧ НИН, ПР ВИ ЗА МЕ НИК ГЕ НЕ РАЛ НОГ ДИ РЕК ТО РА НИС-а И ДИ РЕК ТОР ДИ ВИ ЗИ ЈЕ „DOWNSTREAM”

МО РА МО БИ ТИ ЕФИ КА СНИ У ВРЕ МЕ НУ КО ЈЕ ДО ЛА ЗИ

Андреј Тучнин

Андреј Тучнин и наш уредник
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Парк при ро де По ња ви ца про -
те же се на се дам и по ки ло ме -
та ра ду гач ком во до то ку ко ји на -
ле же на Омо љи цу и Бре сто вац.

Као што је мно ги ма по зна -
то, у та мо шњој жи во пи сној ве -
ге та ци ји оби ту је и ра зно ли ка
фа у на – од ри ба, пре ко пти ца,
па чак до ви дри.

Ме ђу тим, ту ле по ту мо ре сил -
не бри ге, по пут за му ље ња дна,
гу бит ка во де, за га ђи ва ња фе -
ка ли ја ма, кри во ло ва...

Не за хва лан за да так да о све -
му то ме во де ра чу на при пао је
пре пет го ди на за по сле ни ма у
ЈКП-у „Зе ле ни ло”, ко ји су, на -
кон ду жег пе ри о да ја ва шлу ка
и не бри ге, на пра ви ли вид не
по ма ке.

На кон пет го ди на упра вља ња
Пар ком при ро де По ња ви ца
мно го то га је по ме ре но с мр -
тве тач ке, на ро чи то у по гле ду
дра стич ног сма ње ња кри во ло -
ва, што је ре зул тат, пре све га,
ра да чу вар ске слу жбе ЈКП-а
„Зе ле ни ло”.

Ту су и по ри бља ва ње и по -
шу мља ва ње, али с дру ге стра -
не и да ље по сто је те шко ре ши -
ви хро нич ни про бле ми, по пут
за му ља ва ња дна и ис пу шта ња

са др жа ја сеп тич ких ја ма, што
је кру пан за ло гај за по ме ну тог
упра вља ча и зах те ва си стем ско
ан га жо ва ње ши ре за јед ни це.

По ри бља ва ње ау тох то ним
вр ста ма и из лов ин ва зив них

А ка да је реч о тој бор би за
очу ва ње ове је дин стве не оа зе
при ро де, јед на од над ле жних,
Же ња Ма рин ко вић, са вет ник
за про стор но пла ни ра ње у 
ЈКП-у „Зе ле ни ло”, ка же да је
ово спе ци фич на го ди на за све,
па та ко и за упра вља че Пар -
ком при ро де По ња ви ца.

– Упр кос то ме, ми слим да је
мно го ура ђе но, по чев од ра да
чу вар ске слу жбе, ко ју већ ду -
же вре ме чи ни ухо да на еки па,
до спро во ђе ња ин тер вент них

ме ра на за шти ти ста ни шта жи -
во тињ ских вр ста, као што је

ко ше ње и од но ше ње с те ре на
ин ва зив не ве ге та ци је. Ове го -
ди не смо пр ви пут кре ну ли и
са се лек тив ним из ло вом алох -
то них вр ста ри ба, то јест оних
ко је та мо ни су од при ро де дате.
Та ко смо то ком ле та и је се ни
из По ња ви це укло ни ли тач но
806 ки ло гра ма цвер гла на и око
450 ки ло гра ма ба бу шке. То се

ра ди по мо ћу вр шки, ко је се по -
ста вља ју за јед но с мам цем, то
јест ста рим хле бом. Ри бе про -
сто уђу кроз отвор, али ви ше
не мо гу да иза ђу. На кон не ко -
ли ко да на из ва ди мо вр шке, ис -
пра зни мо и по но во их вра ти -
мо у во ду. И та ко укруг. Та мо
се на ђу и пле ме ни те ри бе, али
ла ко их је из дво ји ти, јер је уоч -
љи ва раз ли ка, па их истог мо -
мен та вра ћа мо у во ду. Тре ба
ис та ћи да се у вр шка ма за др -
жа ва ју са мо од ра сле је дин ке,
јер млађ мо же да про ђе кроз
то та ко зва но око. Ове ак ци је
на ме ра ва мо да спро во ди мо и
на ред них го ди на, бу ду ћи да је -
ди но уче ста лим по на вља њем
мо же мо ко ли ко-то ли ко да
смањи мо број ност ин ва зив них

вр ста и ус по ста ви мо рав но те -
жу са ау тох то ним је дин ка ма –
наво ди Же ња.

Као и прет ход них го ди на, ЈКП
„Зе ле ни ло” је ра ди ло и мо ни -
то ринг ри бљег фон да, за шта је
би ло оба ве зно да ан га жу је овла -
шће ну ку ћу ко ја се ти ме ба ви, у
овом слу ча ју но во сад ски

Природ но-ма те ма тич ки фа кул -
тет – де парт ман за би о ло ги ју.

– Тај ва жан по сао од ра ђу је
нам ува же ни про фе сор Бран ко
Ми ља но вић, од ко јег сук це сив -
но већ до би ја мо не ке пре ли -
ми нар не из ве шта је, али ко нач -
ни ре зул та ти би ће по зна ти до
кра ја сле де ће го ди не, јер та ис -
тра жи ва ња мо ра ју да тра ју три
го ди не, а по слу жи ће нам за кре -
и ра ње сли ке по да та ка о струк -
ту ри ри бљих вр ста у По ња ви -
ци. На тај на чин ви де ће мо да
ли смо не што кон крет но ура -
ди ли по ри бља ва њем, ко је смо
на ста ви ли и ове го ди не, иа ко
нас је ван ред на си ту а ци ја спре -
чи ла да то оба ви мо у нај бо ље
вре ме – у мар ту и апри лу, јер то
је аде ква тан пе ри од за по ста -
вља ње гне зда за сму ђа, што смо
већ чи ни ли и ла не. На је сен смо

мо гли „са мо” да уба ци мо ша -
ран ску млађ, че му су, на рав но,
при су ство ва ли и над ле жни ин -
спек то ри. Та ко је са да Парк при -
ро де бо га ти ји за сто ки ло гра ма
те вр сте, а ра ди се о дво го ди -
шњим круп ни јим при мер ци ма
ду жи не из ме ђу де сет и пет на -
ест цен ти ме та ра – ис ти че
саветни ца у ЈКП-у „Зе ле ни ло”.

Раш чи шћа ва ње и
пошумља ва ње 

Она до да је да је тре нут но у то -
ку и по шу мља ва ње ја се ном пар -
це ле на до мак Омо љи це у бли -
зи ни та мо шњег спорт ског цен -
тра и се о ске де по ни је, ко ју је
„Зе ле ни ло” до би ло од Ми ни -
стар ства по љо при вре де на ко -
ри шће ње у на ред них 99 го ди -
на, уз оба ве зу да је по шу ми у
ро ку од че ти ри го ди не.

– На сто ја ће мо да та мо офор -
ми мо је дан леп зе ле ни по јас,
ко ји ће до бро до ћи као там пон
из ме ђу по ме ну тог сме тли шта
и во до то ка. Ина че, тај део је

био пун шу та и гра ђе вин ског
ма те ри ја ла, па смо из во ди ли
обим не ра до ве на кр че њу и раш -
чи шћа ва њу све га то га, јер љу -
ди ма је ту не ка ко ус пут и згод -
но за од ла га ње. С дру ге стра не,
ове го ди не ни смо ис пу ни ли пла -
ни ра ну иде ју о фор ми ра њу
едука тив не ста зе у Омо љи ци,
око Остр ва пти ца, где би смо
по ста ви ли не ке озна ке, та бле
и клу пе. Од то га смо од у ста ли
због ле то шњег сма ње ња ни воа
во де у По ња ви ци; би ли смо
при ну ђе ни да хит но ин тер ве -
ни ше мо, па смо за ту на ме ну
пре у сме ри ли не ка сред ства, јер
смо за по сао де ли мич ног укла -
ња ња бар ске ве ге та ци је ан га -
жо ва ли ма ши не пред у зе ћа „Та -
миш –Ду нав”, бу ду ћи да сво је
не ма мо. Тај по сао је ра ђен тек
на је сен, јер ни је ни ма ло јед -

но став но ор га ни зо ва ти га, ако
се зна да за све то мо ра мо да
ис хо ду је мо усло ве код За во да

за за шти ту при ро де. Чи сти ли
смо и ко ри то ис под мо ста у
Бре стов цу, као и ле во и де сно

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.

Мр ви ца
Овај си ћу шан „слат киш” на -
ла зи се у на пу ште ном из бе -
глич ком цен тру на Ба ва ни -
штан ском пу ту.

Мај ку и оста ле штен це не -
ко је оте рао, па је са да ово ма -
ју шно ште не пре пу ште но са -
мо се би и не ће пре жи ве ти
пред сто је ћу зи му. Kо год га удо ми, спа шће је дан жи вот и до -
би ће за хвал ног са пут ни ка и чу ва ра.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 
060/611-31-52.

Чу па ва фа ми ли ја
Пре див ним „мал ци ма”, ста -
рим око два ме се ца, „го ри
под ша пи ца ма” да пре ми -
ну са и хлад них да на про -
на ђу то пао ку так и си гу ран
сме штај.

Kао сви штен ци, и ови су
раз и гра ни и не ста шни, али
уз ма ло стр пље ња и тру да
мо гу да из ра сту у са вр ше не
кућ не љу бим це.

Ови ле по та ни би ће при вре ме но сме ште ни у град ском при -
хва ти ли шту, док не на ђу но ве до мо ве, а за ин те ре со ва ни мо -
гу да се ја ве на те ле фон 352-148.

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

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

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

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

за цео жи вот!

од ње га, што је ре зул ти ра ло ус -
по ста вља њем то ка у де лу пре -
ма та ко зва ним шлај зо ви ма, где
је пре то га до шло мал те не до
пот пу ног пре су ше ња – при ча
Ма рин ко ви ће ва.

Она ис ти че и да су усво је ни
план и про грам за на ред ну годи -
ну, па ће би ти на ста вље но чи -
шће ње од ре ђе них де о ни ца, ко -
ше ње и уре ђе ње по вр ши на, а
би ће ура ђе на и по ме ну та стаза.

– Све ово су ак ци је ко је по -
ма жу да се одр жи во де ни

систем, а што се ти че пе ти ци је
по је ди них удру же ња пу тем ко -
је тра же од му ља ва ње, иа ко по -
тре ба за тим по сто ји већ де це -
ни ја ма, По ња ви цу би то осве -
жи ло са мо за не ко вре ме. Од
по чет ка упра вља ња њо ме тра -
жи мо на чин ка ко би то мо гло
да се спро ве де и кон ку ри ше мо
за сред ства из про је ка та пре -
ко гра нич не са рад ње. По сту пак
ни је јед но ста ван и зах те ва ве -
ли ки но вац, а при том је то са -
мо врх ле де ног бре га. Ре ци мо,
од ве ли ке ва жно сти је из град -
ња ка на ли за ци је, за то што мно -
ги пра зне сво је сеп тич ке ја ме
у во до ток, док не ки и об ра ђу ју
њи ве све до оба ле, па чак и
огра ђу ју оно што ни је њи хо во.
То је већ ви ши про блем, јер
ми на ма мо ме ха ни зам да на -
те ра мо љу де да на пра ве не про -
пу сне ја ме, али ка да бу де сти -
гла ка на ли за ци ја, сва ка ко ће
то би ти јед но од ре ше ња за спас
По ња ви це. На сре ћу, за сад ни -
је би ло ве ћих по сле ди ца од ис -
пу шта ња тих от пад них во да,
по пут по мо ра ри ба или то ме

слич но – за кљу чу је Же ња
Марин ко вић.

Све у све му, би ла би не са -
гле ди ва ште та да овај дра гуљ
при ро де не оста не у ама нет
до ла зе ћим ге не ра ци ја ма као
иде ал но ме сто за срећ но
одрастање.

СПЕ ЦИ ФИЧ НА ГО ДИ НА ЗА ПАРК ПРИ РО ДЕ ПО КРАЈ БРЕ СТОВ ЦА И ОМО ЉИ ЦЕ

ПО ЊА ВИ ЦА СЕ БО РИ ЗА ВО ДУ И ОЧУ ВА ЊЕ ЖИ ВОГ СВЕ ТА
НИ ВО ДИК ТИ РА

ДУ НАВ

По ња ви ци је по треб но још

во де, на чи ји ни во, под се -

ћа ња ра ди, ути че од нос с

Ду на вом, с ко јим је по ве -

за на под зем ним жи ла ма.

– Због то га ни во ва ри ра

по ла ме тра го ре-до ле. Ина -

че, ду би на во де иде до

мак си ма ло три – три и по

ме тра, и то на ло ка ци ји из -

ме ђу Омо љи це и Бре стов -

ца. По сто је ка на ли ко ји су

во ди ли ка ата ри ма, али

они су сад за тво ре ни, про -

сто за то да би смо са чу ва ли

и то ма ло во де и пре ки ну ли

оти ца ње – на во ди Же ња.

НА БА ВЉЕН И СО НАР ЗА ОТ КРИ ВА ЊЕ МРЕ ЖА

Кри во ло ва ца има све ма ње,

јер су очи глед но на ви кли на

при су ство чу ва ра, чи ја је ба -

за у бре сто вач ком ва тро га -

сном до му, а гра ђа ни увек

мо гу да их по зо ву на те ле -

фон 060/012-33-45. То се и

до га ђа, па је све ви ше све -

тлих при ме ра ме шта на ко ји

до ја вљу ју ка да ви де да је

по ста вље на не ка мре жа.

– Чу ва ри сва ко днев но

оби ла зе те рен, а ка да про -

це не да по сто ји не ки ри зик,

па тро ли ра ју чак и но ћу. Ре -

зул тат то га је да не ма ви ше

по мо ра од стру је, а и број

про на ђе них мре жа упа дљи -

ви је је ма њи. На ба ви ли смо

ове го ди не и не што опре ме,

по пут ре флек то ра за ноћ ну

кон тро лу и со на ра, ко ји бе -

ле жи мре же, кон фи гу ра ци ју

те ре на, али и круп ни је при -

мер ке ри бе – на во ди Же ња

Ма рин ко вић.

ОД КРУП НИХ ША РА НА ДО ВИ ДРЕ

По ред ко ло ни ја пти ца, по -

пут ра зних вр ста ча пљи, ко -

је се углав ном гне зде на

Остр ву пти ца (пр ва ка те го -

ри ја за шти те), пре не ко ли ко

го ди на сни мље на је и ви -

дра, а че сто се мо гу ви де ти

ње ни ја сни тра го ви, бу ду ћи

да ло ви ка да пад не мрак, па

је ни је ла ко уо чи ти.

На рав но, има и ау тох то -

них вр ста ри бе, као што су

ша ран, сом, укли ја, бе ли ца,

цр вен пер ка, бо дор ка...

– Не ка да су се ту на ла зи -

ли ли њак и злат ни ка раш,

али их не ма на тр жи шту бар

код ре ги стро ва них риб ња ка,

а ми стрикт но во ди мо ра чуна

ка да је на бав ка у пи та њу.

Ка да је реч о ре кре а тив ном

ри бо ло ву, про да је мо до зво -

ле, за ко је го ди шња на док -

на да из но си 2.000 ди на ра, а

до пу ште но је пе ца ње по мо ћу

мак си мал но три шта па. Ове

го ди не их је ку пио не што ма -

њи број љу ди, ве ро ват но

због ван ред ног ста ња, па их

је са да де ве де сет де ве то ро

или два де се так ма ње не го

ла не. У пи та њу су ло кал ци,

ко ји ка жу да су ове се зо не

има ли круп них при ме ра ка

ша ра на. На да мо се да ће их

са да, на кон по ри бља ва ња,

би ти не у по ре ди во ви ше – ка -

же за по сле на у „Зе ле ни лу”.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Хоће ли овај драгуљ и даље красити нашу околину?

Порибљавање
шаранском млађи

Продубљавање корита

Чишћење приобаља

Једна од многих племенитих придошлица
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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)

На сту па пе ри од ка да мо ра те да
сре ди те свој емо тив ни жи вот и
поч не те да ре ша ва те не су гла си це
с парт не ром. Не по треб на тен зи ја
вас са мо успо ра ва. Ис ко ри сти те
по во љан пе ри од за по сао. Спој те
ле по и ко ри сно, иди те на пут.

Из у зет но по во љан пе ри од, у ко -
јем ће сви ва ши ква ли те ти до ћи
до из ра жа ја, па ће те три јум фо ва -
ти. Иде је ко је има те на и ћи ће на
одо бра ва ње и по др шку са рад ни -
ка и над ре ђе них. На пра ви те се -
лек ци ју љу ди с ко ји ма се дру жи те
и ра ди те, од стра ни те не по треб но.

Стра ху је те да ли сте на пра вом
пу ту да ре ши те не ка прав на пи -
та ња ко ја вам за да ју гла во бо љу.
По ну де ко је до би ја те из гле да ју
при ма мљи во, али са рад ња с но -
вим по слов ним парт не ри ма мо -
же вам до не ти и не пла ни ра не
из дат ке. Бу ди те опре зни.

До бро је ка да сте ис трај ни у сво -
јим зах те ви ма, али спрем ност на
ком про ми се је по не кад бо ље ре -
ше ње. При хва ти те по моћ ко ја
вам се ну ди да ре ши те сво је ма -
те ри јал не про бле ме и не ке не -
пла ће не ду го ве. По ма ло сте јо гу -
на сти. Гла во бо ља.

Ри зи куј те, ја сно по ста ви те ци ље -
ве, од ре ди те гра ни це и кре ни те
да ре а ли зу је те сво је иде је. Не
упу штај те се у бес по треб не по ле -
ми ке, јер не ки љу ди из ва шег
окру же ња баш и ни су спрем ни
да вас по др же, ко ли ко год да вам
то обе ћа ва ју.

Пру жи ће вам се мо гућ ност да на
кра ћем пу ту упо зна те осо бу ко ја
мо же про ме ни ти ваш жи вот, би -
ло по слов но, би ло емо тив но. Не
окле вај те пре ви ше ако вам по ну -
де по сао у дру гом гра ду или бу -
де те мо ра ли да се се ли те, јер на
то већ ду го че ка те.

На по кон на сту па пе ри од ка да се
окон ча ва ју или при во де кра ју
про бле ми ко је ду го ву че те из
про шло сти. Емо тив но сте ста бил -
ни, ве руј те парт не ру. За ни мљи -
ва по ну да из ино стран ства мо же
пре ра сти у до бар и ду го тра јан
по сао. Вре ди раз ми сли ти о њој.

Пру жа вам се не ко ли ко мо гућ но -
сти за скла па ње но вих по сло ва.
Ако бу де те до вољ но стр пљи ви и
му дри, ре а ли зо ва ће те их. Не
ула зи те не про ми шље но у но ве
ве зе и крат ке аван ту ре, јер би
мо гле да вас емо тив но по љу ља ју
и успо ре.

Ре ше ње ва жног прав но-па пи ро -
ло шког про бле ма по ла ко се на -
зи ре. Ис ко ри сти те сва рас по ло -
жи ва по знан ства и ве зе да то ко -
нач но за вр ши те. Не уле ћи те ола -
ко у но ва ула га ња без прет ход но
до бро раз ра ђе ног пла на. По ма ло
сте де ти ња сти.

Фи нан сиј ска си ту а ци ја се по пра -
вља. То ни је ни шта спек та ку лар -
но, али би ће кон стант ног при ли -
ва нов ца. Не ке ду го ве ће те ус пе -
ти да са ни ра те, али вам пре те и
из не над ни не пред ви ђе ни из да -
ци. Во ди те ра чу на да сви по сло -
ви бу ду у скла ду са за ко ном.

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)

Вре ме је да се ре ши те осо ба ко је
уно се ха ос у ваш жи вот. Пре ра но
сте се по на да ли да ће се све ре -
гу ли са ти са мо од се бе. Дај те се би
за да так да ис тра је те у сво јим
пла но ви ма, ка ко по слов ним, та -
ко и при ват ним. Про бле ми са
очи ма.

Ус пе ће те по мо ћу сво је мен тал не
сна ге и ма ло опре зно сти да се на
аде ква тан на чин по ста ви те и са -
чу ва те сво је по зи ци је. Поч ни те
по ла ко да пла ни ра те пре се ље ње
у дру гу др жа ву или ме сто. Има те
по ве ре ња у парт не ра и то вам је
нај ве ћа по др шка.
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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



КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

ШКОДА фабија, 1.2,
2004. 063/311-915.
(299033)

АЛФА РОМЕО 155,
1997. запремина 1748,
бензинац. 062/102-94-
47. (299023)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
купљена нова у Србији,
атестиран плин.
064/130-36-02. (299101)

СИТРОЕН саксо 12,

2002, петора врата, ре-

гистрован. 064/587-50-

24. (200101)

ПЕЖО 206, 1.4, 2005,

петора врата, фул опре-

ма, прва боја. 064/587-

50-24. 

(200101)

ПАСАТ ТДИ, 2003, мета-

лик црн, гаражиран, од-

личан, власник, 2.500

евра. 063/879-02-70.

(299153)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, пето-

ра врата, фул опрема,

160.000 км. 

064/130-36-02.

(299101)

ПУНТО 1.2, 2006, петора

врата, атестиран плин,

на име. 064/587-50-24.

(200101)

ШКОДА фабија, 1.2,

2014, фул опрема, ате-

стиран плин. 

064/130-36-02. 

(299101)

СТИЛО 1.2, 20902, пето-

ра врата, шест брзина,

фул опрема. 064/130-

36-02. (299101)

АУДИ А 3, 23010, 1.6 ди-

зел, увоз из Немачке, на

име. Тел. 064/318-89-05.

(299166)

ОПЕЛ корса 1.0, 2002, 3

В, клима, серво, металик

плав. 064/856-60-65.

(299185)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2002, 5

В, атестиран плин, кли-

ма, серво. 064/142-55-

93. (299185)

РЕНО лагуна 2001 –

2007, делови и уградња.

Никола. 061/159-74-43.

(299206)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја дело-

ва, долазим на адресу.

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

991. (297924)

КУПУЈЕМ аутомобиле,

стање небитно, од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-

05. (299107)

КУПУЈЕМ алутомобиле

од 80 до 1.800 евра, ста-

ње небитно. 063/165ч-

83-75. (299108)

ПРОДАЈЕМ зидане гара-

же у Ул. Патријарха Чар-

нојевића 8. 063/315-872.

(299023)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ

гаражни простор од 130

квм/ 8 гаражних места.

063/175-62-95. 

(299213)

ИЗДАЈЕМ гаражу на

Стрелишту, код Слатке

куће. 063/385-657.

(299066)

ЛЕД, ЛЦД телевизори,

откуп слупаних и неис-

правних. 060/07-84-

789м 963/77-84-789.

(299261)

ПРАСИЋИ на продају.

064/303-28-68, Мића.

(СМС)

ПРОДАЈЕМ шапурине.

Росић, 063/223-810.

(298237)

МЕСНАТИ прасићи, ја-

гањци, свиње, могућност

клања и печења.

060/037-11-96. 

СВИЊСКЕ полутке од 35

до 45 кг, цена и начин

плаћања по договору.

Испорука на адресу.

062/881-06-75.

((298722)

ПРОДАЈЕМ младе коке и

петлове брама, беле, 40

комада, јефтино. Тел.

063/311-277. (298917)

НОВ сто од пуног дрве-

та, некоришћен (200 х

80). 065/35-55-16.

(299032)
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

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!

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 

и потпала, спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року 

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

Огрев: брикет, пелет,

шљунак, сејанац, 

комплетан грађевински

материјал

Стовариште „Голија”,
063/776-56-58               (ф)

ТА пећ 3.5 кв, у одлич-

ном стању, мало кори-

шћена. 065/315-55-16.

(299032)

СВИЊЕ на продају, до

160 кг, могуће клање.

063/712-34-11. (299028)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, мон-

тажа. 063/705-18-18,

335-930. (299043)

ОГРЕВНО дрво, багрем,

буква, храст, 4.5000 ди-

нара. 064/356-03-93,

бесплатан превоз.

299087)

ПРОДАЈЕМ прасиће ра-

зних узраста, могућност

клања, Борачка 1, Војло-

вица. 064/306-87-33,

013/342-819. (299106)

ПРОДАЈЕМ плинску пећ

за грејање, пивске фла-

ше продајем. 062/187-

27-15. (199115)

НОВИ дрвени кревети

200 х 90, 5.900, клик-

клак лежајеви, 15.300.

060/600-14-52. (289120)

ПРОДАЈА нових столова

од 4.500, столице од

1.800. 060/600-14-52.

(289120)

ПРОДАЈЕМ боце, делове

за плинске уређаје, от-

куп плинских уређаја.

063/774-99-81. (299122)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-

ње, може и полутке.

013/617-336, 065/575-

29-87. (299265)

УЉАНИ радијатор, веш-

машина, већа рерна, те-

левизор, столице, сто.

063/861-82-66. (299171)

СУДОПЕРА, двосед, кре-

вет, орман с ципеларни-

ком, полукугаона гарни-

тура, фотеље, комоде.

063/861-82-66. (299171)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елемен-

те, повољно, ново.

063/773-45-97. (299181)

ПРОДАЈЕМ балирану

детелину, цена повољна.

064/438-54-15. (299229)

ПРОДАЈЕМ тросед, дво-

сед, фотељу у одличном

стању, због селидбе.

064/163-57-59. (299183)

ВЕЛИКИ избор половне

беле технике, најпозна-

тијих брендова. Увоз из

Немачке.. 064/528-92-

84. (299156)

КРМАЧУ за клање и

младе товљенике прода-

јем, квалитет, Старчево.

062/113-20-28. (299208)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

Тел. 013/352-114.

(199158)

НА ПРОДАЈУ огревна

дрва, топола и јасен.

062/977-08-90. (299234)

ТА пећ 6 кв, може се на-

правити од 4 кв.

065/634-38-51. (299260)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, телевизоре,

замрзиваче, веш-маши-

не, долазим на адресу.

064/158-44-10, 063/101-

11-47. (299034)

КУПУЈЕМ перје: старин-

ски намештај, слике, са-

тове, стари новац, старе

играчке, сифон флаше,

старо покућство.

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

(299043)

КУПУЈЕМ мале ТА пећи.

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

(299043)

КУПУЈЕМ значке, орде-

ње, медаље, новац, сато-

ве, пенкала. 013/313-

3458, 063/199-60-36,

064/481-14-77. (299075)

КУПУЈЕМ секундарну си-

ровину, гвожђе, старе

аутомобиле, веш-маши-

не, замрзиуваче, све

остало. 061/322-04-94.

(2992079)

КУПУЈЕМ обојене мета-

ле, гвожђе, акумулаторе,

веш-машине, замрзива-

че, телевизоре, шпорете.

061/206-26-24. (299207)

КУПУЈЕМО гвожђе, ба-

кар, месинг, алукмини-

јум, олово, прохром,

веш-машине, замрзива-

че, телевизоре, долази-

мо. 061/321-77-93.

(9299207)

ПРОДАЈЕМ два плаца 37

+ 12 ара, Пелистерска,

преко пруге, грађевин-

ско земљиште. 063/708-

00-24 (СМС)

НА ПРОДАЈУ плац на

Кудељарском насипу,

27.43 ара, излаз на две

улице, градско грађевин-

ско земљиште. 068/408-

97-21. (298492)

СТАРЧЕВО, на продају

спратна кукћа у двори-

шту, 160, и приземље ку-

ће до улице на 5 ари

плаца. Тел. 064/203-04-

24. (299035)

КУЋА за продају, нова

82 квм, 13 ари и објекто.

Општина Алибунар,

10.000 евра. 063/180-22-

26. (299044)

НА ПРОДАЈУ старија ку-

ћа са 4.5 асра плаца, ме-

њамо и за нов стан, Јове

Максина 26. Панчево.

063/537-003. (299052)

НА ПРОДАЈУ више пла-

цева за изградњу, у

Старчеву. 066/365-101.

(299078)

ШИРИ центар, 105, 4.5

ара, 50.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(299090)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, градско грађе-

винско земљиште.

064/212-52-52. (299169)

КУДЕЉАРАЦ, нова

спратна, четворособан

стан и пословни про-

стор, 4.7 ари, 70.000.

„Кров”, 060/551-64-50.

л(299211)

КУЋА на продају, Пете-

фи Шандора 51, Панче-

во, Војловица. 066/366-

645. 8299241)

ПЛАЦ, Долово, 16 ари,

Ул. Лоле Рибара.

061/654-50-08. (299246)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стана, 8 ари плац, Горњи

град. 063/829-89-48.

(298509)

ТЕСЛА, кућа за рушење,

2.61 ар фронт 6 ари.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (299282)

КУПУЈЕМ кућу или део

куће у Качареву.

064/369-47-02. (299132)

ПРОДАЈЕМ нов стан, но-

ва Миса, 43 квм + тера-

са, ниско приземље, у

згради, укњижен, 26.000

евра. 063/318-592.

(298836/р)

ДОЊИ ГРАД, улични

део куће, 63 квм, тераса,

велики подрум, 28.000.

„Кров”, 060/551-64-50.

(299211)

ЗА НАШЕ пензионере!

Куповина станова са ва-

шим плодоужитком. Ис-

плата одмах. АМК не-

кретнине. Његошева 12.

061/262-08-44. 

(299202)

СТРОГИ центар, 106

квм, троипособан, II

лифт, 106.000. „Кров”,

060/551-64-50. (299211)

КУПОВИНА станова. Ис-

плата одмах. АМК не-

кретнине. Његошева 12.

061/262-08-44. (299202)

НЕКРЕТНИНЕ „ЈОВАНО-
ВИЋ”, Котеж 2, 63 квм,
II спрат, ЦГ, 47.000.
064/340-37-14. (199257)

КОТЕЖ 1, двособан, V,
ЦГ, 60 + 18, усељив.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (299282)

СОДАРА, 53, ЕТ, сређен,
тераса, без улагања,
46.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (299090)

ТЕСЛА, двособан, призе-
мље, 53 квм, фул, тера-
са, 53.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(299282)

КОТЕЖ 1, двособан, IV,
ЦГ, тераса, 54 квм,
41.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(299282)

ТЕСЛА, трособан, IV, 88
квм, ЦГ, две терасе,
70.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(299282)

СТАН, Стевана Шупљик-

ца, 40 квм, комплетно

реновирано,с ве ново,

вреди видети, власник.

062/434-181. (199222)

ГАРСОЊЕРА, нова, ВП,

намештена, фул, 16 квм,

22.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (299282)

ПОТРЕБНИ станови, ку-

ће, у Панчеву. Брза и си-

гурна исплата. „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(298017)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребни станови, куће,

на свим локацијама, бр-

за реализација. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (299282)

КУПУЈЕМ мањи стан у

Панчеву. Исплата одмах.

064/418-82-14. (298017)

ХИТНО и за готовину ку-

пујем два стана, једно-

собан и двособан.

060/551-64-50. (299211)

ПРОДАЈЕМ станове у из-

градњи у Ул. Патријарха

Чарнојевића 8. Тел.

063/315-872. (299003)

29 КВМ, 29,700; 77 квм,

66.000, Светог Саве, но-

ви, ВПР. 069/655-214.

(298308)

ПРОДАЈА станова, ново-
градња, нова Миса, Ули-
ца Војвођанска 46.
Лифт, грејање и топла
вода на гас, енергетски
пасош. Клима блок 25
цм + 10 цм стиропор.
Немачка schu co седмо-
коморна столарија са
три стакла, комарници,
алу ролетне, парки3 нзи
и гараже. Усељиво јул
2021, цена 900 евра +
10 % ПДВ. 063/812-34-
47. (298730)

НОВО! Сениорски про-

грам 65 + ! За сигурно

треће доба. АМК не-

кретнине. Његошева 12.

061/262-08-44. (299202)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, строги центар,
II спрат, двострано ори-
јентисан, ЦГ. 061/280-
23-12. (299203)

ЦЕНТАР, трособан, ВП,
ЕГ, две терасе, фул, 78
квм. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(299282)

ЦЕНТАР, 60 квм + тера-

са, двоипособан, прелеп,

ЕГ, нов. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(299282)

КУПУЈЕМ једнособан

или двособан стан, ис-

плата одмах. 0674/385-

31-15. (298467)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру

самцу у самачком хоте-

лу. 064/411-20-41 (СМС)
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Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

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

(2/299242)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,

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

064/64-39-721

HIT PONUDA:
900 evra/m²

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

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.

062/889-81-28

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

Самачком, Синђелићева

улица. Звати после 17

сати. Тел. 064/341-79-

26. (298986)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

у центру, полунамештен.

Тел. 063/882-90-77,

063/168-66-67. (299050)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,

50 квм, опремљен.

064/158-15-90. (29027)

ИЗДАЈЕМ смештај за

раднике, самце, студен-

те, раднички смештај.

Центар. 063/502-211.

(299083)

ИЗДАЈЕМ намештен

стан, 50 квм, код Болни-

це. 063/810-92-39. (299135)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен двособан стан,

централно грејање, цен-

тар, Кеј. 063/718-70-72.

(299104)

ИЗДАЈЕМ ненамештен

стан у центру, 55 квм, ЦГ,

V спрат, нема лифта. Тел.

064/134-06-08. 81299117)

ИЗДАЈЕМ нову гарсоње-

ру, 35 квм у Ослобође-

ња 36, комплетно опре-

мљени, кухиња и купати-

ло. Цена 200 евра, три

месаеца унапред, уз уго-

вор на шест месеци.

064/414-24-73. (299184)

ИЗДАЈЕ се једнособан,

комплетно намештен

дворишни стан, у центру

погодан за једну до две

особе, цена 200 евра, у

цену урачунати трошко-

ви грејања и воде. Сло-

бодан одмах. Потребан

депозит. Контакт,

060/417-34-50. (299042)

ИЗДАЈЕМ стан, једносо-

бан, намештен. 065/250-

89-97. (299160)

ДВОСОБАН намештен

код Хотела „Тамиш”, I

спрат, 200 евера. Нов,

двособан, намештен,

центар, I sprat, 300 evra.

062/260-194. (299219)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру у центру гра-

да. Тел. 013/602-401,

моб. 064/372-88-19.

(299148)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-

штен, полунамештен

стан у центру, каблов-

ска, ТА. 063/742-14-27.

(299179)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

центру код Нове пошет,

34 квм, два нивоа, 18 +

16 квм. Тел. 064/134-06-

08. (299262)

ЛОКАЛ, продајем 28

квм + 12 квм, галерија,

сређен, центар. 063/489-

958. (298538)

ИЗДАЈЕМ локал у Омо-

љици, 300 квм. 062/404-

144. (298785)

ИЗДАЈЕМ локал на Стре-

лишту, 36 квм, Мажура-

нићева 3. 063/121-83-

85, 065/570-95-70.

(299036)

ИЗДАЈЕМ локал од 86

квм, код Аутобуске ста-

нице. 063/278-421.

(299069)

ИЗДАЈЕМ локал, Ул. Ко-

чина 4, близина Зелене

пијаце и три школе.

063/617-421- 8299102)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-

ној пијаци. 063/808-58-

16. (299112)

ИЗДАЈЕМ локал, 35 квм,

погодан за све делатно-

сти. Тел. 063/370-684.

(299123)

ИЗУЗЕТНА понуда! ЈНА

улица, пословни или

стамбени простор, 30

квм, приземље, само

24.900 евра. АМК „Не-

кретнине”. 061/262-08-

44. (299202)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-

тру, Ж. Зрењанина 33,25

квм. 063/738-21-01, Ксе-

нија. (299218)

ПОТРЕБНА продавачица

у пекари. 062/404-144.

(299281)

КУЋНА, помоћница,

млађа, стан, храна, пла-

та. 064/501-33-40.

(299017)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије и магационери за

рад у дистрибуцији

штампе. 069/867-72-06.

(299194)

ПОТРЕБНЕ жене које

раде вез, хеклају, хекла-

ју чипку, поентлес. Тел.

062/638-840. (299221)

ПРУЖАМ стручну подр-

шку деци са тешкоћама

у развоју. Рад могућ и

преко скајпа. 061/618-

84-40. (299192)

ПРУЖАМ водоинстала-

терске услуге, замена и

уградња бојлера, слави-

на, цеви. 063/708-00-24

(СМС)

КЕТЕРИНГ за све врсте

васег славља, инфо

064/138-49-22 (СМС)

МОЛЕРСКО ГИПСАР-

СКИ радови, мајстори из

Ковачице. 060/066-08-

60 (СМС)

ШЉУНАК,  песак, сеја-

нац, одвоз шута малим

кипером до два кубика.

064/664-85-31,

013/342-338  (СМС)

СЕЛИДБЕ, одношење не-

потребних ствари, чи-

шћење просторија, дво-

ришта, 6 – 23 сата.,

061/644-14-06. (298781)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-

ње, бетонирање, стиро-

пор, бавалит фасаде.

063/865-80-49. (298816)

ЕЛЕКТРИЧАР, поравке

бојлера, шпорета, раз-

водних табли, индикато-

ра, инсталација. Мића.

064/310-44-88. (298540)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де,  канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(29853)

МОЛЕРСКО ГИПСАР-

СКИ радови мајстори из

Ковачице. 060/066-08-

60 (СМС)

ЗИДАЊЕ, бетонирање,

оправка старих/нових

кровова. 013/664-491,

063/162-53-89. (298337)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаус мај-

стор. Александар,

064/157-20-03. (299030)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (299047)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-

правка старих, уградња

нових цеви, одгушења,

монтаћа, санитарије.

062/383+2-394.

(299119)

ПАРКЕТ и ламинат, по-

ставка, хобловање и ла-

кирање. 065/314-90-18,

061/314-90-18, 601-892.

(299150)

ОБАРАЊЕ стабала, кр-

чење плацева, рушења

кућа, шупа, одношење

ствари и остало.

060/035-47-40. ()299158)

ОБАРАЊЕ стабала,

крчење плацева, рушења

кућа, шупа, одношење

ствари и остало.

060/035-47-40. (299158)

ЕЛЕКТРИЧАР: климе,

монтаћа, сервис, бела

техника, индикатори, та-

бле, ТА пећи. 060/521-

93-40. (299175)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-

ди: одгушење судопере,

купатила, поправке, за-

мене одмах. 013/331-

657, 064/495-77-59.

(299204)

РАДИМКОМБИ превоз

робе, селидбе. 064/243-

82-85. (299046)
Озбиљној породици по-

требан стан на Котежу 2,

на дуже. 062/ 800-71-77.

(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештене

станове у центру.

063/313-005, 062/978-

34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ дуплекс 130

квм, центар, гас, наме-

штен. 064/320-84-32

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан на Тесли. 063/312-

734. (299277)
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19,

37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД 

План детаљне регулације инфраструктурног

комплекса за обновљиве изворе енергије на

подручју катастарских општина Банатско Ново

Село и Долово на територији Града Панчева

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регу-

лације инфраструктурног комплекса за обновљи-

ве изворе енергије на подручју катастарских оп-

штина Банатско Ново Село и Долово на терито-

рији града Панчева ( у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од

15 дана и то почев од 18. 12. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на ра-

ни јавни увид, у згради Градске управе Града Пан-

чева, Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на ше-

стом спрату, као и у канцеларији 609, сваког рад-

ног дана од 10 до 13 сати. Све информације у вези

са огласом могу се добити путем телефона

013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању раног јавног увида, на званичној

интернет страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе

и сугестије могу утицати на планска решења.

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

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат. парцели топ. бр. 3186 КО ПАНЧЕВО, за по-

требе изградње Објекат 1-вишепородични стам-

бено-пословни објекат, спратности П+4+Пс и

Објекат 2- вишепородични стамбени објекат,

спратности П+3, у Улици Карађорђева бр. 30-а,

израђен од стране „Art Royal Inženjering” Панчево,

за инвеститорa „ЗСТЕСА 1974” д. о. о., Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609, у времену од 10 до 13 сати у периоду

трајања јавне презентације од 7 дана, почев од

25. 12. 2020.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

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

Панчево. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 20. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА

јавни увид ажуриране студије о процени 

утицаја на животну средину

Носилац пројекта Газпром енергохолдинг Serbia

ТЕ-ТО Панчево д.о.о, Улица Спољностарчевачка

бр. 199 из Панчева, поднео je захтев за давање са-

гласности на ажурирану Студију о процени утицаја

на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња ком-

плекса термоелектране топлане Панчево, на кп.

бр. 3523/12 К.О. Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид радним данима од

10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секре-

таријата за урбанизам и заштиту животне средине,

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске

управе Града Панчева, улица Трг краља Петра I

бр. 2 - 4, до 20. 01. 2021. године. За време трајања

јавног увида заинтересована јавност може у пис-

меном облику поднети примедбе и мишљења на

изложену ажурирану студију о процени утицаја на

адресу Покрајинског секретаријата.

У циљу организовања здравствено безбедних

услова за одржавање јавне расправе и презента-

ције, неопходно је да сви заинтересовани најаве

своје учешће телефонским путем +381 21 487 46

90 или путем електронске поште на e-mail:

ekourb@vojvodina.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 21. 01.

2021. године у згради Владе АП Војводине (при-

земље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

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

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.3982 КО ПАНЧЕВО, за потребе

изградње вишепородичног стамбено-пословног

објекта, спратности По+П+2+Пк, у Панчеву, у ули-

ци Браће Јовановића бр. 7, израђен од стране

„Студио 3” Панчево, за инвеститорa „Pan Bau-Max”

доо, Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

времену од 10 до13 сати у периоду трајања јавне

презентације од 7 дана, почев од 25. 12. 2020.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

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

чево. 

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,

гипс, пензионерима по-

пуст. 061/626-54-06.

(299175)

АДАПТАЦИЈЕ куће, ста-

нове, струја, вода, гипс,

молерај, све на једном

месту. 060/521-93-40.

(299175)

РАДИМ изолацију рав-

них кровова, тераса, ку-

патила, гаража.

013/345-874, 062/235-

839. (299205)

ЧИСТИМО таване, шут,

подруме, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(299207)

ДИМЉЕЊЕ сланине, ме-

са и месних прерађеви-

на. 953/179-01-78.

(299223)

КАМИОН кипер, превоз,

шљунак, песак, сејанац,

ризла, утовар/одвоз шу-

та. 060/474-74-57.

(299226)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-

новирање, купатила,

вентили, славине, по-

правке, одгушење, кана-

лизације. 061/193-00-09.

(299243)

ИЗРАДА свих врста гра-

ђевинских радова од те-

меља до крова.

Л063/724-36-24. Мило-

ван. (299250)

ИЗРАДА свих врста гра-

ђевинских радова од те-

меља до крова. Немања,

061/659-70-31. (299250)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправ-

ка, израда инсталација,

ТА пећи, бојлера, нај-

јефтиније уг раду.

066/3544-412. (299258)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге, замена делова,

сервис, одгушења, адап-

тације, нова купатила.

062/832-09-81.,

(299259)

КИПЕРОМ, повољно

превозим грађевински

материјак, утовар/одво-

зим шут. 063/754-02-72.

(299270)

ПРЕВОЗОМ мањим ки-

пером материјал, повољ-

но, утовар/одвоз шута.

064/354-69-94. (299270)

РАДИМКОМБИ превоз

робе, селидбе. 064/243-

82-85. (299046)

ЖЕНА до 40 година, за
помоћницу, преписао
бих део стране пензије.
066/559-89-13. (299124)

КУЛТУРАН, образован
мушкарац, упознао бих
озбиљну слободну жену.
060/421-46-34, запослен.
(299155)

ИЗДАЈЕМ апартман на

Златибору. 

061/638-24-86.

(298364)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
бојлере, ТА пећи, шпо-
рете, поправљамо квали-
тетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 064/122-
68-05. (299190)

ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс маса-
жу, позив или СМС.
061/298-96-69. (298786)

КЕРАМИЧКИ радови,

све врсте керамичких

радова. ГЗР „Славонија”.

064/492-79-589. (299045)

РЕНОВИРАЊЕ и адаптци-

ја ентеријера, станови и

куће.  ГЗР „Славонија”.

064/492-79-589. (299045)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

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

89, Јовичин. (299070)

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ купа-

тила, 600 евра, са мате-

ријалом, брзо и профе-

сионално. 065/210-61-

98. (299134)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-

СКИ, фасадерски радо-

ви, поставка ламината,

проверите. „Тип-топ +”,

062/816-66-78. (299163)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/818-34-
96. 8299182)

РОЛО-НАЈ: уградња: вам

нуди поправку, монтажу

ролетна, венецијанера,

најповољније, провери-

те. 063/894-21-80.

(299279)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, бесплатан пре-

воз и преглед. 060/07-

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

Ул. Јована Рајића 1 (код

поште на Тесли).

(299261)

РОЛО-НАЈ: уградња:

тенда, роло-челична

врата за излоге, гараже,

најповољније. 063/894-

21-80. (299279)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,

дубинско прање тепиха,

намештаја, комора. 302-

820. 064/129-63-79.

(299269)

РОЛО-НАЈ: уградња:

тракастих завеса, комар-

ника, хармо-врата, туш-

кабина. Најповољније,

проверите. 063/894-21-

80. (299279)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПАРАМЕТРИ ИНФЛАМАЦИЈЕ: Se + CRP
Цена: 550 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 18. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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После кратке и тешке болести преминуо је наш

НЕДЕЉКО МАЉКОВИЋ
1946–2020.

Наш Неђа преминуо је 10. децембра, а сахрана ће се обавити 18.

децембра, од 13 сати, на Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга БИЉАНА, син ФИЛИП, брат и снаја

СТЕВАН и МИЛА, братанац МАРКО са породицом, 

братаница ЈЕЛЕНА и остала породица и пријатељи

(9/299016)

Последњи поздрав

НЕЂИ
Комшије из зграде у

Стојана Новаковића 1

96/299095)

Последњи поздрав

НЕДЕЉКУ

МАЉКОВИЋУ

Са љубављу

и поштовањем

памтиће га комшије

ЛЕНКА и СТЕВА

(97/299095)

Последњи поздрав драгом

НЕДЕЉКУ МАЉКОВИЋУ

С тугом се опраштамо од тебе.

Брат СТЕВАН, братанац МАРКО

са породицом, братаница ЈЕЛЕНА

и снаја МИЛА

(115/299114)

Последње збогом куму

НЕЂИ

од ИВАНА, ЉИЉЕ и МИРОСЛАВА

(241/299253)

ЈОЦА

КАЛЕЈА

Нема више друга мог...
Ова песма није хит. Ова
песма мој је крик, ја ти
њоме дижем споменик.
Нека те анђели чувају.

Твој друг ДУЛЕ
ГРОЗДИЋ са породицом

(223/1299237)

13. децембра 2020. године напустио нас је наш драги супруг, отац и деда

РАДЕНКО КОВАЧЕВИЋ
1940–2020.

Твоји најмилији те никада неће заборавити.

Супруга ТОДОРА, ћерке МАРИЈАНА, РАДИЦА, ТАНА

и ЗОРИЦА са породицама
(263/299283)

Радно време благајне „Панчевца” током празника

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра
изаћи празнични двоброј „Панчевца”.

Последњи рок за предају огласа и читуља за двоброј је
уторак 29. децембар до 15 сати.

Наредни број после тог биће у продаји од 15. јануара, а
огласи и читуље за тај број могу се дати на благајни
„Панчевца”, чије ће радно време бити следеће:

30. децембрa до 15 сати;
31. децембрa до 13 сати;
4. јануарa до 18 сати;
5. јануарa до 18 сати;
6. јануарa до 15 сати.

На основу члана 9. Правилника о ближим услови-

ма, начину и поступку финансирања потреба у

области спорта на територији Града Панчева

(„Службени лист града Панчева” број 1/17 и 30/18)

и чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14- др. за-

кон, 101/16-др. закон и 47/18), чланова 54. и 98.

став 2. Статута Града Панчева („Службени лист

Града Панчева”

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА

У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Градоначелник Града Панчева позива све заинте-

ресоване спортске организације и друга правна

лица да својим програмима и пројектима конкури-

шу за суфинансирање својих годишњих активно-

сти у области спорта у следећим сегментима:

А) Предшколски и школски спорт

Б) Спортска рекреaција

В) Спорт особа са са инвалидитетом

Г) Такмичарски спорт 

Д) Спорт у насељеним местима са територије
Града Панчева

Ђ) Организација спортских манифестација од
интереса за Град Панчево

Е) Програми и пројекти од посебног значаја за
Град Панчево у 2021.години

4. Рок

Рок за предају конкурсне документације за суфи-

нансирање годишњих програма и пројеката у

области спорта у граду Панчеву за 2021. годину је

до 31. децембра 2020. године). Јавни позив ће се

објавити у недељном листу „Панчевац” и на зва-

ничној интернет презентацији Града Панчева,

(www.pancevo.rs).

Пријава са потпуном конкурсном документацијом

предаје се у просторијама Спортског савеза Панче-

во, Масарикова 1а (у времену од 8 до 15 часова),

са назнаком: „Јавни позив за суфинансирање го-

дишњих програма и пројеката у области спорта у

граду Панчеву за 2021. годину” са називом обла-

сти: предшколски и школски спорт, спортска рек-

реација, такмичарски спорт, спорт у насељеним

местима са територије града Панчева, спорт особа

са инвалидитетом, организација спортских мани-

фестација од интереса за Град Панчево и Програ-

ми и пројекти од посебног значаја за Град Панчево.

Пријаве и потпуну документацију доставити у за-

твореној коверти са напоменом„ НЕ ОТВАРАЈ –

ЈАВНИ ПОЗИВ”

Пријаве се могу доставити и препорученом по-

шиљком путем поште.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-

мати у разматрање!

5. Додатне информације

Све додатне информације у вези са јавним пози-

вом могу се добити од Биљане Миоч сваког радног

дана од 8 до 15 сати путем телефона број 308-830

локал 907, 064/866-22-90 или путем mail-а bilj-

ana.mioc@pancevo.rs.

На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за

пензијско, инвалидско и здравствено осигурање

лицима које су стекле статус лица која самостал-

но обављају уметничку или другу делатност у

области културе („Службени лист Града Панчева”,

број 38/12 и 21/13), градоначелник Града Панчева

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

лицима која су стекла статус лица која 
самостално обављају уметничку или другу

делатност у области културе, ради 
остваривањa права на уплату доприноса 
за пензијско, инвалидско и здравствено 

осигурање за 2021. годину

I. Право на уплату доприноса за пензијско, инва-

лидско и здравствено осигурање има лице које

испуњава следеће услове :

1. има својство лица које самостално обавља

уметничку или другу делатност у области култу-

ре, а које је утврђено од стране репрезентатив-

ног удружења у култури, у складу са законом

2. има пребивалиште на територији Града Панчева

3. није остварио укупан приход у претходној годи-

ни, који прелази износ просечне годишње бруто

зараде на нивоу Града Панчева

4. не поседује непокретну имовину (ни члан зајед-

ничког породичног домаћинства-супружник,

ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи

или усвојилац и друга лица која живе у зајед-

ничком породичном домаћинству), осим стана –

куће где станује.

II. Право на уплату доприноса за пензијско, инва-

лидско и здравствено осигурање стиче се на ос-

нову поднете пријаве и следећих доказа (доку-

менти не смеју бити старији од шест месеци), и то: 

1. Попуњени формулар-пријава за остваривање

права на уплату доприноса за пензијско, инва-

лидско и здравствено осигурање 

2. Образац 1 – Изјава о сагласности за обраду и

прибављање личних података (преузима се на

званичном сајту града, www.pancevo.rs или на

шалтеру Услужног центра Градске управе Гра-

да Панчева)

3. Уверење надлежног репрезентативног удруже-

ња у култури о чињеницама уписаним у евиден-

цију

4. Доказ о пребивалишту и доказ да није у радном

односу

5. Пореско уверење о висини остварених годиш-

њих прихода

6. потврда Републичког геодетског завода – Служ-

бе за катастар непокретности Панчево, о ката-

старским приходима на непокретностима, Жар-

ка Зрењанина 19 Панчево,

7. Оверена изјава о броју чланова заједничког по-

родичног домаћинства.

Пријаве подносилаца који имају своје неизмирене

обавезе у Пореској управи на основу доприноса

за пензијско, инвалидско и здравствено осигура-

ње, неће се узимати у разматрање.

III. Рок, начин објављивања и достављања
пријаве:

Пријаве на позив се могу поднети закључно са
31. 12. 2020. године 

Пријаве са доказима се достављају путем Услуж-

ног центра Градске управе Града Панчева, Трг

Краља Петра I 2–4 , са назнаком:

за „ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус

лица која самостално обављају уметничку или

другу делатност у области културе, ради оствари-

вање права на уплату доприноса за пензијско, ин-

валидско и здравствено осигурање”

Јавни позив je објављен и на званичној интернет

страници града Панчева. Додатне информације

могу се добити на телефон 013/308-906, или пу-

тем имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Последњи поздрав

ПЕРО КОВИЋ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом
(265)

Pančevo

RASPISUJE

OGLAS
za prijem radnika u stalni radni odnos:

– TESAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 izvršilaca

– ZIDAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 izvršilaca

– ARMIRAČ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 izvršilaca

Uslovi: 

– Radno iskustvo minimum 3 godine

Biografije slati na e-mail: office@finnet-ing.rs ili 

pozvati na kontakt tel: 013/351-651, 366-068 od

21.decembra 2020. godine u vremenu od 7 do 15 sati.

301-150, 300-830
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Последњи поздрав вољеној мајци, свекрви и баби

ЈОКИ ЂУКИЋ
1936–2020.

Остаћеш заувек у нашем сећању.

Син МИРКО, снаја ВЕСНА, унук МАРКО и унуке МИЛИЦА и АНА
(2/299008)

Пријатељу добри наш...

Туга и неверица...

Никада те нећемо заборавити...

НЕНАД ЈАНДРИЋ

ЖЕЉКО, МИКА, ШОНЕ, САНДРА, САША, ЈЕЛЕНА,

МИЛАН, ЉИЉАНА и СТАНКО

(3/299009)

Последњи поздрав

куми

ЈОКИ

ЂУКИЋ

од кума МИЛЕТА

СТАЈЧИЋА

с породицом
(5/299013)

Последњи поздрав драгом оцу

ДРАГАНУ КУКИЋУ
Двор на Уни

1939–2020.

Син ЉУБО КУКИЋ са породицом
(91/299092)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ КУКИЋУ

Породица РАДИЋ

(92/299092)

Последњи поздрав чика

ДРАГАНУ

МИРСАД, ВЕСНА, ГОРАН

и НЕНАД БЕГОВИЋ

(93/299092)

ДРАГАН КУКИЋ
1939–2020.

Последњи поздрав оцу нашег колеге Љубе од

колега и колегиница из Рафинерије нафте

Панчево

(160/199167)

СМИЉАНА

УГАРКОВИЋ
1933–2020.

Последњи помен

тетки од сестрића

МИЛАНА

са породицом

(57/299063)

СМИЉАНА

УГАРКОВИЋ
1933–2020.

11. децембра 2020. преми-
нула је наша мајка, ташта,
бака и прабака.
Сахрана је обављена на
Православном гробљу у
Старчеву.

Ћерка МИРЈАНА
са породицом

(58/299063)

Последњи поздрав

драгој

СМИЉАНИ

УГАРКОВИЋ

Чуваћемо сећање на

драгу комшиницу.

Од породице

ПОПАДИЋ
(59/299064)

Последњи поздрав брату

СЛОБОДАНУ РАПАЈИЋУ

од брата СРБОЉУБА са породицом

(206/299227)

3

14. новембра 2020. године отишао је од нас да вечно

оре небеске њиве и салаше, наш

СЛОБОДАН Марка РАПАЈИЋ
1939–2020.

Сахрана је 21. децембра 2020. године на Новом гро-
бљу, у 14 сати.

Остали за њим да тугују: син ЖАРКО, 
ћерка РАДА, унук МАРКО и унука МИЛИЦА

(101/299098)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ

РАПАЈИЋУ

од ЉИЉЕ

и МИЛАНА

РЕПАЈИЋА

(257/299273)

Последњи поздрав

драгом стрицу

СЛАВКО

НЕДЕЉКОВИЋ

од синовице

ЈЕЛЕ ЂОРЂИЋ

са породицом

(111/и)

Последњи поздрав во-
љеном деди

СЛАВКО

НЕДЕЉКОВИЋ
Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Унуке ТАТЈАНА
и САЊА, 

снајка МИЛЕНА
и праунук СТЕФАН

(112/и)

Отишао је у незаборав...

СЛАВКО НЕДЕЉКОВИЋ
19. X 1934 – 11. XII 2020.

Док те се сећамо, живиш...

Воле те заувек твоји најмилији...

(194/и)

АНА МАЊА

Последњи поздрав нашој Бајки.

Супруг БРАНИСЛАВ, ћерка АЛЕКСАНДРА, 

унуци БОРИС и ДЕНИС

Сахрана ће бити одржана 18. децембра 2020, у

12 сати, на гробљу Котеж

(204/299224)

АНА

МАЊА

Последњи поздрав

од сестре БАЛИНТ

ЕРЖЕБЕТ

са породицом

(203/299224)

Драга прамбо

БОГДАНА

ДИМИТРИЈЕВИЋ
Увек ћеш бити вољена,
никад заборављена у
нашим срцима и мисли-
ма.

Твоја АУРОРА, 
СТАША и АНА

(4/299010)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да 

на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав
рођаку

ПЕРИ

РАДЕ СТАЈЧИЋ
са породицом

(87/299086)

Последњи поздрав поштованој колегиници

др СТАМЕНКИ ЛУКОВИЋ КАНАЧКИ
специјалиста педијатар у пензији

ДЛВ СЛД Подружница Панчево
(84/ф)

Последњи поздрав драгој

СТАШИ
КАНАЧКИ

Породица РАДАНОВ

(88/299088)

Последњи поздрав поштованој колегиници

др СТАМЕНКИ ЛУКОВИЋ КАНАЧКИ
спец. педијатар у пензији

Колектив Опште болнице Панчево
(110/ф)

СТАМЕНКА ЛУКОВИЋ

КАНАЧКИ

Последњи поздрав од колектива

Дечјег одељења

(109/299111)

Последњи поздрав драгом оцу, деди и супругу

ПЕРИ ЗЛОЈУТРУ
15. IV 1952 – 12. XII 2020.

Почивај у миру, нека ти је вечна слава и нека те анђели чувају, а

ми ћемо те чувати од заборава.

Неизмерно те воле и тугују за тобом твоје ћерке

МАРИНА и ДУШИЦА, унука САРА и супруга МИЛЕНА

(106/299105)

Последњи поздрав

ујаку

ЗЛОЈУТРО

ПЕРИ

од сестрића

МИЛЕТА

са породицом

(138/199144)

Последњи поздрав

мом драгом

РОЂИ

ПЕРИ

од РАЦКА

са породицом

(120/199125)

ПЕТАР

ЗЛОЈУТРО

Нема више нашег кума.

Нема његовог осмеха.

Нема његових шала.

Нека му је лака земља.

Породица ГРОЗДИЋ

(222/297237)

14. децембра 2020. напустила нас је наша драга

др СТАМЕНКА ЛУКОВИЋ

КАНАЧКИ
1940–2020.

Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: СВЕТЛАНА, САША, ТЕОДОРА, 

АЛЕКСАНДАР и ВОЈИСЛАВ

(205/299225)

Напустила нас је наша драга другарица

др мед. СТАМЕНКА ЛУКОВИЋ

КАНАЧКИ

Недостајаће нам дружење са тобом у хладу ке-

стена на нашем Корзоу.

Твоји пријатељи: ЗАГОРКА, ВЕРА, ДРАГИША,

ТАЛЕ, МИРОСЛАВ, МИЛОШ и МИЛАН
(198/и)

Поштованој

тетка СТАШИ

последњи поздрав.

Породице КАНАЧКИ

и РАМЈАНЦ

(256/299272

С тугом смо се опро-

стили од

ДРАГЕ

РАНИСАВЉЕВИЋ

Породице

ЈОВАНОВИЋ

и РАНИСАВЉЕВИЋ

(224/299238)

Последњи поздрав

РАДОСАВУ ЂОКИЋУ РАШИ
2. II 1969 – 10. XII 2020.

од мајке ЈАВОРКЕ и брата РАДЕТА

(6/299014)

Последњи поздрав пријатељу и пчелару

РАДОСАВУ ЂОКИЋУ РАШИ

од ВОЈЕ МИРОСАВЉЕВИЋА са породицом
(7/299014)

Последњи поздрав драгом колеги

РАШИ

од његових пчелара из панчевачког удружења

(48/299057)

Са тугом вас обавештавамо да је 11. децембра

2020. преминуо у 69. години, наш вољени

ВЛАДА МИШИЋ
1951–2020.

Сахрана је обављена 14. децембра, у 11 сати, на

Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЛЕЛА, ћерка

ВЛАДИСЛАВА, син НЕНАД са породицама
(260/299280)

Последњи поздрав

комшији

ВЛАДИ

од породице

КЕПИЋ

(262/299278)

Последњи поздрав

ВЛАДИ

МИШИЋУ

од породице ПИЛАР
(261/299280)

ЈОЦА НИКОЛИЋ
1938–2020.

Вољени наш, почивај у миру и нека те анђели чувају.

Заувек ћеш бити у нашим срцима, никад непрежаљен. 

Сахрана ће се обавити 21. децембра 2020, у 13 сати, на

Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга ВУКИЦА, ћерка МАРИНА, син

ИГОР, снаја МИРА и унуци НИКОЛА, ЈОВАНА, ВАЊА

и ЈОВАН
(196/299215)

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

СТАНКИ ВЕЛИЧКОВИЋ

од брата ЗОРАНА, снаје СОЊЕ са децом

КРИСТИНОМ и БРАНИСЛАВОМ

(134/299141)

Са неизмерном тугом и болом опраштамо

се од супруге, мајке и бабе, која је преми-

нула после тешке болести, у 66. години

СТАНКА ВЕЛИЧКОВИЋ
1955–2020.

Њени најмилији: супруг МИЛЕ, синови

ДАРКО и ДЕЈАН, снаја ЈАДРАНКА, унуци

АНДРИЈАНА, ДАНИЈЕЛ и АНДРЕЈ, остала

многобројна родбина и пријатељи

(132/299139)

Последњи поздрав

СТАНКИ

ВЕЛИЧКОВИЋ

од сестре РАЈНЕ

са породицом

(133/1299140)

Последњи поздрав

СТАНКИ

ВЕЛИЧКОВИЋ

од пријатеља ПЕРЕ

и прије СТАНЕ

из Јабуке

(135/299142)

СТАНКА

ВЕЛИЧКОВИЋ

Са тугом се опрашта-

мо од наше драге

Станке.

Почивај у миру.

Породица ОПАЧИЋ
(159/1299165)

Последњи поздрав

СТАНКИ

Одмори се драга.

ЈОКИЦА са породицом

(165/299173)

С тугом се опраштамо од вољеног брата

БРАНИСЛАВА ЖЕГАРЦА
1942–2020.

Бане наш, живећеш у нама кроз драге успомене. Хвала Ти за

све незаборавне тренутке које смо делили.

У тишини вечног мира нека Те прати наша љубав.

Сестре МИРЈАНА, НАТАЛИЈА, ЉИЉАНА и ВЕРИЦА

браћа ЛАЗАР и АЛЕКСАНДАР са породицама

(219/299232)

12. децембра 2020. преминуо је наш вољени

БРАНИСЛАВ ЖЕГАРАЦ
1942–2020.

Сахрана ће се обавити 22. децембра 2020, у 15 сати, на Старом пра-

вославном гробљу.

Супруга СЛАВИЦА, син МАРИО, ћерка МАРИЈАНА, 

снаја ЈАСМИНА, унуци ФЕДОР и СИМОН

(221/299236)

8. децембра преминула је наша мајка и

бака, после краће болести

ВАНГЕЛИНА ЂУРАЂЕВИЋ
1953–2020.

Сахрана је обављена 17. децембра на Но-

вом гробљу у Панчеву.

Ожалошћена породица

(50/299059)

ВАНГЕЛИНА ЂУРАЂЕВИЋ
1953–2020.

А сад остаје вера, нада, љубав, ово троје, али

од њих највећа је љубав.

Твоје: ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА

(51/1299059)

ВАНГЕЛИНА ЂУРАЂЕВИЋ
1953–2020.

Мирно спавај сестро моја, нека те анђели

чувају.

Твој брат РАНКО са породицом

(52/299059)

ВАНГЕЛИНА ЂУРАЂЕВИЋ
1953–2020.

Нека ти је лака земља сестро.

Твоја сестра МИЛИЈАНА са породицом

(53/299059)

Нашој драгој комшиници

ВАНГЕЛИНИ ЂУРАЂЕВИЋ

Бескрајно тужни...

Њене комшије: ЂУРО, СЛАВИЦА, 

СВЕТЛАНА и ЉУБЕ

(54/299059)

Последњи поздрав

ВАНГЕЛИНИ ЂУРАЂЕВИЋ

Гоцине колеге из Народног музеја Панчево

(122/199127)

Последњи поздрав

АНКИ ЂУРАЂЕВИЋ
рођ. Зувић

Почивај у миру.

Породици саучешће.

Колегиница БУБА

(140/199146)

Последњи поздрав нашој драгој

АНКИ ЂУРАЂЕВИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

ДРАГИЦА, СНЕЖА, ЉИЉА, ПЕРА и ЈАНКО

(127/1299136)

Последњи поздрав

брату

ЈОХАНУ

ВРБАТУ

ИВИЦИ

Од брата ПЕРЕ, 

снаје МИРЕ, братића

ДАРКА и ИВАНА

са супругом

ТИЈАНОМ и децом

(24/299029)

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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 18. децембар 2020.26

ГОРАН ЖИЛЕСКИ
1970–2020.

Живот нестаде у трену, али твоје племенито срце и твој лик остају вечно

у срцима нас који те волимо.

Тешко је прихватити твој одлазак и тешко је испунити празнину која је

настала. Свакодневно живиш у нашим срцима и мислима. Сећање на тебе

испуњава нас поносом, поносне смо што си био наш и ми твоје. 

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

рава.

Почивај у миру, јер то и заслужујеш.

Твоје најмилије: ГИНА и САКА
(19/299025)

ГОРАН ЖИЛЕСКИ
1970–2020.

Тата, ти си наша сигурност и ослонац.

Хвала ти за сву љубав, за све!

Недостајеш нам неописиво.

Волимо те, поносни смо на тебе.

Живећеш вечно.

Твоји: САКА и ПЕЦА

(20/299025)

ГОГО
Време пролази, али бол за тобом неће никад.

Без тебе ни ми више нисмо исти.

Био си наш понос и ослонац. Почивај у миру.

Твоји: деда МИРКО, баба ЗОРА и свастика ДАКА

(14/299025)

Последњи поздрав драгом брату

ГОРАНУ
Никада те нећемо заборавити!

Остаће вечно у нашим срцима твој мио и насмејан лик.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Сестра СНЕЖАНА са породицом

(15/299025) 

Девет хиљада метара на небу!

Чекај нас, и ми ћемо доћи!

МУЈКАНЕ

НАТАЛИЈА, КАТРИН, ИРЕНА, НАТАША, НАКСИ, ДРАГАНА, МАЈА, 

ЈУЛИЈАНА, ЦЕЦА, СЛАВИЦА, МАРИНА и СУЗАНА

(17/299025)

Воле те твоји клинци. Недостајаће нам наше игре

МУЈКАНЕ

КИКА, МАРИО, ТОТО, МИНА, АЛЕКСА, АНДРЕЈ, ЛУКА, АНЂЕЛА, 

АНАСТАСИЈА, АНДРЕА, ДАНИЛО, МИЛАН, ИВАН, АЛЕКСА, 

НИКОЛА, ЕЛЕНА, ОГЊЕН и АНА

(18/199025)

ГОРАН

ЖИЛЕСКИ

Мујо, хвала на искре-
ном пријатељству. По-
чивај у миру, чуваћемо
те заувек у нашим ми-
слима.

Твоји дугари из екипе
„Иди ми – дођи ми”

(11/299019)

Последњи поздрав

МУЈИ

од породице

ИВАНОВСКИ

(26/299039)

Последњи поздрав

МУЈИ

од породице

ЕМИНОВИЋ

(30/299039)

Последњи поздрав

МУЈИ

од породице

КОРОЛИЈА

(29/299039)

ГОРАН

ЖИЛЕСКИ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Генерација VI II-2

(61/299065)

Последњи поздрав

ГОРАНУ ЖИЛЕСКОМ
Мујо!

Поносни смо што смо те имали за комшију.

Нека твоја доброта и племенита душа почива у миру.

Твоја „драмска” улица: НАНУШЕВСКИ, ЈОВАНОВИЋ, БРЗЕВСКИ, 

ИВАНОВСКИ, СТАМЕНКОВСКИ и МИРКА
(90/299091)

Хвала ти за сваки тренутак који смо провели са тобом.

Свака реч је сувишна

МУЈКАНЕ
Чекај нас.

БУМЕ, СИМА, САШКО, ЋУРКА, ТАСА, ТАСЕ, ДУДЕ БУБАЛО, 

СЕЉА, ШМЕКЕР, ЦОБЕ, КЕЦ, ЈАРЕ ПИКСИ и БРКА

(16/299025)

Последњи поздрав нашем драгом

МУЈКАНУ

од ЗУКЕ, ВЕСНЕ и породице

ЖИЛЕВСКИ

(184/199201)

ГОРАН

ЖИЛЕСКИ

МУЈА

Тешко је прихватити

твој одлазак и пра-

знину која је настала.

Почивај у миру.

Твоји другари

са малог фудбала

(190/299210)
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10. децембра 2020. напустио нас је наш вољени отац и деда

БРАНИСЛАВ АВРАМОВИЋ
1933–2020.

Тога дана изгубили смо највећу подршку и ослонац у животу. 

Нестала је сва ведрина коју си носио у себи и преносио свима око себе.

Оптимизам, духовитост, шала, позитивност били су твоји постулати жи-

вљења.

Остају нам бол и туга, помињање твојих мудрих реченица.

Твоји највољенији: ћерка ЗОРИЦА, зет ДРАГАН и унуци ВЛАДИМИР и

НЕВЕНА

(68/199071)

Драги мој оче

БРАНИСЛАВ АВРАМОВИЋ
1933–2020.

Тако страшно

А могло је другачије

Толико болно

Али не може другачије.

Твоја ћерка ЗОРИЦА

(69/299071)

Драги наш деда

БРАНКО АВРАМОВИЋ
1933–2020.

Био си нам велика подршка, чувао нас, помагао

у одрастању, школовању, свакодневном животу.

Увек смо се шалили и смејали са тобом, а сада су

заћутале све приче. Тугујемо за тобом.

Твоји: ШУ и МАЋОРИ
(70/299071)

Последњи поздрав мом
паши

БРАНКУ

АВРАМОВИЋУ
Почивај у миру леген-
до, са својом Милевом!

Паша МИЋА
са синовима

и АНЂА из Мостара
(72/299073)

Последњи поздрав

драгом

БРАНКУ

АВРАМОВИЋУ

Остаћеш заувек у на-

шем сећању.

Породица ТИЈАНИЋ

(12/299020)

Последњи поздрав дра-
гом куму

БРАНКУ

АВРАМОВИЋУ
Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Породице ЛОНЧАР,
БОРНА

и КОСТАДИНОВ
(23/1299026)

Последњи поздрав

поштованој

ДИНКИ

ЛАЗАРОВ

Саучешће Нонету и

Зорани од: НАДЕ,

БОЖЕ и ДРАГАНЕ

ВУЈОВИЋ
(95/299094)

МУЈО

Заувек ћеш остати наш пријатељ.

Од пријатеља ЦОБЕТА и ЦЕЦЕ
(34/29905)

Последњи поздрав

ГОРАНУ ЖИЛЕСКОМ МУЈИ

Другови и колеге из SZR „Traj če tra de”
(94/299093)

Последњи поздрав нашем најбољем

МУЈИ

СНЕЖА, ДАЦА и МАРЕ
(100/299097)

БРАНКО

АВРАМОВИЋ

Био си ми помоћ, по-

дршка... више од уја-

ка

Вечна слава и хвала.

Од СВЕТЛАНЕ, 

ДЕЈАНА и ДАЦЕ

са породицом

(136/299143)

Последњи поздрав

БРАНКУ

АВРАМОВИЋУ

Породица

ЂОРЂЕВИЋ

(137/299143)

Последњи поздрав драгом

БРАНКУ

од ЗОРЕ , ГОЦЕ и МИШЕ са породицом
(183/299200)

Последњи поздрав

драгом

ЛАЗАРУ

БОГДАНОВИЋУ

Паша ДРАГАН

и ЉИЉА

(252/299271)

Драги чика

ЛАЗО

Хвала на сваком

осмеху, пруженој ру-

ци и лепој речи.

БРАНА и ТОМА

(253/299271)

Драги пријатељу

ЛАЗО

Никада нећемо забо-

равити твоју племе-

нитост и доброту.

Почивај у миру.

ДОБРЕ и ЗОРИЦА

ЈОВАНОВИЋ
(254/299271)

Са великим болом опраштамо се од нашег супруга, оца

и деде

ЛАЗАРА БОГДАНОВИЋА
1949–2020.

Сахрана ће се обавити 24. децембра 2020, у 14 сати, на
Новом гробљу.
Остаћеш запамћен у нашим срцима заувек.

Твоји: супруга СТАНА, синови ДУШАН и РЕЉА, снаја
АЛЕКСАНДРА и унуци ЛЕНА и НОВАК

(255/299271)

14. децембра 2020. године напустио нас је наш

вољени супруг, отац, свекар и дека

ЗОРАН ЈОСИПОВИЋ
1955–2020.

Био си увек јак и борио се, сада твоје срце ни-

је могло. Нека те анђели чувају, а ми ћемо те

чувати у нашим срцима, и сећањима на лепе

тренутке које смо провели са тобом.

Твоји најдражи: супруга СНЕЖАНА, синови

СРЂАН и ВЛАДАН, снаје МИЛЕНА и ЈЕЛЕНА,

унуци СТРАХИЊА, САРА, ЉИЉА и ЛАЗАР

(102/299099)

ЗОРАН

ЈОСИПОВИЋ

Драги пријатељу по-

чивај у миру са анђе-

лима.

Породица БАНЂУР

(141/299147)

Кажу време лечи али не рекоше колико времена
треба да прође. Мени се чини да то време неће
проћи... Стало је онда када си ме оставила
Драга бако

МАРИЈА ЋИРИЋ
1939–2020.

Волим те и волећу те док срце у мени лупа... И хва-
ла ти. За то што сам постала, за све путоказе у жи-
воту које си ми поставила, за веру у људе, за љубав
коју си нам дала и несебично је делила.
Сахрана ће бити обављена 23. децембра, у 13 сати,
на гробљу Котеж у Панчеву.

Ожалошћени: син МАРЈАН, снаја МАРИЈА, твоја
ЈЕЦА са ЛАЗОМ и НИНОМ

(166/199174)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

РАШКОВУ

За незаборав су наша

дружења из младо-

сти. Збогом сликару.

ДРАГАН ЂУРОВИЋ
(250/299266)

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 нашем најдражем тати и супругу Мирку

МИРКО ЛАЗИЧИЋ
1960–2020.

Ћерка САША, син ДЕЈАН и супруга МИЛКА

(41/299055)

Последњи поздрав сину и брату

МИРКУ ЛАЗИЧИЋУ
1960–2020.

Звезде сијају вечно.

Почивај у миру анђеле наш.

Неутешни: мајка ДОБРИЛА и брат МИЛУТИН

(37/299054)

10. децембра 2020. престало је да куца племенито срце нашег брата, шурака и ујака

МИРКА ЛАЗИЧИЋА
19. V 1960 – 10. XII 2020.

Нисмо песници и не знамо да пишемо, али ћемо без тебе тешко да дишемо.

Почивај у миру.

Неутешни: сестра ГРОЗДА, зет ВЛАДА, сестричина ВЛАДАНА и сестрић БЛАГОЈЕ
(38/299054)

Последњи поздрав драгом брату

МИРКУ ЛАЗИЧИЋУ
1960–2020.

од брата ВЛАДЕ и братаница АНДРИЈАНЕ

и АЛЕКСАНДРЕ

(39/299054)

Последњи поздрав

Мирку

МИРКО

ЛАЗИЧИЋ

од ЛУКЕ, ДАНКЕ

и НЕНАДА

(42/299055)

Последњи поздрав

комшији Мирку

МИРКО

ЛАЗИЧИЋ

од породице

ВУЈАТОВИЋ

(43/299055)

Последњи поздрав

другу Мирку

МИРКО

ЛАЗИЧИЋ

од друга РАНКА

ДЕЛИЋА

(44/299055)

Последњи поздрав

мом драгом Мирку

МИРКО

ЛАЗИЧИЋ

од стрица ЉУБИШЕ

и стрине МИЉЕ

са породицом

(45/299055)

МИРКО

ЛАЗИЧИЋ

Последњи поздрав

пријатељу Мирку од

породице ДЕХЕЉАН

(40/299055)

Последњи поздрав

МИРКУ

од кума МИЛОША

ВУЛИНА

са породицом

(117/199118)

Последњи поздрав куму

МИРКУ ЛАЗИЧИЋУ

од кума ЈОСИМОВ ЈОВАНА са породицом
(125/299130)

Последњи поздрав драгом куму

МИРКУ ЛАЗИЧИЋУ

од породице ЈОВИШЕВИЋ

(202/и)

ДУШАН ДРАЖИЛОВ
из Долова

29. IX 1939 – 8. XII 2020.

Последњи поздрав нашем вољеном од су-

пруге ЈУЛИЈАНЕ, сина БОГДАНА и унуча-

ди ДАНИЈЕЛА и АДРИЈАНЕ

(232/299248)

ДУШАН ДРАЖИЛОВ

Татице,

много сам срећна што сам те таквог имала и

јако тужна што сам те изгубила.

Твоја ћерка ЉИЉАНА

(233/299248)

Последњи поздрав вољеном оцу

ДУШАН ДРАЖИЛОВ

од ћерке МИРЈАНЕ БРЗОВАН са породицом

(234/299248)

Последњи поздрав вољеном оцу

ДУШАН ДРАЖИЛОВ

од ћерке БИЉАНЕ БЕКА са породицом

(235/299248)

Последњи поздрав вољеном оцу

ДУШАН ДРАЖИЛОВ

од ћерке СЛАЂАНЕ БЕКА са породицом

(236/292248)

Последњи поздрав

СТОЈАНУ СТОЛЕТУ

од комшија у 7. јула, колонија: ЗОКИ, РАЈКА,

ШУЦА, БРАНКА, ЖЕЉКО, ДРАГИЦА, ГОЦА,

ЈОЦА, БОБАН, КАЈКА, ЛЕЛА, ЛОЛЕ и ДРАГИЦА

са Котежа

(180/1299196)

Тужна срца јављамо да нас је 10. децембра 2020.

напустио наш вољени отац, супруг и деда

СТОЈАН ЂОКИЋ
1950–2020.

Супруга ЈАВОРКА, ћерка СУЗАНА

и син НЕНАД са породицама

(79/199079)
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Последњи поздрав вољеној

баки

Чувала си нас. Волела нас. Увек нам се радовала.

Бакац наш, знај да смо те неизмерно волеле и чуваћемо те у срцу.

На најсигурнијем месту.

Твоје унуке: ЈАСМИНА и МИЛИЦА са породицама

(64/299067)

Последњи поздрав драгој мајци и свекрви

МАРИ РАДАНОВ
1931–2020.

Сећање на твоју доброту, племенитост,

поштење и осмех чуваћемо у нашим ср-

цима, далеко од заборава.

Син ЂУРА и снаја СЕКА

(62/299067)

Отишла је наша

бака НАНА

Радовала си нам се увек, а и када си се разболе-

ла, проналазила си снагу да се с нама поиграш,

нашалиш. Одмарај у миру бака нано.

Твоје праунуке ЛАНА и НЕДА

(63/299067)

Драгој

баки НАНИ

последњи поздрав од

унуке МАРИЈЕ, зета

ЗОРАНА и праунука

ЛАЗАРА.

Вечно ћеш живети у

нашим срцима.

(65/299068)

Последњи поздрав

нашој

МАРИЈИ

РАДАНОВ

МАРИ

Памтићемо Вас по

доброти и несебич-

ној љубави.

С поштовањем

ВЕСНА и ДАЦА

(66/299068)

Последњи поздрав нашој

МАРИ РАДАНОВ
1931–2020.

Отишла си на неко лепше место. Не брини, вољени никада не умиру. Они

живе вечно у нашим срцима.

Заувек твоји: син ВАСА, снаја ДУШАНКА, унук МАРЈАН, снаја ЈЕЛЕНА и

праунуци НИКОЛА и НЕВЕНА
(67/299068)

13. децембра 2020. преминуо је наш воље-

ни отац и деда

НИКОЛА СТАНЧИЋ
1939–2020.

Сахрана ће се обавити 22. децембра 2020, у

14 сати, на Католичком гробљу у Панчеву.

Успомену на тебе чуваћемо у својим срцима.

Ожалошћени: ћерке НАТАША и ОЛИВЕРА,

унука МАРТА и унук ГЕОРГИЈЕ

(163/199172)

Последњи поздрав

драгом стрицу и деди

НИКОЛИ

СТАНЧИЋУ
1939–2020.

ДРАГАН СТАНЧИЋ

са породицом

(164/199172)

Последњи поздрав

НИКОЛИ СТАНЧИЋУ
1939–2020.

Породице ЂОРЂЕВИЋ и МОХОРА
(173/299186)

Последњи поздрав

НИКОЛИ СТАНЧИЋУ

Остаћеш упамћен као вредан радник Нафтне

индустрије Србије.

Пензионери колектива РНП

(231/299247)

Последњи поздрав

НИКОЛИ СТАНЧИЋУ

Породица БОСИОК

(230/299247)

Последњи поздрав

пријатељу

НИКОЛИ

СТАНЧИЋУ
1939–2020.

Породица ШЕРЕР

(181/199198)

ПЕРО КОВИЋ
1931–2020.

Последњи поздрав од кокектива АД „Панонија”

(143/299151)

ПЕРО

КОВИЋ
1931–2020.

Последњи поздрав

драгом оцу, деди,

свекру.

Породица КОВИЋ

Сахрана је обављена

16. децембра 2020.

(144/299152)

ПЕРО

КОВИЋ
1931–2020.

Последњи поздрав

драгом тати, деди и

свекру од породице

ГАРГЕНТА

(145/299152)

ПЕРО КОВИЋ

Последњи поздрав дра-

гом чика Пери од твојих

„Утваша”
(146/299152)

ПЕРО КОВИЋ

Велико поштовање и по-

следњи поздрав од при-

јатеља из Локава
(147/1299152)

Последњи поздрав
комшији

ПЕРИ КОВИЋУ

Станари у Савској 10

(99/1299096)

Последњи поздрав

господину

ПЕРИ

СТАНКО и НЕНАД

ШАРАЦ

(168/299177)

Последњи поздрав

господину

ПЕРИ

од колектива

„Гаспетрол” доо

(169/199177)

Последњи поздрав

господину

ПЕРИ

од колектива

Локве доо

(170/299177)

1950–2020.

МИХАЉ

ЂЕРФИ

Последње збогом: 

породице

ЈОВАНОВИЋ

и СПРЕМИЋ

(10/199018)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав вољеном

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

15. децембра 2020. напустио нас је наш син, брат, чича, девер

И даље тече Ибар...

И све оно лепо носи са њим

Сахрана је 20. децембра 2020, у 11 сати, на Католичком гробљу.

Твоји: мама МИЛЕВА, тата БОЖИДАР, сестра ГОРАНА, ЦАЦА,

чичини АНДРИЈАНА и ЧАКИ, БОЖИДАР и ТИЈАНА, МИЛОШ

и МАРИЈА и дедини МИХАЈЛО и ПАВЛЕ

(209/299230)

Драги чича

ЖЕЉКО ШМИГИЋ

Воли те твоја „МИРЈАНА” заувек

(217/299230)

Последњи поздрав

брату

ЖЕЉКУ

од брата НЕНАДА

СИМОВИЋА

са породицом

(212/299230)

Последњи поздрав

драгом брату

ЖЕЉКУ

„КИКО”

Твој брат РАЈО

(213/299230)

Последњи поздрав

драгом сестрићу

ЖЕЉКУ

ШМИГИЋУ

од ујака МИЛОВАНА

СИМОВИЋА

са породицом

(215/299230)

Последњи поздрав драгом

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

од његове тетке РАДЕ

која га никад заборавити не може!

(226/299240)

Последњи поздрав драгом

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

Почивај у миру добри човече.

Породице: ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

и ПЕРОШЕВИЋ

(229/299245)

Драгом брату

ЖЕЉКУ

ШМИГИЋУ

последњи поздрав од

сестара БЕЦЕ, ЗОКЕ

и ГАГЕ са породицама

(214/299230)

Небо је богатије за једног анђела

ШМИГО

Хвала ти што си нам оплеменио детињ-

ство и улепшао младост.

Никада те неће заборавити: СТЕВА, 

ПЕЦА, ТАДИЋ, ПОТКОЊАК, ПЕРА, 

ШИМЕ, ДАЧА, ЕДИ и МИКИЦА

(220/299233)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ

од породице ТРАЈКОВИЋ

(240/299252)

ЖЕЉКО ШМИГИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу и

сараднику од колектива Ауторемонт-

Аутоцентар „Пивашевић”

(248/299264)

Последњи поздрав

драгој баба

МИЛЕВИ

СТАРКОВСКИ

од унука ВЛАДЕ, 

ДИЈАНЕ, НИКОЛЕ

и НИНЕ
(245/199263)

Последњи поздрав

вољеној бајки

МИЛЕВИ

СТАРКОВСКИ

од њене унуке

МИКАНЕ и ИВОНЕ

(246/299263)

Последњи поздрав

драгој мајци

МИЛЕВИ

СТАРКОВСКИ

од сина БАТЕ

и снаје СЛАВИЦЕ

са породицом

(247/299263)

Последњи поздрав вољеној мајци, баки и прабаки

МИЛЕВИ СТАРКОВСКИ
1937–2020.

Волела си нас бескрајно. Дочекивала увек са осмехом
и никада ти није ништа било тешко да урадиш за нас.

Сахрана је обављена 13. децембра 2020, на гробљу у Ја-
буци.

Њени: ћерка РАДМИЛА, зет СТОЈМЕН и унук ДЕЈАН са
породицом

(114/199113)

Последњи поздрав

МИЛЕВИ

СТАРКОВСКИ

1937–2020.

Драга сестро, тешко ми
је без тебе.

Сестра СТАНА
са породицом

(113/299113)

Последњи поздрав

МИЛЕВИ

СТАРКОВСКИ

Почивај у миру, нека

те анђели чувају.

ВЕРА са породицом

(157/299164)

Последњи поздрав

МИЛЕВИ

СТАРКОВСКИ

Остаћеш у нашим се-

ћањима и срцима.

БУБА са породицом

(158/1299164)

ЂУРО ПИНТАРИЋ
1933–2020.

Последњи поздрав вољеном оцу, супругу и деди.
Сада си на бољем месту. Увек си био солонац, утеха,
пример и наставићеш да живиш у нашим срцима док
се опет не сретнемо.

Супруга ЕМИЛИЈА, синови МАТИЈА и ЈОСИП са фами-
лијама, унуци, праунуци и целокупна родбина.

Сахрањен је у Дебељачи, 8. децембра 2020.
(244/299256)
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С тугом и великим болом се растајемо од нашег драгог

ЖЕЉКО ШМИГИЋ
1972–2020.

Нашем тати,

Био си наш борац, наш ослонац и наше благо.

Сваки твој осмех и загрљај нам је увек грејао душу.

Чуваћемо те од заборава заувек у нашим срцима.

С љубављу и поносом неутешни: супруга НАТАША, син ЛАЗАР, ћерке ЈАНА и ИВОНА

и ташта ЉИЉАНА

(208/299230)

Отишао је превремено, на пут без повратка, мој пријатељ

ЖЕЉКО ШМИГИЋ

Изузетно доброј души и племенитом човеку оставивши за

собом златан траг.

ЧЕДА са породицом и пријатељима

(210/299230)

15. децембра 2020, напустио нас је наш шеф, друг, пријатељ, брат...

ЖЕЉКО Божидар ШМИГИЋ
1972–2020.

Којим речима се опростити од тебе!?

Били смо Екипа... без Тебе никада више ништа неће бити као пре.

Оставио си нам Аманет, који ћемо са поносом неговати и чувати.

Једнога дана, видећемо се опет, да наставимо где смо стали!

Твоји из Возног парка: МИКИ, БАЦКО, БАНЕ, БРАНКО, ДАРКО, СИНИША

и НЕЖА

(216/299230)

Последњи поздрав

брату

ЖЕЉКУ

од брата

ВЛАДИМИРА

СИМОВИЋА

са породицом

(211/299230)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ

ШМИГИЋУ

Успомена на тебе

увек ће бити мом ср-

цу драга.

Бака СЛАВКА

(227/299240)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ

од породице

СТАНИШИЋ
(239/1299252)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

Колектив Ауто центра „Зоки”

(249/ф)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

од ЉИЉАНЕ и БЕБЕ са породицама

(251/299268)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ЗОРАН ЛАЗИЋ

Ако у твоју тајну утонемо препознаћемо радосног и поштеног човека, који је све волео,

препознаћемо младост коју си сачувао и на неки чудан начин носио је у себи.

Ни време ни туга не могу умањити лепоту што смо те познавали.

Твоји пријатељи из „БОЖИЋ И СИНОВА”

(195/ф)

Последњи поздрав при-
јатељу

ЗОРАН ЛАЗИЋ

КИСЕЛИ

С поносом ћемо чувати
успомену на тебе.

Твоји: ТОМИСЛАВ, 
ВОЈИСЛАВКА, СРЂАН

и ЕМА ТОМИЋ
(191/299212)

Последњи поздрав нашем пријатељу

ЗОРАН ЛАЗИЋ КИСЕЛИ
1957–2020.

Драги Зоране, заувек ћемо чувати у нашим срци-

ма сећање на твоју доброту и племенитост.

Хвала ти на дивним годинама дружења и прија-

тељства.

ДРАГАН, МИРА и ВЛАДА КОКАНОВИЋ

(192/299212)

СЛОБОДАН ВУЈАНИЋ

Слобо, прави пријатељи никад не умиру, а ти си

био најискренији, најпоштенији и са свим људ-

ским особинама које имају изузетни људи.

Поносни смо што смо те имали за најбољег при-

јатеља.

Бићеш вечно жив док је породице Митровић

Миладина
(176/299189)

Последњи поздрав

ТОМИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
1940–2020.

Ожалошћена његова породица: син СРЂАН, снаја ЈАДРАНКА,

унуци ОГЊЕН и УГЉЕША и снаја ИВАНА
(104/299103)

11. децембра 2020. године напустио нас

је наш дека

ТОМИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
1940–2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Воле те твоји: 

ОГЊЕН, УГЉЕША и ИВАНА

(105/299103)

ТОМА

ЂОРЂЕВИЋ

Нека те анђели чува-

ју, нама ће бити те-

шко без тебе.

Твоји пријатељи: 

ФАДИЛ, АНТОНИЈА,

ЈОВАНКА и ЛАЗА

(31/199041)

МИЛИЦА ВЕЛИЧКОВИЋ

Последњи поздрав

од породице ВЕЛИЧКОВИЋ

(28/299038)

Последњи поздрав

драгом колеги

ЂЕРФИ

МИХАЉУ

МИШИ

Твој осмех, доброту,

искреност, памтиће-

мо и чувати од забо-

рава.

Твоји Пиварци: 

ДРАГАН, СВЕТЛАНА,

ЦВЕТАНКА, БОБА,

БОРКА, СЛАВИЦА

и СНЕЖА
(154/299161)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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12. децембра 2020, у 87. години, напустио нас је наш драги

отац, муж, деда и прадеда

ЂУЛА ПАП

Сахрана ће се обавити 20. децембра 2020, у 13 сати, на војло-

вачком гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга РОЗАЛИЈА, син ЗОЛТАН, 

ћерка ИБОЉА, зет ИЛИЈА, снаја КЛАРА, 

унуци и праунуци као и остала родбина и пријатељи

(189/299209)

Последњи поздрав драгом оцу

ЂУЛИ ПАП

од сина ЗОЛТАНА са породицом

Увек ћеш бити с нама.

(186/199209)

Последњи поздрав деди

ЂУЛИ ПАП

од унучади: ТИАНА, НАТАЛИЕ, САША и КАТАРИНА

(187/299209)

Последњи поздрав драгом мужу

ЂУЛИ ПАП

од супруге РОЗАЛИЈЕ

(185/199209)

Последњи поздрав драгом оцу

ЂУЛИ ПАП

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ћерка ИБОЉА са породицом

(188/299209)

Последњи поздрав дека

ЂУЛИ

од унука КАЋЕ и САШЕ са породицама

(218/299231)

Последњи поздрав

БРАНИСЛАВУ ЦИЦУЉУ

од супруге ДРАГАНЕ, сина ПРЕДРАГА и

сестре ЉИЉАНЕ са породицом.

Сахрана ће се обавити на Новом гробљу,

23. децембра 2020, у 12 сати.

(197/299216)

Последњи поздрав драгом

БРАНИСЛАВУ ЦИЦУЉУ

С тугом се опраштамо од тебе. Био си пример

доброг комшије.

Почивај у миру.

Комшије у Книћаниновој 58

(175/299188)

Драгом, поштованом комшији

МИЈОДРАГ

МИЛИЋЕВИЋ
Последњи поздрав од поро-

дице МИХАЈЛОВИЋ
(123/1299128)

3
9. децембра 2020. преминуо је наш драги брат,

стриц и деда

МИЛОРАД ВУЈАНОВИЋ

ЖУЋА
1937–2020.

Док живимо, живећеш у нашим срцима и ми-

слима.

Твоји: брат ВАСО, брат РАЈКО

и синовац ГОРАН са породицама из Канаде
(76/299077)

3
9. децембра 2020. преминуо је наш драги

МИЛОРАД ВУЈАНОВИЋ

ЖУЋА
1937–2020.

Полагање урне биће у недељу, 20. децембра

2020, у 10 сати на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, син ЗОРАН,

снаја ЗЛАТА, унуци ВУК и ВИД и НИНА и

прија ДРАГИЦА
(78/299077)

Последњи поздрав
комшији

МИЛОРАДУ

ВУЈАНОВИЋУ

ЖУЋИ
1937–2020.

од БОШКА, РАДЕ

и ЗОРАНА АРДАЛИЋА
(77/299077)

Упокојио се наш дра-

ги деда, наша легенда

МИЛОРАД

ВУЈАНОВИЋ

ЖУЋА
1937–2020.

Драги деко, велико

хвала за све.. !

Воле те и тугују

твоји унуци: 

ВУК и ВИД

(75/299077)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ

ВУЈАНОВИЋУ

чика ЖУЋИ
Хвала за успомене уз
најлепше подсећање на
детињство...

Породица
КРСМАНОВИЋ

(108/299110)

СЛОБОДАН

ВУЈАНИЋ

Почивај у миру драги

куме.

Твоји: МАРИНКА

и СРЂАН

(142/1299149)
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МИЛОЈИЦА МАРКОВИЋ
1950–2020.

У срцима туга, међу нама тишина, а у дому нашем огромна празнина.

Не видимо ти очи и не чујемо глас, ал осећамо да си ту између нас.

Ту ћеш и остати докле год и ми постојимо.

Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА, синови ГОРАН и ВЛАДАН, 

унуци ФИЛИП, ТОДОР, ВУКАШИН, ВАСИЛИЈЕ, 

снаје СНЕЖАНА и СНЕЖАНА

(171/1299178)

Последњи поздрав зету и течи

МИЛОЈИЦИ МАРКОВИЋУ

од породице СТАНИЋ: МИЛИЦА, БОЈАНА, 

ДЕЈАН и МИРОСЛАВ

(174/299187)

Последњи поздрав вољеној тетки

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
рођ. Јовишић

1948–2020.

Од НЕНЕ са породицом

(172/299180)

Последњи поздрав

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ

Почивај у миру драга пријатељице.

НАДА ГЕРАТОВИЋ с породицом
(162/299170)

Последњи поздрав вољеној супрузи, мајци и баки

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
1948–2020.

Испраћај ће се обавити 22. децембра 2020, у 13 сати, на Новом гробљу.

Тужна срца се опраштамо од тебе.

Супруг НОВАК, деца МИЛАН и МАРИЈА са породицом и заова МИЛЕВА из Грчке

(118/199121)

Последњи поздрав

вољеној и поштова-

ној комшиници

МИЛИЦИ

МИХАЈЛОВИЋ

од ЉУБИЦЕ, АНЕ и

НЕНЕ са породицом

(121/299126)

Последњи поздрав

најдражој баки

Нека те анђели чува-

ју.

Твоја унука НАТАША

и унук АНДРЕЈ

(119/299121)

Последњи поздрав

драгој комшиници

МИЛИЦИ

МИХАЈЛОВИЋ

Породица МУНИЋ

(116/1299116)

Последњи поздрав

тати и деди

БРАНКУ

ЗОЈКИЋУ

од породица КИШ

и ВЕРЧЕВИЋ

(152/299159)

Последњи поздрав

супругу и оцу

БРАНКУ

ЗОЈКИЋУ

од супруге

БОСИЉКЕ 

и ћерке СЛАВИЦЕ

(153/299159)

Последњи поздрав поштованој

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ

Искрено саучешће њеним најмилијим.

Породице: ЂУРИЦА и ВИШНИЋ
(177/299191)

Драгој нашој пријатељици

МИЛИЦИ

последњи поздрав од породице САВИЧИЋ
(178/299193)

Последњи поздрав

драгој

МИЛИЦИ

Породица

МИЛОШЕВИЋ

(264/И)

БЛАГАЈНА

013/300-830

САВА ЈОСИФОВИЋ ТАДЕЈНИ
из Црепаје

20. XII 1932 – 10. XII 2020.

Последњи поздрав брату од САВИЦЕ са породицом
Почивај у миру.

(46/299056)

САВА ЈОСИФОВИЋ ТАДЕЈНИ
из Црепаје

20. XII 1932 – 10. XII 2020.

Последњи поздрав брату од сестре МИЛЕНЕ.
Почивај у миру.

(47/299056)

Последњи поздрав

драгом супругу, оцу

и деди

СТАНИМИРУ

ЖИВКОВИЋУ
1935–2020.

Твоји најмилији: су-

пруга ДЕСА и ћерке

СЛАВИЦА, РАДА и

МАРА са породицама

(200/299220)

Последњи поздрав

најдражем деки

СТАНИМИРУ

ЖИВКОВИЋУ
1935–2020.

Твој унук ДРАГАН

са породицом

(201/299220)

Последњи поздрав

СТАНИМИРУ

ЖИВКОВИЋУ

од брата МОМЧИЛА

са породицом

(228/199244)
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Драга мама, напустила си ме 24. де-

цембра 2019. одине. Много је тужно

без тебе

АНИЦА МИХАЉЧИЋ

Твој син ЗОРАН са породицом

(151/199157)

24. децембра 2020. навршава се годи-

на дана откада си ме напустила драга

мама

АНИЦА МИХАЉЧИЋ

Твоја ћерка ЉИЉАНА са породицом

(149/299157)

24. децембра 2020. наврашва се годи-

на откад ниси са мном

АНИЦА МИХАЉЧИЋ

Туга не пролази, много ми недостајеш.

Твој супруг МИРКО

(150/299157)

Годишњи помен нашем

ДРАГОЈУ

ФИЛИПОВИЋУ

Година прође, бол и ту-

га све већа.

Брат ДРАГАН, 
снаја ЈАСНА и братанац

МИРОСЛАВ

(182/299199)

ИЛОНКА ФОРАЈИ

Већ десет година једнако недостајеш...

Живећеш у нашим срцима док и нас буде...

Твоји најмилији
(193/299214)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ МИЈАТОВ

Већ седам година у срцу те носимо и чувамо од заборава.

Твоји најмилији
(148/199154)

ПОМЕН

МАРИКА СТОЈАНОВИЋ
4. VI II 1950 – 23. XII 2017.

Драга мама,
иако си непрестано ту, кроз наше мисли живиш у
сваком дану, кроз наш смех радујеш се нашој сре-
ћи, кроз наше сузе чујемо те да говориш да ће и то
проћи, кроз нашу љубав схватамо да никад ниси
ни отишла.
Јако бисмо волеле да макар на трен утонемо у
твој загрљај, пољубимо те и видимо твоје најдра-
же лице.

Волимо те мама, заувек!

(199/299217)

ПОМЕН

Навршава се четрдесет дана од смрти нашег

вољеног

РАДЕЧ Видака ДАНИЛА
1931–2020.

Помен ће се одржати у среду, 23. децембра

2020. године, у 10 сати, на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву.

Драги наш Данило, никада Ти нећемо рећи

збогом, јер су наша срца твој дом заувек.

Твоја тужна породица
(237/299249)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 18. децем-

бра 2020. године, у 11 сати, давати четрдесетодневни

помен

ЈОВАН БИРКА

Вољени наш,

прошло је најтужнијих четрдесет дана у нашим живо-

тима. Остајемо у дубоком болу, са сећањем на све

срећне године које смо провели заједно.

Твоји најмилији
(238/299251)

ДРАГИЦА

РАЗДОЉАЦ
Прошло је најтужнијих

шест месеци у нашим жи-

вотима, али вечно живиш

у нашим срцима... Нека

те анђели чувају.

Твоја деца: ТАЊА, 

ВЛАДИМИР и МИЛЕН и

унучад ЛЕНА и МИЛОШ
(242/299254)

У недељу, 20. децембра
2020. навршавају се три
године туге без наше
мајке

РУМЕНЕ

КОЦЕВИЋ
Тада и сада је у нашим
срцима.

Њена деца

(81/199081)

Са тугом обавештавамо родбину и пријатеље да се 16. децембра

2020. године упокојила наша мајка

ЈЕЛЕНА МИКОВИЋ
рођена Пуркаревић

1933–2020.

Ожалошћени: МИЛАНА и СРЂАН са породицама

Сахрана ће се обавити 19. децембра 2020. године, у 11 сати, на Ста-

ром православном гробљу у Панчеву
(258/299275)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша сестра Олга Дангу-

бић преминула у 80. години

ОЛГА ДАНГУБИЋ
1941–2020.

Сахрана ће бити обављена у кругу породице, у петак, 25. децембра

2020. године, у 12 сати.

Ожалошћена браћа СЛАВКО, МИЛОРАД и РАТКО

и сестра ЛЕПОСАВА са породицама

(259/299276)

СЕЋАЊЕ

СПОМЕНКА

МИЛЕНКОВИЋ
16. XII 2013 – 16. XII 2020

Остаћеш заувек у нашим срцима и сећа-

њима.

Твоји најмилији

(207/299228)

Навршавају се три односно година дана откако нисте
са нама

ЗОРАН МИЛОМИРКА

САМАРЏИЋ СТОЈАНОВИЋ

МИЛА
25. XI 1961 – 17. XII 2017. 1943 – 23. XII 2019.

Године пролазе, туга остаје.
Вечно ожалошћени мајка и сестра РАТОМИРКА

са ГОРАНОМ и СНЕЖОМ
(179/299195)

Мила моја

АНА

ТОМИЋ

Нека те анђели чува-

ју, а ја ћу тебе чувати

од заборава.

Твоја другарица

СНЕЖА
(55/299060)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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СЕЋАЊЕ

ДРАГО КАРИЋ ДУШАНКА КАРИЋ
2006–2020. 2018–2020.

Вољени не умиру, они живе и даље у нашим срцима.

Ваши најмилији
(13/299021)

ЈАГОДА

ГЛАВОНИЋ
16. XII 2014 – 16. XII 2020.

Твоји најмилији

(33/1299049)

Пола године прође от-
када није са нама наша
драга

ДРАГИЦА

САВКОВИЋ
а бол и туга не пролазе.
У срцу те носимо и чу-
вамо.

Твоји најмилији

(49/299058)

СЕЋАЊЕ

18. XII 2008 – 18. XII 2020.

НИКОЛА

ПОПАДИЋ
Много нам недостаје
твоја љубав, топлота и
шала.
У срцу те чувамо.

Породица
(60/299064)

Прошло је годину дана
од смрти моје мајке

ДРАГЕ

ЛАЛОВИЋ
16. XII 2019 – 16. XII 2020.

Ћерка БУБА

(73/199074)

23. XII 2017 – 23. XII 2020.

МИЛОШ КРАЧУНОВ

Драгом нашем супругу, тати и деди

Година трећа одлази...

Ти никада...

Из наших срца, мисли, јутра и ноћи...

Бол, туга, огромна празнина...

Неизмерна љубав... поштовање...

Та осећања никад не одлазе...

Воле те твоји: ВУКИЦА, ДУШАН

и БИЉАНА са породицама

(85/299084)

24. децембра је шеснаест година откако нема на-

шег супруга, оца, деде, таста и свекра

МИЉАНКА МАРИНА МАРЕТА

У нашим срцима си увек и док живимо бићеш ту.

Твоји: супруга РАДМИЛА, син СЛОБОДАН, 

ћерка АНЂА, снаја ЕДИТА, зет ДРАГАН

и унуци МЛАДЕН, МАРИЈА и НИКОЛА
(86/299085)

САВА ЈОВАНОВ

Прошло је тужних четрдесет дана откада ниси

са нама.

Супруга ОЛГА са унуцима и зетом
(89/299089)

21. децембра 2020.

навршава се годину

дана од смрти

ЗЕМА

ЗВОНКА

Успомене живе у нама.

Твој брат СИЛВИО

са породицом
(98/299096)

СЕЋАЊЕ

20. децембра је пет го-

дина од смрти наше

СОЊЕ

ВАРИ

Њена породица

(103/299100)

Година је тужних дана откако си нас напустио мили
сине

МИЛАН РАДИВОЈЕВИЋ
1981–2020.

информатичар, програмер

Сине, годину живим без тебе, али с поносом и љуба-

вљу чувам твој ведар лик у медаљону на грудима.

Моја бол не може те вратити, али љубав и сећање

вечно ће трајати.

Тугујем за тобом и чувам те у мом рањеном срцу.

Твоја мама ВИДОСАВА

(129/299138)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

18. јануара 2021. године навршава се двадесет

једна тужна година откако ме је напустио мој

једни брачни друг

СТОЈАН РАДИВОЈЕВИЋ
1948–1999.

Време пролази а бол све јачи, бол и туга оста-

ју, а сећање не бледи.

Недостајеш ми.

Ожалошћена твоја супруга ВИДОСАВА

(130/299138)

СЕЋАЊЕ на моје вољене

СУБОТИН

ГРАОРАН

САВА НИКИЦА БОСИЉКА
1921–1984. 1951–2012. 1925–2005.

Све што је било часно, људско и племенито имале су ваше душе, а ваша доброта за-
служује вечно сећање на вас.

Ожалошћена ћерка и сестра ВИДОСАВА
(131/199138)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН

СИМОНОВИЋ
1958–2010.

20. децембра 2020. на-
вршава се десет година
откада ниси са нама.

Породица
СИМОНОВИЋ

(139/299145)

МИЛАН КРИВОКУЋА

21. децембра 2020. је четрдесет дана превелике

туге за тобом, која се не мери временом већ на-

шом љубављу.

Твоји: АНТОНИЈА, ЂУРЂЕВКА, ДИЈАНА, ОГЊЕН

и АЛЕКСАНДАР

(155/299162)

Навршава се шест го-

дина откако није са

нама наша драга

МИРЈАНА

ЦВЕТАНОВИЋ

Ожалошћени: син

ПЕТАР са породицом
(161/1299168)

20. децембра се навр-

шава седамнаест го-

дина од смрти

ДУШАНА

РАИЧЕВИЋА
2003–2020.

Време пролази, туга

не. Сећања и даље

живе.

Твоји: МИРА, 

ДУШАН, ДУДИЦА

и КЛИЧКО

(128/299137)

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

ћемо 24. децембра

2020, у 11 сати, дава-

ти четрдесетодневни

помен нашем драгом

супругу и оцу

РАДОСЛАВУ

СУБИЋУ
1950–2020.

Ожалошћени: 

супруга, син, снаја

и унука
(225/299239)

Прошла је година откада смо остали без нашег драгог

МИЛАНА РАДИВОЈЕВИЋА

С љубављу и тугом чувамо га од заборава.

Твој брат ТРЕША РАДОЊИН са породицом

(243/299255)

23. децембра 2020. године навршава се двадесет

пет година откако је преминуо наш вољени су-

пруг, отац и деда

БРАНКО ЗАВИША БРИЦА

Време пролази а туга и бол остају у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга МИЛИЦА, ћерке

ТАТЈАНА и ЈАСМИНА и остала фамилија

(74/299076)
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НЕВЕНКА КРГОВИЋ БАЈИЋ
1952–2020.

Прошло је четрдесет дана откако је престало да

куца срце моје драге супруге Нене.

Оставила ме да вечито тугујем за њом.

Њен ВУЛЕ

(1/298848)

СЕЋАЊЕ

СТАНИМИР

АТАНАЦКОВИЋ

УЧА
2015–2020.

Време пролази, а бол

за тобом не престаје.

Успомену заувек

чувају: супруга

УБА, син ЛАЗАР

са породицом

и ћерка ОЛИВЕРА

са породицом
(8/299015)

СЕЋАЊЕ

ШАМУ СИЛАК
18. XII 2018 – 18. XII 2020.

Пуно ми недостајеш сине.

Ожалошћена, неутешна мајка
(21/1299022)

23. децембра навр-

шава се десет година

откако ниси са нама.

ЖИВАН

РАДОСАВЉЕВ

Твоји најмилији

(22/299024)

ЂУРИЋ

ЈАНКО МАРА
18. XII 2009 – 2020. 1995–2020.

Не постоји време које доноси заборав.
Ћерка АНЂА са породицом

(25/299031)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

ВУЈКО

ЈОВАН АНЂЕЛКА
18. XII 1998 –18. XII 2020. 18. V 2003 –18. V 2020.

Трајно вас чувамо у срцима и мислима.
Вечно захвални ваши најмилији: МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО, РУЖА, СЛАВКО, ОЛГА и
ЗОРКА са породицама

(32/199048)

ПОМЕН

НАТА Зарић

СТОЈКОВ

Драга наша Надице,

једнако нам недоста-

јеш ових шест годи-

на. Толико лепог си

оставила у нама да

ћемо те носити у ср-

цу док живимо.

Твоји: син СТЕВА,

снаја ЉИЉАНА

и унуке НИНА

и САНДРА
(27/99037)

Прошло је тужних

четрдесет дана... 

Много фалиш...

ПЕТАР

ВУЈАШКОВИЋ

Твоји: НАНЕ, 

МИЛКА, ЈАНКО

и ЈАНКА
(35/199053)

Недостајеш нам...

ПЕТАР

ВУЈАШКОВИЋ

Твој ПЕРИЦА

са породицом

(36/299053)

Прошло је четрдесет дана а ти нам све више

недостајеш

ЖИВКО ТОДОРОВ
1934–2020.

Твоји најмилији: супруга ЗАГОРКА

и ћерке ВЕСНА и БИЉАНА са породицама

(56/299061)

Навршава се шеснаест година откада није са на-

ма наша вољена

НАТАЛИЈА РАДОВИЋ

И даље нам много недостајеш.

Помен ћемо давати 19. децембра 2020, у 11 сати,

на Православном гробљу у Панчеву.

Најмилији

(71/299072)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се годишњи помен

нашем вољеном оцу, супругу и деди

БОШКУ КАВГИЋУ
1947–2019.

одржати 18. децембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у Пан-

чеву.

Породица

(80/299080)

Навршило се четрдесет дана откако нас је

напустила наша најдража мама и бака

ДУШАНКА ПЕТРОВИЋ

Као да си још увек ту.

Воле те твоји синови МИЛАДИН и ДЕЈАН

и унуци ЛЕНА, СТАША и БОРИС

(82/299082)

ДУШАНКА

ПЕТРОВИЋ

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

Сестре РАДМИЛА

и ДРАГАНА, 

сестричине САНДРА,

ТАЊА и СВЕТЛАНА,

сестрић ЂУРА, 

снајка МАЈА

и остала родбина

и пријатељи

(83/299082)

СЕЋАЊЕ

на нашу драгу породицу

ЧИКА

МИЛОСАВА ВИКТОР
15. XII 2000 – 15. XII 2020. 30. XII 2017 – 30. XII 2020.

Вечно сте у нашим срцима и мислима.

Ваши: ЖИВКА, МАРИЈАНА, ДРАГО и ТАМАРА
(126/299131)

СЕЋАЊЕ

ГРОЗДАНА БРКИЋ
21. XII 1939 – 19. XII 2013.

Успомену чувају ћерке СВЕТЛАНА и БРАНКИЦА, унук
УРОШ и зет ГОЈКО

(107/299109)

СЕЋАЊЕ

НАДА

ВУЈИЧИЋ
Драга тетка, волимо те,
само лепе успомене на-
виру.

Твоја РАДА, СТОЈМЕН
и ДЕЈАН са породицом

(124/299129)

СЕЋАЊЕ

13. децембра навр-

шавају се две године

откако није са нама

НАДЕЖДА

ВУЈИЧИЋ

Увек ћеш бити у на-

шим срцима и мисли-

ма.

Твоје ћерке

ЉУБИЦА и ВЕРА

са породицама
(156/199164)

Увек ћете нам недостајати

СТАНЧИЋ

НИКОЛА ЕЛЕОНОРА
1939–2020. 1943–2001.

Њихови најмилији

(167/199176)

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



Од лич на утак ми ца на
бе о град ској Ба њи ци

Обез бе ђен пла сман 
у плеј-оф

Утак ми ца ма је да на е стог ко ла,
ко је су од и гра не про шлог ви -
кен да, спу ште на је за ве са на
ово го ди шњу ру ко мет ну тр ку за
бо до ве у Су пер ли ги. Дер би, ко -
ји ни је имао ре зул тат ски зна -
чај јер су оба ри ва ла већ обе -
збе ди ла пла сман у плеј-оф, од -
и гран је у дво ра ни СЦ-а „Во -
ждо вац” на Ба њи ци, где су сна -
ге од ме ри ли бе о град ски „цр но-
бе ли” и пан че вач ки „жу то-црни”.

Ду е ли из ме ђу Пар ти за на и
Ди на ма већ по пра ви лу до но се
мно го не из ве сно сти, уз бу ђе ња,
нер во зу, ре зул тат ску „клац ка -
ли цу”, по себ ну мо ти ва ци ју у
оба та бо ра, али и до бар ру ко -
мет. Та ко је би ло и у су бо ту,
12. де цем бра. По бед ник се ни -
је мо гао на слу ти ти до са мог
кра ја овог су сре та, до ње го ве
по след ње се кун де... Ди на мо је
имао нај по вољ ни ју мо гу ћу при -
ли ку за из јед на че ње, ка да је
вре ме већ ис ти ца ло, ка да је тре -
ба ло из ве сти још са мо тај сед -
ме рац... На не сре ћу оних ко ји -
ма су жу то-цр не бо је на ср цу,
уда рац Мла де на Шо ти ћа за у -
ста вио је гол ман до ма ћег ти ма
Стра хи ња Ми лић Џам бо: Пар -
ти зан –Ди на мо 30:29 (15:17).

И по ред чи ње ни це да су обе
еки пе већ обез бе ди ле ме сто у
плеј-офу и да ће се на про ле ће
бо ри ти за ти ту лу шам пи о на Ср -
би је, овај ду ел је у пот пу но сти
оправ дао епи тет дер би ја ко ла.
Увод ни део пр вог по лу вре мена

обе ле жи ла је из јед на че на бор -
ба у ко јој ни је дан тим ни је имао
ви ше од го ла пред но сти. Ипак,
по чев од пет на е стог ми ну та,
Пар ти зан је на пра вио се ри ју
од три уза стоп на по гот ка, па је
по вео с 10:8. Мом ци ко је пред -
во ди тре нер Аким Ком не нић
ни су по су ста ли ни та да. На -
про тив. Ди на мо је за и грао још
ја че, агре сив ни је, а та кав однос

на пар ке ту „пре сли као” се и на
се ма фор. Ру ко ме та ши из на -
шег гра да уз вра ти ли су фан та -
стич ним ни зом од чак шест го -
ло ва, па је убр зо на се ма фо ру
пи са ло 10:14. Бит ка као да се

та да тек рас плам са ла... Игра -
чи Пар ти за на ус пе ли су у фи -
ни шу пр вог по лу вре ме на да
сма ње ре зул тат ски за о ста так,
па су на од мор оти шли са два
го ла „ми ну са” (15:17).

„Цр но-бе ли” су на по чет ку
дру гог по лу вре ме на за и гра ли
чвр шће у од бра ни, али су знат -
но по пра ви ли и си гур ност и
ефи ка сност у на па ду. Та кав

однос сна га на пар ке ту ба њич -
ке ха ле ре зул ти рао је но вим
вођ ством Пар ти за на, и то од
21:19. Ди на мо је из јед на чио на
21:21, а уз бу ђе ња су на ста ви ла
да се ни жу из на па да у на пад...
Не из ве стан фи ниш су сре та до -
био је епи лог бу квал но у по -
след њој се кун ди, ка да је гол -
ман Ми лић од бра нио сед ме -
рац Мла де ну Шо ти ћу и та ко
до нео по бе ду свом ти му.

Ујед но, Стра хи ња Ми лић
(осам од бра на) про гла шен је и
за игра ча утак ми це, док се по
бро ју по стиг ну тих го ло ва у тиму
Пар ти за на ис та као Алек са Мак -
сић, ко ји је је да на ест пу та био
пре ци зан. У ре до ви ма Ди на ма
ефи ка сно шћу се ис та као Не над
Вуч ко вић, са осам по го да ка, а
фан та стич ну пар ти ју на го лу
при ка зао је и Ни ко ла Ра до вано -
вић, ко ји је имао де сет од бра на.

– Утак ми цом с Пар ти за ном
на Ба њи ци за вр ши ли смо ову
чуд ну 2020. За и ста се на дам
да ће мо у но вој го ди ни има ти
нор мал ну си ту а ци ју и нор мал -
но так ми че ње, уз пу бли ку, и да
ни јед на еки па не ће има ти

здрав стве них про бле ма јер нас
оче ку је те жак плеј-оф. Че сти -
там мо јим игра чи ма на при ка -
за ној игри и за ла га њу про тив
Пар ти за на. Из у зет но сам за до -
во љан и не мам шта да им за -
ме рим. Сви су да ли свој мак -
си мум и ви ди се да по ста је мо
све бо ља еки па, а ка да бу де мо
би ли ком плет ни, си гур но 
ће мо би ти још бо љи и ја чи.

Ради ће мо још де се так да на, а
он да иде мо на за слу же ну па у зу
за но во го ди шње и бо жић не пра -
зни ке – ре као је шеф струч ног
шта ба Ди на ма Аким Комненић.

Тим из на шег гра да играо
је у са ста ву: Мар ко Иван че -
вић, Урош Па вло вић (три го -
ла), Мла ден Шо тић (пет), Сте -
фан Ко ва че вић, Урош Ста нић,
Ра до ван Осто јић, Ми лош Па -
вло вић (два), Ла зар Па вло вић,
Ог њен То нић, Иван Дис тол
(је дан), Не над Мр да ко вић, Бо -
ри слав Ур та, Ми лан Го лу бо -
вић (че ти ри), Ми лош Ко ста -
ди но вић (шест), Не над Вуч -
ко вић (осам го ло ва) и Ни ко -
ла Ра до ва но вић.

По сле је да на е стог ко ла Ди -
на мо у гру пи А за у зи ма че твр -
то ме сто, са ско ром од шест
по бе да, ре ми јем и че ти ри по -
ра за, уз гол-раз ли ку од 318 да -
тих и 304 при мље на го ла. По -
ред еки пе из на шег гра да, пла -
сман у плеј-оф из А-гру пе
обезбе ди ли су и пр во пла си ра -
на Вој во ди на из Но вог Са да,
Пар ти зан и тре ће пла си ра на
Дубо чи ца из Ле сков ца.
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Нај бо ља пли ва чи ца Ср би је и
на ша су гра ђан ка Ања Цре вар
бо ра ви у Шпа ни ји, где се при -
пре ма за ве ли ка ис ку ше ња ко -
ја јој пред сто је у но вој го ди ни
и оно нај ве ће – Олим пиј ске
игре у То ки ју.

Ања је про шлог ви кен да уче -
ство ва ла и на так ми че њу под
на зи вом „Open Castalia Castellón
Trophy”, ко је јој је по слу жи ло
за тре нут ну про ве ру фор ме.

На ша су гра ђан ка је нај вред -
ни ји ре зул тат оства ри ла у сво -
јој ди сци пли ни, у над ме та њу
на 400 ме та ра ме шо ви то, а тр -
ку је окон ча ла с вре ме ном
4:41,92. У тој ди сци пли ни у
ква ли фи ка ци ја ма је на сту пи -
ла и олим пиј ска шам пи он ка
Ми реа Бел мон те, али се ни је

над ме та ла у фи на лу. Ања је у
ди сци пли ни 200 ме та ра ме шо -
ви то оства ри ла тре ћи ре зул тат,
с вре ме ном 2:15,94, а оку ша ла
се и у тр ци на 800 ме та ра, ко ју
је за вр ши ла с ре зул та том
8:52,64.

На ша су гра ђан ка је про шле
го ди не от пли ва ла А олим пиј -
ску нор му, с ре зул та том 4:37,70,
у ди сци пли ни 400 ме та ра
мешо ви то, чи ме је обез бе ди ла

уче шће на Олим пиј ским игра -
ма у То ки ју.

Ања Цре вар на ред них да на
до ла зи у Ср би ју, али се вра ћа
у Шпа ни ју већ 3. ја ну а ра. Тре -
ба ло би да уче ству је и на Пр -
вен ству Ср би је, ко је ће би ти
одр жа но иду ћег ви кен да у
Београ ду.

ВЕ СТИ ИЗ БА ЗЕ НА

АЊИН ОЛИМ ПИЈ СКИ РИ ТАМ
С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПЕ НАЛ ОД ЛУ ЧИО ПО БЕД НИ КА

НО ВИ УСПЕХ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

ИЛИ ЈА НА ВЕ ЛИ КОЈ СВЕТ СКОЈ СЦЕ НИ

У су бо ту, 5. де цем бра, одр жан
је дру ги он лајн свет ски тур -
нир у ре ша ва њу ша хов ских
про бле ма. Свет ска фе де ра ци -
ја за про блем ски шах од лу чи -
ла је да по сле от ка зи ва ња Свет -
ског пр вен ства омо гу ћи нај бо -
љим ре ша ва чи ма да од ме ре
сна ге баш као што је то, по -
чет ком ма ја, би ло на пр вом
ова квом тур ни ру.

Част да уче ству је на овом
пре сти жном над ме та њу до био
је и мла ди Пан че вац Или ја Се -
ра фи мо вић. За да ци су би ли из -
у зет но те шки, али је Или ја
оства рио од ли чан ре зул тат у
нај ја чој свет ској кон ку рен ци -
ји, за у зев ши че твр то ме сто од
66 уче сни ка. Од 40 мо гу ћих,

наш мла ди су гра ђа нин је осво -
јио 31,5 по е на. О те жи ни за -
да та ка нај бо ље го во ри по да -
так да је Се ра фи мо вић иза се -
бе оста вио де вет ве ле мај сто -
ра, де вет ин тер на ци о нал них
мај сто ра и шест ФИ ДЕ мај -
сто ра ре ша ва ња ша хов ских
про бле ма. Исто та ко, оства рио
је нај бо љи ре зул тат од три
пред став ни ка Ср би је и та ко
још јед ном по твр дио свој ре -
пре зен та тив ни ста тус.

Мла ди Се ра фи мо вић је ак -
ти ван и на по љу ша хов ске ком -
по зи ци је, та ко да, на кон што
му је је дан про блем увр штен у
ал бум ФИ ДЕ, сти гла је по ну да
из Ру си је да сми сли те му и су -
ди је дан од на ред них тур ни ра
на сај ту „Су пер про блем”. Или -
ја је ра до при хва тио ову по ну -
ду, на пра вио ори ги нал ни при -
мер и је два че ка 20. де цем бар,
до ка да је рок да му ди рек тор
тур ни ра по ша ље на оце ну ра -
до ве ко ји су при сти гли.

Стране припремио

Александар
Живковић
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Ди на мо 1945
полусезо ну окон чао
на че твр том ме сту

Сле ди ана ли за
пређеног пу та

Окон чан је је се њи део шам пи -
о на та и у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на”. Пред став ник на -
шег гра да у тре ћем ран гу срп -
ског фуд ба ла био је Ди на мо
1945, ко ји је по сле де вет на ест
од и гра них утак ми ца пр ви део
пр вен ства окон чао на че твр -
том ме сту.

По пу лар ни „бр зи воз” је све
до фи ни ша пр вен стве не тр ке
пред во дио тре нер Жар ко То -
до ро вић, а у по след ња три ме -
ча кор ми ло је пре у зео Кри -
сти јан Сто ја нов. Ди на мо 1945
је то ком је се ни углав ном при -
ка зи вао до бре игре, ма да је
би ло и утак ми ца у ко ји ма су
ри ва ли од но си ли бо до ве... Скор
пр вог де ла пр вен ства је де сет
по бе да, три ре ми ја и шест по -
ра за, и за о ста так за ли де ром
из Но вог Са да од че тр на ест
бо до ва.

– Ми слим да смо осва ја њем
че твр тог ме ста оства ри ли до -
бар ре зул тат то ком је се њег де -
ла. Же ли мо да са чу ва мо играч -
ки ка дар на оку пу, а си гу ран
сам да ће мо то ком па у зе учи -
ни ти све да у на ста вак пр вен -
ства уђе мо још ја чи. Ве ли ке за -
слу ге за ви сок пла сман на шег
клу ба има и прет ход ни тре нер
Жар ко То до ро вић, ко ји је од

пр вог ко ла успе шно во дио тим
и с ко јим сам имао од лич ну
са рад њу, јер сам му био по -
моћ ник у струч ном шта бу. От -
ка ко је по че ло пр вен ство, ни -
смо од и гра ли два „ве за на” ме -
ча у истом са ста ву, али шта је
– ту је. И по ред то га оства ри ли
смо до бар ре зул тат и пла сман
на та бе ли. На дам се да ће здрав -
стве ни бил тен игра ча би ти бо -
љи и да то ком про лећ ног де ла
не ће мо има ти та квих про бле -
ма. То што смо би ли не ком -
плет ни је дан је од основ них

раз ло га што смо у не ким ме -
че ви ма не пла ни ра но из гу би ли
бо до ве. Мом ци су са да на па у -
зи. Одр жа ће мо још је дан са -
ста нак са игра чи ма, ко ме ће
при су ство ва ти и пред сед ник
Ми лош Ђу ка но вић, ка да ће мо
се до го во ри ти о пла но ви ма за
на ред ни пе ри од. От ка ко сам ја
у клу бу, но во оку пља ње се увек
пла ни ра по сле клуп ске сла ве
Све ти Јо ван. Ве ру јем да ће та -
ко би ти и овог пу та. Има ће мо
до вољ но вре ме на за ана ли зу
пре ђе ног пу та, али и за од мор.
Ра ду је ме то што ни ко од игра -
ча ни је на ја вио од ла зак из клу -
ба. Сви су ту за сад, али де таљ -
ни ју сли ку ће мо има ти по сле
за јед нич ког са стан ка. Има мо
до бар тим и си гур но да ја као
тре нер же лим да мом ци оста -
ну. Ипак, ви де ће мо ка ко ће се
ства ри од ви ја ти у овој зим ској
па у зи – ре као је тре нер „бр зог
во за” Кри сти јан Сто ја нов.

Дрес пр во тим ца Ди на ма 1945
то ком је се њег де ла шам пи о на -
та у Срп ској ли ги гру па „Вој -
во ди на” обла чи ли су: Ми љан
Ан џић, Игор Ани чић, Иван Ка -
ран фи лов ски, Игор Кр мар, Не -
ма ња Ах чин, Алек сан дар Ан -
дрић, Фи лип Пе ште рац, Ог њен
Бо дло вић, Ми лош Кр стић, Фи -
лип Осман, Не ма ња Злат ко -
вић, Иван Лу кић, Ми хај ло
Марко вић, Ми лош Бра јо вић,

Ђор ђе Ра до ва но вић, Во јин Ра -
ди са вље вић, Ан дреј Ја ко ва шић,
Бо јан Дри нић, Ми лош Џу гур -
дић, Сте фан Ма ти је вић, Ми лош
Цр но мар ко вић, Иван Га ври ло -
вић, Лу ка Јан ко вић, Мар ко Ста -
ној ко вић, Сте фан Вје шти ца,
Стра хи ња Пан тић и Ре ља Га јић.

Пла сман у ба раж до и гра ва -
ње, с пр ва ци ма оста лих гру па
срп ских ли га, по сле ко га ће би -
ти по знат пут ник у ви ши ранг,
обез бе ди ће пр во пла си ра на еки -
па на кра ју шам пи о на та.

У не де љу фи на ле
Купа Вој во ди не

Од ли чан ре зул тат
мла ђих ка те го ри ја

Жен ски ру ко мет ни клуб Пан -
че во на ста вља да ис пи су је ле -
пе стра ни це сво је исто ри је.
Спорт ски ко лек тив ко ји из го -
ди не у го ди ну бе ле жи све бо ље
ре зул та те, ко ји сво јим де ло ва -
њем оку пља све ви ше при ста -
ли ца уз се бе, „дру жи на” ко ја
по ла ко по ста је истин ски бренд
на шег гра да, об ра до ва ла је на -
ше су гра ђа не и су гра ђан ке и
про шлог ви кен да.

Де вој ке ко је но се дрес клу ба
са име ном Пан че ва у су бо ту,
12. де цем бра, го сто ва ле су у
Срем ској Ми тро ви ци, где су
од и гра ле меч по лу фи на ла Ку -
па Вој во ди не. Иа ко је тим из
на шег гра да на овај меч оти -
шао де сет ко ван, јер су ви рус и
по вре де би ли ја чи од мно гих
стан дард них пр во тим ки, Те о -
до ра Ста но је вић и ње не дру га -
ри це игра ле су од ва жно, хра -
бро и још јед ном ис ка за ле не -
ве ро ват ну енер ги ју и же љу за
три јум фом: Срем – ЖРК Пан -
че во 26:31 (9:12).

Го шће су већ на са мом по -
чет ку утак ми це по ка за ле до -
ма ћим игра чи ца ма да су до -
шле са са мо јед ним ци љем –
да из бо ре пла сман у фи на ле.
Тим из на шег гра да, ко ји је
овог пу та с клу пе пред во ди ла
Све тла на Ни чев ски с об зи ром
на то да је и пр ви тре нер Мар -
ко Кр стић у изо ла ци ји, за го -
спо да рио је си ту а ци јом на те -
ре ну од са мог стар та ме ча.
Пан чев ке су у сед мом ми ну ту
во ди ле са 4:0, а у пет на е стом
је би ло 8:3, па је већ та да мо -
гло да се на слу ти при јат но

изне на ђе ње, бар за љу би те ље
спор та у на шем гра ду.

Ру ко ме та ши це Сре ма ус пе -
ле су у дру гом по лу вре ме ну,
тач ни је у 45. ми ну ту, да ма ло
при пре те и сма ње пред ност го -
шћи на 17:19, али то је би ло
све од њих у овом ду е лу. Пан -
чев ке су од би ле све ата ке Сре -
ми ца, па су убр зо уве ћа ле сво -
ју пред ност на шест го ло ва
(19:25) и та ко от кло ни ле све
ди ле ме око по бед ни ка.

ЖРК Пан че во је играо је у
са ста ву: Бо ја на Ба ла бан (че ти -
ри го ла), Уна По пов (три), Те -
о до ра Ста но је вић (шест), Ма -
ри ја Ко чо вић (два), Уна Бр кић
(се дам), Ана ста зи ја Јам бру шић
(три), Ди ја на Ба ла бан и Јо ва -
на Па влов (шест го ло ва).

– Сва ка част мла дим де вој -
ка ма на при ка за ној игри, али
и енер ги ји ко ју су има ле у овом
су сре ту. Све су ис ко ри сти ле
шан су и по ка за ле да клуб на
њих мо же да ра чу на. Ова по -
бе да још ви ше до би ја на зна -
ча ју ка да се зна да смо игра ле
у знат но осла бље ном и из ме -
ње ном са ста ву. За игра чи цу
утак ми це про гла ше на је сјај на
Уна Бр кић, али за и ста све де -
вој ке за слу жу ју по хва ле за све
при ка за но. По ред овог успе ха,

мо же мо да се по хва ли мо и чи -
ње ни цом да су на ше мла де ру -
ко ме та ши це, де вој ке од 14 го -
ди на и мла ђе, ус пе ле да се
пла си ра ју у Су пер ли гу Вој во -
ди не – ре кла је ди рек тор ка
клу ба из на шег гра да Све тла -
на Ни чев ски.

Фи на ле Ку па Вој во ди не би -
ће на про гра му у не де љу, 20.
де цем бра. ЖРК Пан че во го -
сту је у Пе тро ва ра ди ну, где ће
у бор би за тро феј од ме ри ти
сна ге са исто и ме ним до ма ћим
ти мом.

Срећ но, де вој ке!

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ ЖРК-а ПАН ЧЕ ВО

ДЕ ВОЈ КЕ У БОР БИ ЗА ТРО ФЕЈ
СРП СКО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ЈЕ СЕН

ДО БРО ЈЕ, МО ГЛО ЈЕ И БО ЉЕ

СА ША ХОВ СКИХ НАД МЕ ТА ЊА

ЖЕ СТО КЕ БОР БЕ ПРО ТИВ НАЈ БО ЉИХ
Свет ска ша хов ска ор га ни за ци -
ја ФИ ДЕ и ша хов ски са ве зи др -
жа ва чла ни ца у усло ви ма пан -
де ми је по вре ме но ор га ни зу ју
зва нич на он лајн так ми че ња на
ко ји ма нај бо љи ша хи сти из чи -
та вог све та мо гу да про ве ре
фор му и укр сте ко пља с кон -
ку рен ти ма.

Ови тур ни ри у ор га ни за ци ји
ФИ ДЕ од ви ја ју се уз до са да
не ви ђе не ме ре за шти те од ва -
ра ња, та ко што су сви игра чи
све вре ме по кри ве ни ка ме ра -
ма, а све пар ти је се ком пју тер -
ски ана ли зи ра ју у ре ал ном вре -
ме ну, не би ли се от кри ло да
ли не ко игра не по ште но и ко -
ри сти би ло ка кву по моћ у то ку
пар ти је.

Наш су гра ђа нин Мар ко Ми -
ла но вић, ви ше стру ки пр вак Ср -
би је и ви ше го ди шњи ре до ван
члан ка дет ске ре пре зен та ци је
Ср би је, на сту пио је не дав но за
на шу зе мљу на два ова ква ме -
ђу на род на так ми че ња. Као не -
при ко сно вен у Ср би ји у уз ра -
сту игра ча до 12 го ди на, Мар -
ко је од стра не се лек то ра нај -
пре по зван да у са ста ву ре пре -
зен та ци је на сту пи на про ши -
ре ном Бал кан ском пр вен ству,
на ко ме су се над ме та ли игра -
чи из пре ко де сет др жа ва. У

кон ку рен ци ји нај бо -
љих мла дих ша хи -
ста из свих зе ма ља
у ре ги о ну Мар ко је
за у зео тре ће ме сто.

На кон то га Ша -
хов ски са вез Ру си је
је про те клог ви кен -
да упри ли чио ве ли -
чан стве но так ми че -
ње под на зи вом
„Кyбер спорт 2020”,
на ко ме је на ша зе -
мља до би ла част да
на ру ској др жав ној
плат фор ми од ме ри
сна ге с нај бо љим
мла дим игра чи ма из
ко лев ке ша ха.

На том над ме та -
њу је на сту пио про -
ши ре ни са став ка -
дет ске ре пре зен та -
ци је Ср би је, ко ји је
чи ни ло 26 нај бо љих
ка де та и ка дет ки ња
по из бо ру се лек то -
ра. Тем по игре је био
са вре ме ни ра пид с пет ми ну та
по игра чу уз бо ни фи ка ци ју три
се кун де по по те зу. Овај ду ел се
ни је од ви јао по ко ли ма, не го
је сва ки так ми чар на кон што
за вр ши пар ти ју од мах на ста -
вљао про тив пр вог сло бод ног

чла на про тив нич ке ре пре зен -
та ци је. То је ре зул то ва ло ве ли -
ким бро јем од и гра них пар ти ја
и екс трем ним на по ром за игра -
че. Уз уо би ча јен ди рек тан пре -
нос свих ме че ва, на овом так -
ми че њу био је обез бе ђен и

дирек тан ви део-пре -
нос уз си мул та ни ко -
мен тар вр хун ских ру -
ских ве ле мај сто ра на
ру ском и ен гле ском
јези ку.

Иа ко се у овом над -
ме та њу по бед ник уна -
пред знао, мла ди ша -
хи сти Ср би је пру жи -
ли су ју нач ки от пор
не у по ре ди во ја чој ре -
пре зен та ци ји Ру си је,
ко ја је на кра ју сла -
ви ла по бе ду с ре зул -
та том 293:142. Мар -
ко Ми ла но вић је по
учин ку био у са мом
вр ху на ше ре пре зен -
та ци је и с це лих 12
осво је них по е на ве о -
ма до при нео да по -
раз на ше зе мље бу де
ви ше не го ча стан.

Меч је при ву као ве -
ли ку па жњу ру ских
ша хов ских струч ња -
ка и ко мен та ри сан је

на ви ше ме ста. Оп шти за кљу -
чак је да су мла ди ша хи сти Ср -
би је пру жи ли до сто јан от пор
нај ве ћој ша хов ској си ли све та,
те ће се још је дан сли чан меч
на ис тој плат фор ми ор га ни зо -
ва ти уско ро.

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ „ВОЈВОДИНА”

1. МЛАДОСТ ГАТ 19 15 2 2 48:11 47
2. РАДНИЧКИ 1912 19 10 6 3 37:13 36
3. ВРШАЦ 19 10 6 3 27:12 36
4. ДИНАМО 1945 19 10 3 6 27:22 33
5. ТИСА 19 9 4 6 33:25 31
6. РАДНИЧКИ (З) 19 9 4 6 28:23 31
7. ПРВИ МАЈ 19 7 8 4 19:14 29
8. ЈЕДИНСТВО 19 7 7 5 28:22 28
9. СТАРИ ГРАД 19 9 1 9 25:19 28

10. БОРАЦ 19 9 1 9 23:24 28
11. БЕЧЕЈ 1918 19 8 3 8 32:32 27
12. ФЕНИКС 1955 19 8 3 8 28:29 27
13. ОМЛАДИНАЦ 19 6 8 5 24:16 26
14. ХАЈДУК 1912 19 7 4 8 33:28 25
15. СЛОГА 19 7 4 8 24:28 25
16. БАЧКА 1901 19 6 4 9 25:32 22
17. КОЗАРА 19 6 3 10 28:45 21
18. СЛОБОДА 19 2 5 12 15:45 11
19. ДУНАВ 19 2 4 13 14:48 10
20. ВОЈВОДИНА 19 1 4 14 9:41 7
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Александра Абу
Хамди, домаћица:

     – Уживаћу код 
куће са својом
породицом. 
Гледаћемо филмове 
и китићемо јелку.

Азиз Мамојка,
монтер:

    – За мене су 
најбољи они викенди
који су проведени у
кругу породице. 
Овај ће бити баш 
такав: посветићу се
својима.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Сигнали и путокази
Кажу ти: то ти је пут без повратка.

    Дају ти сигнале.

    Казују ти куда, као, иду твоји путеви.

    Где су скретнице...

    Твоја скретања.

    Под шифром: „Знам шта је добро за тебе”.

    Продају ти маглу.

    И карту у једном смеру.

Лепршави
Стижу празници.

    Окићене јелке и лепршаве жеље.

    Наседаш, без идеје да се ментално контаминираш.

    Само гледаш слику ствари, проматраш је реално.

    Како ми је прошла година?

    Да ли је могла да буде боља, лепша?

    Наравно да јесте, ветрови су штошта однели.

    Бесповратно? Хм, важна је сопствена процена о томе.

До кваке
Дође ти да је стиснеш.

    Да отвориш нова врата.

    А онда зорт, страх.

    Кључаоница ти је непозната, имаш ли кључ?

    Шта ли је тамо иза... Нема теорије којој је то познато.

    А ни добронамерних саветодаваца што то знају.

    Стисни кваку кад је пред тобом, иако ти је непозната.

    Скупи...

Миљана Чалић,
домаћица:

     – Планирам да 
у суботу и недељу 
будем у топлом дому, 
у породичном 
окружењу. 
Припремамо се за
предстојеће празнике.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Од ли чан тур нир у
глав ном гра ду

Пан чев ке од ва жне 
и у фи на лу

По ла ко али си гур но, из да -
на у дан све ви ше, ОК Од -
бој ка 013 из на шег гра да из -
ра ста у ве ли ки спорт ски ко -
лек тив. Се ни ор ска еки па тог
клу ба, ко ју пред во ди тре нер
Вла ди мир Јо ван чић, над ме -
ће се у Дру гој ли ги гру па
„Се вер”, али већ са да по ста -
је из ве сно да де вој ке из на -
шег гра да пре ва зи ла зе овај
ранг так ми чења.

С об зи ром на то да је пр -
вен стве на тр ка за бо до ве за
ову го ди ну нај ве ро ват ни је
окон ча на, де вој ке ко је но се
дрес Од бој ке 013 про шлог
ви кен да су уче ство ва ле на
вр ло ја ком ме ђу на род ном
так ми че њу у на шем глав ном
гра ду. У ор га ни за ци ји ОК-а
Рад нич ки из Бе о гра да, чла -
на Пр ве ли ге Ср би је, одр жан
је дру ги ме мо ри јал ни тур -
нир „Мир ко Бу ту ли ја”. Поред
до ма ћег ти ма, уче ство вао је

још је дан срп ски пр во ли гаш,
ОК Стерија, као и члан Пр ве
лиге БиХ Ле о тар из Тре би -
ња, а у та ко ја ком дру штву
на шле су се и де вој ке из на -
шег гра да.

По кло ни ци игре пре ко мре -
же ни су да ва ли ве ли ке шан -
се ОК-у Од бој ка 013 на овом
так ми че њу и, пре по чет ка
тур ни ра, ми сли ли су да ће
Пан чев ке игра ти са мо епи -
зод ну уло гу, али та ко ни су
ми сли ле Је ле на Пе тров и ње -
не са и гра чи це.

Од бој ка 013 је у пр вом по -
лу фи нал ном ду е лу, као ап -
со лут ни аут сај дер, од ме ри ла
сна ге са еки пом Сте ри је. Оче -
ки ва ла се си гур на по бе да пр -
во ли га ша, ко ји је и по вео с
1:0 у се то ви ма, а он да је усле -
дио фан та сти чан од го вор ти -
ма из Пан че ва. Де вој ке тре -
не ра Вла ди ми ра Јо ван чи ћа
од и гра ле су сјај ну утак ми цу.
Нај пре су из јед на чи ле на 1:1,
а он да су у пот пу но сти пре о -
кре ну ле ре зул тат у сво ју ко -
рист и за слу же но сла ви ле ве -
ли ку по бе ду. Са вла да ле су ри -
ва ла ко ји игра у чак два ран -
га ви ше...

До ма ћи Рад нич ки је у дру -
гом по лу фи нал ном су сре ту
био бо љи од Ле о та ра, па је на
тај на чин „за ка зао” фи на ле са
са да већ „чу дом” из Пан че ва.

У бор би за нај вред ни ји тро -
феј Бе о гра ђан ке су три јум -
фо ва ле с 3:0, по се то ви ма
25:19, 25:17 и 25:21, али Пан -
чев ке су још јед ном по ка за -
ле да мо гу да игра ју ра ме уз
ра ме и с нај бо љим ти мо ви -
ма у на шој зе мљи. Од бој ка -
ши це Рад нич ког мо ра ле су
до бро да се по му че ка ко би
три јум фо ва ле...

Не из ве сна је би ла и утак -
ми ца за тре ће ме сто, у ко јој је
Ле о тар по бе дио Сте ри ју с 3:1.

– Сва ка част на шим де вој -
ка ма. Оти шли смо на овај
тур нир са же љом да се опро -
ба мо у ја кој кон ку рен ци ји,
да ви ди мо где смо у од но су
на пр во ли га шке еки пе, а вра -
ти ли смо се са сре бр ним од -
лич јем. Пре о кре том у су сре -
ту са Сте ри јом де вој ке су по -
ка за ле ка рак тер по бед ни ка,
а вр ло до бро смо па ри ра ли
и Рад нич ком, ко ји за у зи ма
ме сто у гор њем де лу та бе ле
Пр ве ли ге. Због све га при -
ка за ног, све де вој ке за слу -
жу ју по хва ле. По ред стан -
дард но нај бо љих, на ших нај -
и ску сни јих од бој ка ши ца Је -
ле не Пе тров и Дра га не Мар -
ко вић, те кон стант но до бре
Алек сан дре Га ће ше, мо жда
бих мо гао да по ме нем ли бе -
ра Алек сан дру Кр стић, ко ја
се ис та кла од лич ним од бра -
на ма на тур ни ру – ре као је у
те ле фон ском ра го во ру пр ви
тре нер Од бој ке 013 Вла ди -
мир Јо ван чић.

Тим из на шег гра да играо
је у са ста ву: Је ле на Пе тров,
Дра га на Мар ко вић, Ни ко ли -
на Ве ско вић, Алек сан дра Га -
ће ша, Алек сан дра Кр стић,
Ми ли ца Ку жић, Те о до ра Ми -
нић, Са ра Ста ни ми ро вић,
Анђе ли ја Кне же вић и Ма ша
Ри ка но вић.

Од бој ка 013 – клуб чи је се
име од са да и у Бе о гра ду из -
го ва ра с по што ва њем. У нај -
ско ри је вре ме Пан че во ће се
по но си ти овим спорт ским
колек ти вом.

А. Живковић

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА 013 РА МЕ УЗ РА МЕ 
С ПРВОЛИГАШИМА


