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државних мера
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Купци Србији чине услугу куповином хемијског комплекса 
у Панчеву, али ће то наплатити на другом месту

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

ДОБРЕ И ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА ВОЗАЧЕ

ЛАКША РЕГИСТРАЦИЈА ПОЛОВЊАКА,
АЛИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД РИГОРОЗАН

РУСИ ЋЕ КУПИТИ „ПЕТРОХЕМИЈУ”,
САМО СЕ ЈОШ ПРЕГОВАРА О ЦЕНИ

страна 5

страна 7

Где је у Панчеву највећи
порез на станове

» страна 2

Кнежевићи из Јабуке прете,
грађани шаљу нове пријаве

» страна 3

СКУПШТИНА ГРАДА ОДЛУЧИЛА

Бесплатан превоз за још
12 категорија становника

стр. 4

страна 11НАШИ СУГРАЂАНИ

Мајстори за кућне апарате
страна 11



ђе не ули це и да гра ђа ни оче ку ју, чим се
стек ну вре мен ски усло ви, мно го радо -
ва на пут ној инфра струк ту ри у насељу.

– Ми смо у поступ ку при пре ме про -
јект не доку мен та ци је за све оне ули це
које има ју вели ки про блем с недо ста -
ју ћом атмос фер ском кана ли за ци јом.
Тамо где буде мо могли, ули це ћемо
пре сву ћи асфал том и реши ће мо пита -
ње одво ђе ња атмос фер ских вода путем
кишних кана ла. Кра јем годи не успе ли
смо да асфал ти ра мо ста зу код врти ћа
„Чупе рак”. Оно што нам је оста ло по
пита њу оба врти ћа и шко ле јесте при -
ступ ни пут, који је важан и због доста -
ве хра не и без бед ног кори шће ња при -
ла за. Поред ово га, уз помоћ јав них
кому нал них пред у зе ћа „Хиги је на” и
„Зеле ни ло”, пита ња у вези са овим про -
сто ром биће реше на: одно ше ње сме ћа,
поста вља ње контејне ра на дру гим лока -
ци ја ма и додат но озе ле ња ва ње – каза -
ла је град ска мена џерка.

Обја сни ла је да је про це ду ра била
дужа због при прем них про је ка та, како

не би била изо ста вље на нијед на лока -
ци ја на Стре ли шту. Закљу чи ла је да
парт нер Гра да раз у ме про бле ма ти ку
Пан че ва и тежи ну радо ва, па се све за -
сни ва на што мањем утро шку нов ца и
бољем и ефи ка сни јем раду на терену.

Доло во, па Јабу ка

У окви ру истог про јек та парт нер ства,
ради се и у сели ма око гра да. Маја
Вит ман је била у Доло ву и том при -
ли ком изја ви ла:

– Ми смо у току прет ход не годи не,
за непу на два и по месе ца, успе ли да
асфал ти ра мо више од 20 кило ме та ра
путе ва. Било је радо ва у Банат ском
Новом Селу, Гло го њу, Стар че ву,
Банат ском Бре стов цу и Омо љи ци.
Сада када није могу ће асфал ти ра ње
изво ди мо земља не радо ве и поси па -
мо ризлу. Да бисмо доби ли што ква -
ли тет ни ји асфалт, чека ће мо леп ше
вре ме. У склопу ових радо ва у Доло ву
су пред ви ђе не чети ри ули це укуп не
дужи не око 3,5 кило ме та ра. Тре нут но

смо у Ули ци Лоле Риба ра. При прем не
радо ве смо завр ши ли у Ули ци Јоси фа
Марин ко ви ћа и наста ви ће мо ових
дана у ули ца ма Зим ској и Брат ства –
је дин ства. Напо ме ну ла бих да Доло во
има око 38 кило ме та ра путе ва, а да је
у 21. веку тек нешто више од поло ви -
не асфал ти ра но.

Пре ма њеним речи ма, Град Пан че -
во се побри нуо да пре ко овог про јек -
та, који ће тра ја ти десет годи на, буду
асфал ти ра не све ули це у свим насе -
ље ним мести ма, али и у самом гра ду.

– Пошто ће након асфал ти ра ња
путе ви бити редов но одр жа ва ни, ово
је, по мом мишље њу, један од нај ва -
жни јих град ских про је ка та. Град је
вео ма брзо након пот пи си ва ња уго во -
ра увео при ват ног парт не ра у посао и
пока за ло се да се добр ом сарад њом,
орга ни за ци јом посла и, нарав но, изу -
зет ном сарад њом са свим месним
зајед ни ца ма мно го може пости ћи. У
току про шле годи не успе ли смо да
асфал ти ра мо вели ки број ули ца у
насе љи ма, одно сно на Миси и у Гор -
њем гра ду. Ради ли смо неко ли ко
пешач ких ста за на Тесли и на Коте -
жу, асфал ти ра ли смо јед ну ули цу на
Коте жу 1... Непре ста но при ма мо зах -
те ве месних зајед ни ца и гра ђа на и
насто ја ће мо да те радо ве и изве де мо
– каза ла је Маја Вит ман.

Наја ви ла је да ће се након завр -
шет ка радо ва у Доло ву маши не и
људи „пре се ли ти” у Јабу ку. По про -
јек ту jавно-при ват ног парт нер ства
пред ви ђе но је да се завр ше посло ви у
Јабу ци, Кача ре ву и Ива но ву. Град ска
мена џер ка веру је да ће за осам месе -
ци сви ти радо ви бити гото ви.

С. Трај ко вић

Атмос фер ске воде одлазиће
кишним каналима

У нај ве ћем насе љу у гра ду – на Стре ли -
шту, где живи више од 15.000 људи,
наста вље ни су радо ви у скло пу про јек -
та јав но-при ват ног парт нер ства за
финан си ра ње, рекон струк ци ју, реха -
би ли та ци ју и одр жа ва ње пут не инфра -
струк ту ре у зим ском и лет њем пери о -
ду. У фоку су су нај кри тич ни је тач ке –
пешач ке ста зе и тро то а ри, а да се њи ма
посве те, над ле жни из Град ске упра ве
су одлу чи ли на осно ву вели ког бро ја
зах те ва које су ста нов ни ци тог кра ја
гра да упу ти ли сво јој месној зајед ни ци.

При прем не радо ве је про шле неде -
ље оби шла град ска мена џер ка Маја
Вит ман.

Ста зе на Стре ли

Сто је ћи на ста зи пре ко пута ОШ
„Миро слав Антић” на Стре ли шту,
Маја Вит ман је рекла:

– До сада смо ура ди ли при прем не
радо ве око шко ле у ули ца ма Душа на
Петро ви ћа Шане та и Јова на Бје ли ћа,
као и у Цви ји ће вој ули ци. Шири на
посто је ће пешач ке ста зе је у габа ри ту
који је био могућ, што зна чи негде од
око 1,5 до 2,5 метра. На осно ву зах те -
ва наших сугра ђа на, одлу чи ли смо да
реши мо још јед ну кри тич ну тач ку, а
то је упра во пешач ка ста за пре ко пута
шко ле. На Стре ли шту зна чај них ула -
га ња није било од осам де се тих годи -
на, посто је ће ули це нису биле одр жа -
ва не, па смо при пла ни ра њу про јек та
јав но-при ват ног парт нер ства вели ки
акце нат ста ви ли на овај део гра да.

Она је дода ла да се Стре ли ште током
годи на про ши ри ло, да тре ба да има уре -

На осно ву одлу ка о
просеч ним цена ма метра
ква драт ног непо крет но сти
утвр ђу је се осно ви ца за
порез на имо ви ну

Мало ко заи ста зна како се утвр ђу је
виси на поре за на ста но ве, када се
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Ноле – за
сва вре мена!
Један једи ни. И тач ка. Нај бо љи
за сва вре ме на. Спорт ска пла -
не та веро ват но није ни слу ти ла
да је тог 22. маја 1987. годи не
доби ла нај сјај ни ју зве зду.

Мно ги тени ски кри ти ча ри,
струч ња ци и бив ши асо ви сма -
тра ју Нова ка Ђоко ви ћа јед ним
од нај бо љих тени се ра у исто ри -
ји белог спо р та. За нас – јесте
сигур но.

Наш „Ноле наци о на ле” про -
фе си о нал но игра тенис од
2003. годи не, а у доса да шњој
кари је ри је осво јио чак седам -
на ест титу ла на гренд слем тур -
ни ри ма. Осам пута је три јум -
фо вао на Отво ре ном првен ству
Аустра ли је, пет пута је поко рио
вим блдон ску тра ву, са Отво ре -
ног првен ства САД има три
пеха ра, а њего ву пре бо га ту
ризни цу тро фе ја кра си и титу -
ла с Ролан Гаро са. И упра во је
осва ја њем шам пи о на та у
Фран цу ској, те 2016. годи не,
постао први тени сер, после
Рода Леј ве ра који је то учи нио
још дав не 1969, с побе да ма на
сва чети ри гренд слем тур ни ра
у низу и једи ни који је то учи -
нио на три раз ли чи те под ло ге.

Спор ти ста. Човек. Људ ска
вели чи на. Поред про гла ше ња
за нај бо љег спор ти сту и тени се -
ра Срби је и све та, Ђоко вић је
сво је вре ме но одли ко ван Орде -
ном Кара ђор ђе ве зве зде, Орде -
ном Све тог Саве и Орде ном
Репу бли ке Срп ске.

И наста вља да ниже рекор де.
У току је ово го ди шњи Аустра -
ли јан опен, а наш ас је побе дом
над Алек сан дром Зве ре вом
избо рио пла сман у полу фи на -
ле, чак деве ти пут на том гренд
сле му.

Тако је постао једи ни тени -
сер свих вре ме на који је бар
девет пута играо у полу фи на -
ли ма на Вим блдо ну, Ролан
Гаро су, Ју-Ес опе ну и Мел бур -
ну. Инте ре сант но, али у
Аустра ли ји је сва ки пут осва јао
тро феј када је дошао до полу -
фи на ла...

У вре ме када буде те чита ли
овај текст биће познат и исход
полу фи на ла изме ђу Ноле та и
Руса Асла на Кара це ва. Резул -
тат је сва ка ко важан, али Новак
је већ сада још јед ном пока зао
да је нај ве ћи. Побед ник!

Осмог дана мар та 2021.
годи не Новак Ђоко вић ће зва -
нич но обо ри ти и рекорд по
бро ју неде ља про ве де них на
АТП листе. Овај зна ча јан
рекорд је држао Роџер Феде рер
с 310 неде ља, а од 8. мар та
Ноле запо чи ње сво ју 311. неде -
љу као број 1 свет ског тени са.

За сва вре ме на!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

КАКО ЈЕ ЗОНИ РАН ГРАД ПАН ЧЕ ВО

Чети ри град ске зоне плус Ста ри Тамиш
они мења ју, да ли дуго ви могу да се
накнад но вра ћа ју и под којим усло -
ви ма... Про шле неде ље поку ша ли
смо то да поја сни мо раз го ва ра ју ћи с
над ле жни ма из Секре та ри ја та за
поре ску адми ни стра ци ју Град ске
упра ве гра да Пан че ва.

Ипак, чита о ци ма смо оста ли
дужни да обја ви мо кар ту с град ским

зона ма, па то чини мо сада. Ина че,
може се на јед но ста ван начин – на
сај ту Гра да у „Слу жбе ном листу” из
2013. годи не (у сек ци ји „Доку мен та”)
– наћи тачан спи сак ули ца које чине
међе изме ђу зона. И мапа с град ским
зона ма и спи сак ули ца упу ћу ју на то
да на тери то ри ји гра да посто ји пет
зона – чети ри у самом гра ду и јед на
на Ста ром Тами шу.

Овог пута штам па мо и табе лу с
тач ним изно си ма про сеч них цена
ква драт ног метра непо крет но сти по
зона ма за утвр ђи ва ње поре за на имо -
ви ну за 2021. Али хај де да нај пре
поно ви мо нај ва жни је момен те у вези
са овом тема ти ком.

Секре та ри јат за поре ску адми ни -
стра ци ју Град ске упра ве утвр ђу је
оба ве зе по осно ву поре за на имо ви ну
у скла ду са Зако ном о поре зи ма на
имо ви ну. Њиме је про пи са но да је
једи ни ца локал не само у пра ве дужна
да обја ви акт којим се утвр ђу ју про -
сеч не цене одго ва ра ју ћих непо крет -
но сти у зона ма до 30. новем бра сва ке
теку ће годи не.

Скуп шти на гра да Пан че ва сва ке
годи не до зако ном про пи са ног рока

доно си одлу ку о про сеч ним цена ма
метра ква драт ног непо крет но сти.
На осно ву ње се утвр ђу је осно ви ца
за порез на имо ви ну. Ако упо ре ди -
мо про сеч не цене за ста но ве с цена -
ма које су важи ле у 2020. годи ни,
пове ћа ње цена у овој годи ни нај ве ће
је у дру гој зони – 3,39 одсто, док у
четвр тој зони посто ји сма ње ње за
8,33 одсто. Код поре ђе ња цена за
куће за ста но ва ње, пове ћа ње је нај -
ве ће у дру гој зони – 1,20 одсто, док
су у првој зони цене сма ње не за 5,13
одсто.

Зако ном о поре ском поступ ку и
поре ској адми ни стра ци ји про пи са но
је да поре ска упра ва може, на обра -
зло же ни зах тев поре ског обве зни ка,

у цело сти или дели мич но, одло жи ти
пла ћа ње дуго ва ног поре за, под усло -
вом да оно за обве зни ка пред ста вља
непри ме ре но вели ко опте ре ће ње.
Кама та се обра чу на ва и за вре ме док
тра је одла га ње, али по сто пи јед на кој
годи шњој рефе рент ној сто пи Народ -
не бан ке Срби је. По исте ку рока код
редов ног изми ре ња рате доспе лих
оба ве за које су одло же не, укљу чу ју ћи
и теку ће оба ве зе, отпи су је се 50 одсто
кама те која се одно си на тај дуг.

Како смо сазна ли, вео ма је мало
поре ских дужни ка на тери то ри ји
Пан че ва: Секре та ри јат је, редов ним
и при нуд ним путем, напла тио 99,74
одсто од утвр ђе них заду же ња за
2020. С. Т.

РАДО ВИ У СКЛО ПУ ПРО ЈЕК ТА ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НОГ ПАРТ НЕР СТВА

Заоставштина.

На кеју, ових дана

Снимио: Милан Шупица

НОВИ ТРО ТО А РИ НА СТРЕ ЛИ ШТУ И У СЕЛИ МА

Р. Б. Врста непокретности
ГРАД ПАНЧЕВО - ЗОНЕ (износ)

I II III IV V

1 2 4 5 6 7 8

1 Стан 82 021.00 80 171.00 64 561.00 46 876.00 19 925.06

2 Кућа за становање 67 060.00 56 522.00 48 740.00 36 683.00 26 776.59

3
Пословне зграде и други
грађевински објекти који 
служе за обављање делатности

65 640.00 55 026.00 46 581.00 30 804.00 21195.43

4 Гаража и гаражно место 34 173.00 24 950.00 23 597.00 20 468.59 13 836.35

5 Грађевинско земљиште 2 089.00 4 759.00 1 475.00 433.00 426.00

6 Пољопривредно земљиште 3 500.00 2 800.00 2 450.00 103.00 91.00

7 Шумско земљиште 3 500.00 2 800.00 2 450.00 2 100.00 87.68

Просечна цена м2 непокретности по зонама 
за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину 

у складу са чланом 6. Закона о порезима на имовину
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Сла ви ца Кне же вић и чла но ви
њене поро ди це по Јабу ци цепа -
ли оба ве ште ње мешта ни ма да
при ја ве менаџ мен ту нашег
листа ако су упо зна ти с про -
тив прав ним рад ња ма за које се
бив ша бла гај ни ца „Пан чев ца”
тере ти

Као што смо про шле неде ље
писа ли, због посто ја ња осно -
ва сум ње да је извр ши ла
кривич но дело зло у по тре ба
поло жа ја одго вор ног лица,
при пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва – Управе
кри ми на ли стич ке поли ци је, у
сарад њи с Посеб ним оде ље -
њем за сузби ја ње коруп ци је
Вишег јав ног тужи ла штва у
Бео гра ду, ухап си ли су 3.
фебру а ра бив шу бла гај ни цу
„Пан чев ца” Сла ви цу Кне же -
вић (1959) из Јабу ке.

После пре тре са њене куће
одре ђе но јој је задр жа ва ње од
48 сати на осно ву дотад при -
ку пље них дока за, па је уз кри -
вич ну при ја ву и при во ђе ње
над ле жном тужи ла штву
пуште на да се бра ни са сло -
бо де. Она је, како су вешта че -
њем утвр ди ли над ле жни орга -
ни МУП-а, као запо сле на у
нашим нови на ма, у пери о ду
од окто бра 2015. до јула 2019.
годи не, напла ћи ва ла тек стове

за читу ље и поме не које није
еви ден ти ра ла као оства ре ни
про мет, или их је еви ден ти -
ра ла у мањим изно си ма од
напла ће них, па је тако, како
је до сада утврђено, при ба ви -
ла про тив прав ну имо вин ску
корист у изно су од пре ко

10.200.000 дина ра, одно сно
око 90.000 евра.

Као да је ова кав раз вој дога -
ђа ја дао додат на кри ла Кне же -
ви ћи ма да се баха то пона ша ју.
Наи ме, Сла ви ца и њен супруг
Вла ди мир Кне же вић цепа ли су
ових дана оба ве ште ње да се
дирек ци ји „Пан чев ца” јаве сви
Јабу ча ни који су новац за огла -
ша ва ње у листу лич но њима
пре да ва ли одла зе ћи у њихо ву
кућу у Вар дар ској 12. И не само
то: како је редак ци ји нашег
листа јавља но, Вла ди мир Кне -
же вић је, уз буч ну „аси стен ци -
ју” ћер ке Мари ја не и Сла ви чи -
ног рође ног бра та Сто ја на
Видев ског, пре тио вла сни ци ма
кафи ћа и про дав ни ца који су
оба ве ште ње поста ви ли по сво -
јим објек ти ма и застра ши вао
их, чиме је почи ње но још јед -
но кри вич но дело – оме та ње
истра ге.

Овај поку шај спре ча ва ња да
се дође до нових сазна ња у
истра зи и позо ву нови све до ци
ишао је дотле да је Кне же вић
чак звао и поли ци ју да би се
он и чла но ви њего ве поро ди це

у овом слу ча ју пред ста ви ли као
жртве. У међу вре ме ну, иза шло
је на виде ло да су и две ћер ке
Кне же ви ћа учество ва ле у „поро -
дич ном бизни су” – све до ци
наво де да су се јавља ле на теле -
фон гово ре ћи заин те ре со ва ним
за пре да ју нов ца за читу ље у
поро дич ној кући када ће роди -
те љи бити ту.

Посеб но бизар но у овој при -
чи је да је Сла ви ца Кне же вић
тужи ла „Пан че вац” тра же ћи да
буде вра ће на на посао јер,
навод но, није зна ла због чега
је суспен до ва на нај пре на три
месе ца, а после кри вич не при -
ја ве про тив ње – до даљег. Рочи -
шта по овим тужба ма тре ба ло
би да се одр же 24. фебру а ра и
6. апри ла.

Да се све ово, нај ве ро ват ни -
је, неће завр ши ти добро по Кне -
же ви ће гово ри и то да су чла -
но ви редак ци је нашег листа
наја ви ли да ће под не ти кри -
вич ну при ја ву про тив бив ше
бла гај ни це због увре да које им
је упу ти ла. Цити ра ли смо њену
изја ву про шле неде ље, али је
сада, због реч ни ка који је Сла -
ви ца Кне же вић кори сти ла,
неће мо поно во обја ви ти.

Нај ва жни је је ипак да ће
опту жни ца бити врло чвр ста
јер посто је и изја ве све до ка
који су од Сла ви це Кне же вић
за пру же не услу ге доби ја ли тзв.
пара гон блок при зна ни це уме -
сто фискал ног рачу на. Она је
сво јим чиње њем у пери о ду од
окто бра 2015. до јула 2019.
годи не оште ти ла и буџет Репу -
бли ке Срби је за порез у виси -
ни од око чети ри мили о на
дина ра, а вешта ци тре нут но
утвр ђу ју коли ко је још нов ца
оту ђи ла про да јом малих огла -
са и самих нови на. Истра га је
про ши ре на и на пери од пре
послед ње при ва ти за ци је „Пан -
чев ца”, тј. на вре ме од 2008. до
2015. годи не.

О овом слу ча ју су у прет ход -
ном пери о ду изве шта ва ли и
број ни локал ни и пре сто нич -
ки меди ји, а „Пан че вац” ће пра -
ти ти овај про цес и редов но
изве шта ва ти јав ност о њего вом
току. Р. П.

НОВЕ ПРИ ЈА ВЕ ПРО ТИВ БИВ ШЕ РАД НИ ЦЕ „ПАН ЧЕВ ЦА”

КНЕ ЖЕ ВИ ЋИ ПРЕ ТЕ, 
ГРА ЂА НИ ИХ ПРИ ЈА ВЉУ ЈУ За вод за здрав стве ну за -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сата.
И овог ме -

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ВУЧИЋ ДОДЕ ЛИО
ПРИ ЗНА ЊА

Одли ко ван 
др Моша Мар ко вић

Док тор Моша Мар ко вић,
спе ци ја ли ста за инфек тив -
не боле сти у Општој бол ни -
ци Пан че во, добит ник је
злат не меда ље за заслу ге –
одли ко ва ња које је Алек сан -
дар Вучић, пред сед ник Срби -
је, пово дом Дана држав но -
сти, 15. фебру а ра, уру чио
истак ну тим поје дин ци ма,
уста но ва ма и удру же њи ма.

Укуп но су доде ље на 164
при зна ња. Др Моша Мар -
ко вић у Општој бол ни ци
Пан че во ради већ 35 годи -
на, а био је запо слен и у
Новом Паза ру и Белој
Цркви. На сузби ја њу коро -
на ви ру са у пан че вач кој бол -
ни ци је анга жо ван од почет -
ка пан де ми је. Д. К.

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА
СИТУ А ЦИ ЈА

И даље ван ред но
Пре ма пода ци ма од сре де, 17.
фебру а ра, у ковид бол ни ци у
Пан че ву било је сме ште но укуп -
но 69 паци је на та из целог
Јужно ба нат ског окру га, од којих
је њих 28 било на кисе о ни ку.

Иако се број паци је на та
хоспи та ли зо ва них у нашем гра -
ду пола ко сма њу је, Инсти тут
за јав но здра вље Вој во ди не упо -
зо ра ва да је епи де ми о ло шка
ситу а ци ја у Вој во ди ни и даље
„ван ред на, са ста би ли за ци јом
трен да обо ле ва ња на висо ким
ниво и ма”.

Пре ма изве шта ју Инсти ту та
од 17. фебру а ра, у Вој во ди ни
је 6.747 зара же них, што је за
1.200 више него прет ход не
неде ље. Нај ве ћи број реги стро -
ва них актив них слу ча је ва је у
Новом Саду, 1.905, за 500 више
него прет ход не неде ље. У оста -
лим општи на ма тре нут но је
мање од 1.000 реги стро ва них
актив них слу ча је ва, али се реги -
стру је посте пен раст.

Инсти тут моли гра ђа не Вој -
во ди не да се пона ша ју одго вор -
но и пре по ру чу је да се стрикт -
но при др жа ва ју свих мера пре -
до стро жно сти. Д. К.

АПР ПОД СЕ ЋА

Изве шта ји до 1. мар та
Аген ци ја за при вред не реги -
стре поче ла је од 20. јану а ра
ове годи не да при ма и обра ђу -
је ста ти стич ке изве шта је за
2020. годи ну, који се под но се
зајед но с редов ним годи шњим
изве шта ји ма, а при вред на дру -
штва и пред у зет ни ци који воде
књи ге по систе му двој ног књи -
го вод ства има ју оба ве зу да их
под не су до 1. мар та.

Дирек тор АПР-а Милан
Лучић рекао је за „Тан југ” да
је у ту аген ци ју до сада сти гло
изме ђу 33.000 и 34.000 изве -
шта ја и апе ло вао на све који
има ју ту оба ве зу да је испу не
што пре, одно сно да не чека ју
послед њи дан. Оче ку је се да
изве шта је доста ви око 270.000
при вред них дру шта ва и пред -
у зет ни ка. Изве шта ји се под -
но се искљу чи во у елек трон -
ској фор ми и мора ју бити пот -
пи са ни ква ли фи ко ва ним цер -
ти фи ка том заступ ни ка тог
при вред ног дру штва или 
пред у зет ника. Д. К.

ПОРЕ З НА ИМОВИНУ

У сре ду исте као 
рок за прву рату

Рок за пла ћа ње прве ово го -
ди шње рате поре за на имо -
ви ну исте као је у сре ду, 17.
фебру а ра. Порез на имо ви -
ну при ку пља ју локал не само -
у пра ве, а пла ћа се у чети ри
рате – прва до 15. фебру а ра,
дру га до 15. маја, тре ћа до
15. авгу ста, а послед ња до
15. новем бра. Рок је овог
пута био поме рен због Дана
држав но сти.

Износ поре ске оба ве зе коју
тре ба пла ти ти у првом квар -
та лу 2021. годи не јед нак је
рати за послед њи ква р тал
2020. За кашње ње у изми -
ри ва њу те оба ве зе пла ћа се
зате зна кама та од девет одсто
годи шње. Д. К.

ЗАТВОР ДО ДЕСЕТ ГОДИ НА

Шта је кри вич но дело зло у -

по тре ба поло жа ја одго вор ног

лица из чла на 227 став 3 у

вези ста ва 1 Кри вич ног

зако ни ка: оно се одно си на

одго вор но лице које иско ри -

шћа ва њем свог овла шће ња

при ба ви себи про тив прав ну

имо вин ску корист у изно су

(у овом слу ча ју) већем од

десет мили о на дина ра. Ова -

кво више го ди шње чиње ње

осум њи че не, што чини кри -

вич но дело у про ду же ном

тра ја њу, гово ри о њеној

наро чи тој дрско сти, као и

одсу ству било каквих олак -

ша ва ју ћих окол но сти. За

наве де ну прав ну ква ли фи ка -

ци ју запре ће на је казна

затво ра од две до десет

годи на.

Међу тим, с обзи ром на то

да се оште ће ни гра ђа ни и

даље јавља ју, одно сно да

посто ји могућ ност да је

осум њи че на на инкри ми ни -

шу ћи начин посту па ла и

дуже од десет годи на, могу -

ће је да ће над ле жно тужи -

ла штво изме ни ти ква ли фи -

ка ци ју на још теже кри вич но

дело, са стро жом запре ће -

ном казном.

Славица и Владимир Кнежевић
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Изда ва ње бес плат них
кара та почи ње 
22. фебру а ра

Упо тре ба годи шњих
кара та из 2020.
године могу ћа 
до 1. маја

На сед ни ци Скуп шти не гра да
Пан че ва одр жа ној 12. фебру а -
ра била је 21 тач ка днев ног
реда, а сва ка ко нај зна чај ни ја
тица ла се бес плат ног јав ног
пре во за ауто бу си ма „Пан тран -
спор та” за укуп но два на ест
кате го ри ја ста нов ни ка. Одбор -
ни ци су већ доне ли одлу ку да
Град суб вен ци о ни ше пре воз
свих пен зи о не ра без обзи ра на
годи не живо та, а про шлог петка
одлу че но је да то пра во доби је
још једа на ест категорија.

То су: деца до шест годи на
ста ро сти; деца која поха ђа ју
основ ну и сред њу шко лу „Мара
Ман дић”; деца и омла ди на из
днев них бора ва ка шко ле „Мара
Ман дић” и Дома „Срце” у Јабу -
ци; глу ва и наглу ва деца одно -
сно деца оште ће ног слу ха; труд -
ни це и поро ди ље до годи ну дана
од рође ња дете та; сле па и сла -
бо ви да лица; пара пле ги ча ри,
дис тро фи ча ри и лица са срод -
ним обо ље њи ма; боле сни ци на
дија ли зи и лица с тран сплан -
ти ра ним бубре зи ма; рат ни вој -
ни, мир но доп ски и цивил ни
инва ли ди рата; кори сни ци поро -
дич не инва лид ни не и чла но ви
поро ди ца поги ну лих у ору жа -
ним акци ја ма после 18. авгу -
ста 1990; избе гла и при вре мено

расе ље на лица који ма је због
тешке боле сти потреб на чешћа
кон тро ла лека ра, као и редов -
ни уче ни ци сред њих шко ла и
сту ден ти до 26 годи на живо та
из соци јал но угро же них поро -
ди ца – у међу ме сном, град ском
и при град ском сао бра ћа ју.

Важно је нагла си ти да ће
изда ва ње бес плат них кара та
поче ти 22. фебру а ра, а ста нов -
ни ци окол них села моћи ће да
се обра те сво јим месним зајед -
ни ца ма за инфор ма ци је и веро -
ват но ће им бити омо гу ће но да
тамо пре у зму нове годи шње
кар те.

Гра до на чел ник Алек сан дар
Сте ва но вић рекао је да је Град
„због цело куп не епи де ми о ло -
шке ситу а ци је у којој се нала -
зи мо и која и даље није добра

напра вио дого вор с ’Пан тран -
спор том’ да они не санк ци о -
ни шу повла шће не кате го ри је
које има ју годи шње кар те из
2020. годи не, одно сно да им
дозво ле упо тре бу тих кара та до
1. маја” и потом обја снио:

– Тиме бисмо избе гли ства -
ра ње гужви и редо ва на пунк -
то ви ма где ће се изда ва ти годи -
шње кар те. Јед но од места за
изда ва ње годи шњих кара та
биће на шал те ру „Пан тран спор -
та” на глав ној ауто бу ској ста -
ни ци. Апе лу јем на све пен зи о -
не ре, који су нај број ни ја повла -
шће на кате го ри ја, али и на
оста ле гра ђа не који при па да ју
овим повла шће ним кате го ри -
ја ма да не похр ле одмах на
Ауто бу ску ста ни цу, јер физич -
ки неће бити могу ће да се 

свима изда ју кар те, већ да сук -
це сив но, до 1. маја, одла зе по
сво је годи шње кар те за превоз.

Осим гра до на чел ни ка, за
говор ни цу нико није изла зио
да би обра зла гао или комен та -
ри сао тач ке днев ног реда. Пред -
став ни ци гра ђа на усво ји ли су
почет ни ликви да ци о ни биланс
„Апо те ке Пан че во”, што је била
дру га тема „по тежи ни” на овој
сед ни ци, а о чему је наш лист
већ писао.

При хва ће ни су и допу на Про -
гра ма оту ђе ња и изда ва ња у
закуп гра ђе вин ског земљи шта
у јав ној сво ји ни на тери то ри ји
Пан че ва за 2021, као и два про -
гра ма Дома здра вља. Потом су
усво је не изме не про гра ма рада
ско ро свих град ских и сео ских
уста но ва и инсти ту ци ја кул туре.
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ГРАДСКИ ВЕЋНИЦИ ОБИЛАЗИЛИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Додатно опремљени кабинети
Град издваја новац
за боље услове
учења у панчевачким
школама

Татјана Божић, чланица Град-
ског већа задужена за образо-
вање, и Миленко Чучковић,
члан Градског већа задужен за
подручје рада, запошљавања и
социјалне политике, посетили
су прошле недеље Економско-
-трговинску школу „Паја Мар-
гановић” и Машинску школу
Панчево, које су добиле сред-
ства по конкурсу за унапређе-
ње конкурентности средњих
школа путем побољшања усло-
ва за извођење практичне и
пројектне наставе. Локални
акциони план за запошљавање
Града Панчева представља
основни инструмент спровође-
ња активне политике запошља-
вања, а њиме је предвиђено и
унапређење конкурентности.

Чланове Већа је у Економ-
ско-трговинској школи доче-
као директор Небојша Попов-
ски, а повод посете су додатно
опремљени кабинети за кува-
ре, посластичаре и конобаре.
У Машинској школи, која је
опремила кабинет новим рачу-
нарима, домаћин је био дирек-
тор Ненад Дојчиновић.

Татјана Божић је нагласила
да се, као и претходних годи-
на, у школе улаже, посебно
када је у питању текуће одр-
жавање, пре свега у оно што
је неопходно за боље здрав-
ствено-хигијенске услове.
Објаснила је:

– Најчешће је била у питању
санација тоалета и мокрих чво-
рова. Такође, рађене су водо-
водне и канализационе инста-
лације. У Економско-трговин-
ској школи је препознат про-
блем унутрашње столарије, пре
свега врата, и ту је уложено

претходних година око милион
динара. У децембру је Град
издвојио 350.000 динара да се
заврши пројекат замене уну-
трашње столарије. За пројекат
противпожарне заштите из-
двојено је 500.000 динара. Ми
сукцесивно издвајамо за шко-
ле у складу с потребама, јер
многе потребе се и у току годи-
не појаве, а многе се детектују
раније. Прошле године је
издвојено око 15 милиона за
текуће одржавање.

За школу „Паја Маргановић”
Град је у прошлој години опре-
делио и 250.000 динара за
опремање кабинета за куваре,
посластичаре и конобаре.
Директор Небојша Поповски
изјавио је да је Град много
помогао школи заједно с
Покрајином. Додао је:

– Добили смо, путем кон-
курса, од Града новац помоћу
ког смо проширили састав
односно асортиман угоститељ-
ског дела, од ситног инвентара
до индустријских плоча. Актив
директора средњих школа под-
нео је иницијативу да се у Пан-
чеву изгради дом за ученике.

С обзиром на то да се парцела
за дом ученика налази поред
Економско-трговинске школе,
а ми већ имамо угоститељске
смерове, школа технички испу-
њава услове да преузме у том
случају кухињу.

Машинска школа је међу
првима у Србији увела дуално
образовање и у овој школској
години има 90 ученика, а Град
у сарадњи с партнерима пома-
же како би ученици одмах по
завршетку школовања имали

посао у струци. Ове године је
новина четворогодишњи смер
– мехатроничар по дуалном
образовању. Прошле године
Град је определио средства за
набавку рачунара. Директор
Ненад Дојчиновић овом при-
ликом је рекао:

– Захваљујући конкурсу који
је Град расписао ми смо доби-
ли 250.000 динара за набавку
нових рачунара и тиме смо оса-
временили један од кабинета
и тако омогућили ученицима
да стекну одговарајућа знања
и да напредују и раде на новим
програмима, јер те рачунаре
не користе само ученици првог

разреда за рачунарство и
информатику, већ се они кори-
сте и за рад виших образовних
профила. То су профили који
имају погодност за запошља-
вање или за даље школовање.
Сарадња с Градом је одлична
и ова средства су нам много
помогла како бисмо унапреди-
ли рад школе.

Према речима Миленка Чуч-
ковића, „Град настоји да уна-
преди школство, тако да посто-
ји и мера конкурентности сред-
њих школа путем опремања
кабинета за практичну наставу”.

– Град Панчево је у прошлој
години спровео седам мера и
за ту намену определио
14.476.000 динара. Циљ нам је
пре свега да смањимо незапо-
сленост. И ове године смо опре-
делили средства у буџету, тако
да се и друге школе које про-
шле године нису добиле сред-
ства могу надати новцу за уна-
пређење извођења практичне
наставе, али и за дуално обра-
зовање. Конкурс ће бити распи-
сан у кратком временском
периоду, надамо се да ће то
бити најкасније за месец дана,
почетком марта, а издвојено је,
као и прошле године, преко 14
милиона динара. Надамо се
још једном уговору који ће бити
потписан са организацијом
„Хелп”. Ако то буде реализова-
но, у зависности од ситуације
у вези са епидемијом, имаће-
мо знатно више средстава за
програм самозапошљавања –
казао је Чучковић.

Како је најавио, програм за
школе остаће у једнаком изно-
су од 500.000 динара.

Поли ти чар заси гур но ника да нећу бити, али ћу увек гово -
ри ти оно што мислим, иако не сма трам да је то што
гово рим иде ал но и непо гре ши во или да није под ло жно
кри ти ци. Као цркве ни лидер и као човек имам оба ве зу,
али и потре бу, да гово рим исти ну. А исти на, као што
добро зна мо, нерет ко може да боли. И не само да може
да боли оно га коме је упу ће на већ може да боли и оно га
ко је изго ва ра. Али то што нас исти на може забо ле ти
нипо што не зна чи да тре ба да је пре ћут ку је мо. Одго вор -
ност пре ма засту па њу исти не и раз об ли ча ва њу лажи тим
је већа уко ли ко вам је пове ре на нека одго вор на пози ци ја
у дру штву. Ако бих се као епи скоп Срп ске пра во слав не
цркве бојао да сло бод но изрек нем оно што мислим, како
би тек онда пове ре ни ми народ могао смо ћи хра бро сти
да подиг не свој глас потив неи сти на? Зато је важно да
као пастир гово рим сло бод но, а да потом такве речи и
став осло ба ђа ју оне који се евен ту ал но пла ше.

(Вла ди ка Гри го ри је, DW, 14. фебру ар)

* * *
На дана шњи дан пре 17 годи на уче ство ва ли смо у обе ле -
жа ва њу Дана држав но сти. Ми смо тада уче ство ва ли у
нече му што смо сма тра ли да је поче так фор ми ра ња
озбиљ не гра ђан ске држа ве Срби је. Тај сјај ни текст Гора -
на Петро ви ћа „Ске ла” упра во ста вља као глав ног јуна ка
хор људи који се нала зи на ске ли, која је негде отпло ви -
ла, а још није сти гла на сво је конач но одре ди ште. А глав -
ни јунак је колек тив ни, а то је народ за који смо се нада -
ли да ће да при ста не у неку нор мал ну земљу, неку нор -
мал ну луку, и све се то није дого ди ло. Колек тив ни херо -
ји су пре ста ли да посто је. И намет ну ли су се неки дру ги,
анти хе ро ји, да се пред ста вља ју херо ји ма.

(Реди тељ Кокан Мла де но вић, пор тал „Нова.рс”, 15.
фебру ар)

* * *

* * *
Не може нико да вам забра ни да пише те музи ку и тек -
сто ве који нуде истин ску сли ку ствар но сти. Пита ње је
коли ко неко га то више уоп ште инте ре су је да слу ша, наро -
чи то мла ђу публи ку, и где би она такву музи ку и могла
да чује. Лич но, једи но могу да, с мање или више успе ха,
поку шам да опи шем неке дело ве овог вре ме на, као што
сам и рани је чинио, и дам свој при каз како се одав но
пре ва ре ни поје ди нац осе ћа у њему.

(Музи чар Нико ла Врањ ко вић, „Вре ме”, 11. фебру ар)

* * *
Орган ска кул ту ра – како је нази ва и тума чи Радо мир
Кон стан ти но вић у „Фило со фи ји палан ке” – упрег ну та је
пре све га у миси ју оства ре ња једин ства зајед ни це. Она
је, шта ви ше, сли ка тога једин стве ног пле мен ског духа
који зази ре од све га „туђег” и од све га „друк чи јег”. Њена
маке та је хер ме тич ки затво ре на купо ла, у коју ништа не
може ући, нити се из ње може про ви ри ти напо ље. Сва ки
поре ме ћај склад ног једин ства изме ђу наци је и њене кул -
ту ре – сва ка, па и нај ма ња еро зи ја моно лит ног духа пле -
ме на – поу зда ни је симп том ката стро фе. Страх од доди -
ра с „туђом” кул ту ром, страх од дру го га, у осно ви је
страх од вре ме на, ира ци о нал на тежња ка „веч но сти” која
ће бити изу зе та од зби ље и од ствар не исто ри је. Зато је из
наци о на ли стич ке (пле мен ске) визу ре зло увек „туђег”
поре кла: дру ги су извор зла, јер је оно „нама” „туђе”.

(Нови нар Вик тор Иван чић, пор тал „Тач но.нет ”, 15.
фебру ар)

* * *
Устав 1974. годи не донет је вео ма тешко и, пре ма мом
мишље њу, пред ста вљао је реше ње за пери од после Тита.
Југо сла ви ја се рас па ла зато што је Срби ја јед но стра но
одба ци ла посто је ће реше ње. Тада шње вођ ство Срби је
вра ти ло се на цен тра ли за ци ју и уни та ри за ци ју Југо сла -
ви је, пони штен је кон фе де рал ни ста тус репу бли ка, уки -
ну те су покра ји не и поче ло се раз го ва ра ти с пози ци је
силе. Поступ но су се руши ли сту бо ви кон цеп та Југо сла -
ви је који је настао током и непо сред но након Дру гог
свет ског рата. Нај пре је то дошло с био ло шким кра јем
Јоси па Бро за Тита, онда је дошло до рас па да СК на Четр -
на е стом кон гре су, а на кра ју се вој ска ста ви ла на срп ску
стра ну, што се дого ди ло и оста лим више на ци о нал ним
саве зним инсти ту ци ја ма.

(Исто ри чар ка Латин ка Перо вић, пор тал „Ауто но ми -
ја”, 15. фебру ар)

КОНЦЕПТ ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ЗА 
12 КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИКА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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УПИС У ВОЈ НЕ ШКО ЛЕ

Ко сме, тај може!
Вој на ака де ми ја, Меди цин ски
факул тет Вој но ме ди цин ске ака де -
ми је, Вој на гим на зи ја и Сред ња
струч на вој на шко ла 15. фебру а ра
рас пи са ли су кон кур се за упис нове
гене ра ци је каде та и уче ни ка. У
школ ској 2021/2022. годи ни Вој на
ака де ми ја при ми ће укуп но 210
каде та на сту диј ске про гра ме основ -
них ака дем ских сту ди ја: Коп не на
вој ска, Вој но вазду хо плов ство, Вој -
но е лек трон ско инже њер ство, Тех -
но ло шко инже њер ство мате ри ја ла
и зашти те, Вој но ма шин ско инже -
њер ство, Вој но са о бра ћај но инже -
њер ство и Логи сти ка одбра не.
Меди цин ски факул тет ВМА упи -
са ће у нај мла ђу кла су инте гри са -
них ака дем ских сту ди ја меди ци не
40 каде та.

Нова кла са уче ни ка Сред ње
струч не вој не шко ле „1.300 капла -
ра” бро ја ће 60 уче ни ка на сле де -
ћим сме ро ви ма: теле ко му ни ка ци -
је и инфор ма ти ка, једи ни це за елек -
трон ска деј ства, вазду хо плов но-
тех нич ки смер, арти ље риј ско-ракет -
не једи ни це за про тив ва зду хо плов -
на деј ства и вазду шно осма тра ње
и јавља ње.

Под јед на ко пра во кон ку ри са ња
има ју оба пола, а резул та ти доса -
да шњег шко ло ва ња и селек ци је
биће пре суд ни за одлу ку о томе ко
доби ја могућ ност да упи ше неку
од вој них шко ла. Шко ло ва ње је
бес плат но, као и сме штај, уџбе ни -
ци и здрав стве на зашти та.

Кон курс за упис је отво рен до
31. мар та.

ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Зах тев за изда ва ње
дозво ле

Покра јин ски секре та ри јат за урба -
ни зам и зашти ту живот не сре ди -
не, на осно ву чла на 63. став 3. Зако -
на о упра вља њу отпа дом, оба ве -
шта ва гра ђа не Пан че ва да је при -
мио зах тев за изда ва ње дозво ле за
скла ди ште ње елек трич ног и елек -
трон ског отпа да и отпад них аку -
му ла то ра на лока ци ји опе ра те ра у
Пан че ву, у Ули ци Куде љар ски
насип Прва број 122-д, на ката -
стар ској пар це ли број 11416/22 КО
Пан че во. Над ле жном орга ну је 5.
фебру а ра при вред но дру штво
„Метал фор ма” под не ло зах тев за
изда ва ње дозво ле за скла ди ште ње
елек трич ног и елек трон ског отпа -
да и отпад них аку му ла то ра.

Сви заин те ре со ва ни могу да
доста ве мишље ња и пред ло ге о
овом зах те ву до 15. мар та. То могу
учи ни ти у писа ној фор ми на адре -
су Секре та ри ја та или путем елек -
трон ске поште на имејл: ekour-
b@vojvodina.gov.rs, или пози вом
на бро је ве теле фо на 021/487-47-
35 и 021/487-46-40.

ЧЕКА СЕ МИШЉЕ ЊЕ ГШ ВС

Вра ћа се редов но
служење вој ске!?

У наред ним месе ци ма Гене рал -
штаб Вој ске Срби је изне ће кона -
чан став о томе да ли је Срби ји
потреб но вра ћа ње редов ног вој ног
рока. Држа ва чека мишље ње нај о -
збиљ ни је струч не инсти ту ци ја ове
земље, одно сно шта Вој ска види
као нај бо љи модел редов ног слу -
же ња и коли ко би пре ци зно оно
тра ја ло. У опти ца ју су чети ри месе -
ца или девет месе ци.

Про це на стру ке је да би држа ву
редов но слу же ње вој ног рока 10.000
регру та годи шње кошта ло укуп но
око осам мили јар ди дина ра, а то
укљу чу је уни фор ме, хра ну, гори -
во, гре ја ње, сме штај, пре воз. На ту
суму тре ба при до да ти пла те, уко -
ли ко би се доне ла одлу ка да их
регру ти при ма ју, и то би било још
око 1,2 до 1,8 мили јар ди, у зави -
сно сти од тога да ли би вој нич ки
динар изно сио 20.000 или 30.000
дина ра месеч но.

Ко ће „зубе поло ми ти”
током пре го во ра, оста је 
да се види

Држа ва не жели да 
про ђе као у слу ча ју
привати за ци је Нафт не
инду стри је Срби је

Кра јем про шле годи не, при ли ком
пушта ња у рад новог постро је ња у
пан че вач кој Рафи не ри ји, држав ни врх
Срби је обе ло да нио је да су поче ли
конач ни пре го во ри изме ђу пред став -
ни ка Срби је и Руси је о пре у зи ма њу
пан че вач ке „Петро хе ми је”, одно сно
да Нафт на инду стри ја Срби је поста -
не већин ски вла сник петро хе миј ског
ком плек са. Оформ ље ни су тимо ви и
трго ви на је поче ла ван очи ју јав но -
сти. Оно што је поста ло јасно већ
након првих сеан си међу др жав них
тела, јесте да дого вор неће бити лак,
јер и јед на и дру га стра на има ју свој
инте рес. Срби ја хоће да сачу ва „Петро -
хе ми ју” јер је стра те шка фабри ка и
да зара ди што више може, а руска
стра на, кроз ову при ва ти за ци ју, наме -
ра ва да обез бе ди низ усту па ка који ће
јој омо гу ћи ти да ану ли ра не баш мале
тро шко ве који ће неми нов но усле ди -
ти по пре у зи ма њу петро хе миј ског
гиган та у Пан че ву.

Дуго вре ме на је у срп ској јав но -
сти важи ло мишље ње да „Петро хе -
ми ја” из еко ном ске рачу ни це није у
инте ре су НИС-а, али недав на деша -
ва ња на тржи шту наф те, као и после -
ди це пан де ми је кови да 19 само су
убр за ли про це се синер ги је нафт ног
и петро хе миј ског сек то ра на гло бал -
ном тржи шту – нафт не ком па ни је
ће у будућ но сти има ти про блем да
пла си ра ју гори ва на тржи шту. Екс -
пан зи ја ауто мо би ла на елек трич ни
погон је неми нов на, а то зна чи дра -
стич но сма ње ње потре бе за бен зи -
ном и дизе лом и, сто га, можда је
сада „Петро хе ми ја” неис пла ти ва
НИС-у, али у бли ској будућ но сти
биће и те како нео п ход на. При ме ра
ради, петро хе миј ски про из во ди чине
70 одсто дело ва за про из вод њу елек -
трич них ауто мо би ла, што добро зна -
ју и наши и руски пре го ва ра чи, и

твр ди се пазар. У овој при чи о про -
да ји нико није мутав и глуп и зато
конач ног дого во ра још нема.

Руска при ча

Да је руска стра на вео ма заин те ре -
со ва на, гово ри и недав на изја ва Њего -
ве ексе лен ци је Алек сан дра Боцан-
Хар чен ка, амба са до ра Руске Феде -
ра ци је у Срби ји, који је за „Тан југ”
рекао да је о при ва ти за ци ји „Петро -
хе ми је” до сада било више раз го во ра
на свим ниво и ма. Послед њи у низу
дого дио се при ли ком отва ра ња
постро је ња „Дубо ка пре ра да” у Пан -
че ву, пово дом чега је у новем бру у
Срби ји бора вио пред сед ник упра ве
ком па ни је „Гаспром њефт” Алек сан -
дар Ђуков и тада су поче ли финал ни
пре го во ри.

– Инте рес за „Петр о хе ми ју” посто -
ји, а што се тиче поје ди но сти, пре го -
во ри су у току и тешко је рећи какав
уго вор може мо оче ки ва ти – рекао је
руски амба са дор и додао да сма тра
да ће уско ро доћи до реше ња.

Да се ства ри поме ра ју ка конач ном
циљу, гово ри и сле де ћа њего ва изја ва
која јасно ука зу је на то да конач но
реше ње за „Петро хе ми ју” неће бити
из еко ном ских (не)инте ре са, него због
јача ња све о бу хват не међу др жав не
сарад ње. Гово ре ћи о зајед нич ким про -
јек ти ма Срби је и Руси је, он је под се -

тио нашу јав ност да су пред сед ни ци
Вла ди мир Путин и Алек сан дар Вучић
у теле фон ском раз го во ру пре неко -
ли ко дана раз го ва ра ли о њима и да су
изра зи ли задо вољ ство због све о бу -
хват не сарад ње две ју зема ља.

– Наста вак делат но сти „Руских
желе зни ца”, отва ра ње део ни це гасо -
во да и постро је ња „Дубо ка пре ра да”,
у ситу а ци ји када се суо ча ва мо с гло -
бал ном пан де ми јом, вели ка су достиг -
ну ћа која пока зу ју да се, без обзи ра
на изве сно сма ње ње трго вин ске разме -
не, што је оче ки ва но у сада шњим
усло ви ма, наша сарад ња наста вља
пуном паром – пре нео је закљу чак
раз го во ра дво ји це пред сед ни ка руски
амба са дор.

Сасвим је јасно да је руској стра ни
вео ма важно да оста не у игри када је
реч о инфра струк тур ним про јек ти -
ма, наро чи то у обла сти раз во ја желе -
зни це. „Руске желе зни це” (РЖД) тре -
нут но раде на део ни ци брзе пру ге
Ста ра Пазо ва – Нови Сад, чији је
завр ше так наја вљен до кра ја годи не
и, пре ма речи ма Њего ве ексе лен ци -
је, та ком па ни ја је вео ма заин те ре -
со ва на да узме уче шће и у изград њи
настав ка брзе пру ге од Бео гра да ка
Нишу, јер је „ова ком па ни ја дошла у
Срби ју на дужи пери од како би уче -
ство ва ла у реа ли за ци ји неко ли ко
кључ них и дуго роч них инфра струк -
тур них про је ка та”.

Тре ба ло би да „Руске желе зни це”
раде и на обно ви бар ске пру ге од
Ваље ва до гра ни це с Црном Гором,
као и да изгра де нај мо дер ни ји дис пе -
чер ски цен тар за упра вља ње желе -
зни цом у Срби ји.

„Срп ска” при ча

Одмах након ове изја ве руског амба -
са до ра, слу чај но или не, у срп ским
меди ји ма одјек ну ла је вест да Руси
тра же кон тра у ступ ке да би купи ли
„Петро хе ми ју”. Наи ме, руска држав -
на ком па ни ја „Гаспром њефт” купи ће
пан че вач ко пред у зе ће иако за то не
посто ји еко ном ски инте рес, али ће

зауз врат Москва од Бео гра да тра жи -
ти одре ђе не уступ ке – пре не ли су изја -
ву изво ра бли ског Вла ди Срби је поје -
ди ни пре сто нич ки меди ји.

Извор из Вла де Србије твр ди да ће
Москва при хва ти ти да држав на ком -
па ни ја „Гаспром њефт” купи пан че -
вач ко пред у зе ће и да „тим чином
руска стра на срп ској прак тич но чини
услу гу јер купац петро хе миј ског
постро је ња у Пан че ву на тржи шним
осно ва ма тешко може да се нађе”.
Сход но томе, речи су изво ра из Вла де
Срби је, руска стра на ће, као што то
увек чини, од нас тра жи ти одре ђе не
уступ ке. Тај извор твр ди да се тра жи
да „2024. годи не, када истек не међу -
др жав ни спо ра зум Срби је и Руси је, а
којим је то пре ци зи ра но, цена руд не
рен те коју НИС пла ћа у нашој земљи
и даље буде нижа у одно су на оне које
пла ћа ју дру ге ком па ни је”. Да под се -
ти мо, тре нут на руд на рен та коју Руси
пла ћа ју у Срби ји, као вла сни ци 
НИС-а, изно си три одсто од при хо да.

Њего ва изја ва да „Москва жели и
да оста не глав ни парт нер Срби је у
изград њи желе знич ке инфра струк ту -
ре” покла па се са изја вом руског амба -
са до ра, с том раз ли ком што он пре -
ци зи ра да се под тим „под ра зу ме ва
да Срби ја узи ма руске кре ди те за те
свр хе, а да као изво ђа чи радо ва буду
анга жо ва не руске ком па ни је, који ма
то гаран ту је уно сну зара ду”.

Реч стру ке

Стру ка, с дру ге стра не, сма тра да је
вест о купо ви ни „Петро хе ми је” добра
ствар за Срби ју и да Бео град нема
могућ ност да инси сти ра на висо кој
цени по којој ће петро хе миј ски ком -
плекс у Пан че ву бити про дат – бара -
та се изно сом од 150 мили о на евра.

Позна то је да пан че вач ка „Петро -
хе ми ја” пред ста вља важан при вред -
ни субје кат већ сада, а с модер ни за -
ци јом и про ши ри ва њем кор пе
произво да и јед ног од лиде ра у буду -
ћем расту наци о нал ног БДП-а. Еко -
но ми сти сма тра ју да нема потре бе да
Бео град инси сти ра на висо кој про дај -
ној цени, већ да тре ба да дого во ре да
НИС сно си тро шко ве буду ћих инве -
сти ци ја у обла сти ма модер ни за ци је
про из вод ње и зашти те живот не сре -
ди не. Вла да Репу бли ке Срби је, пору -
чу ју струч ња ци, тре ба да раз ми шља о
соци јал ном про гра му и да обез бе ди
новац за отпрем ни не за вишак запо -
сле них, а не о томе коли ко пара ће се
сли ти од ове при ва ти за ци је у буџет.

Руси ма и тре нут ни ста тус „Петро -
хе ми је” одго ва ра. Поред НИС-а, у
окви ру којег посе ду ју и пан че вач ку
Рафи не ри ју, у вла сни штву „Гаспром -
њеф та” је и укуп но 21 одсто акци ја
фабри ке у ком ши лу ку. Чиње ни ца је
да је држа ва фор мал но већин ски вла -
сник „Петро хе ми је”, са 76 одсто акци -
ја у сво јим рука ма, али је позна то да
већ годи на ма кон це послов не поли -
ти ке у пан че вач кој јужној инду стриј -
ској зони вуку упра во Руси.

НА МАР ГИ НА МА ПРЕ ГО ВО РА БЕО ГРА ДА И МОСКВЕ О СУД БИ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ПЕТРО ХЕ МИЈ СКОГ ГИГАН ТА

РУСИ КУПУ ЈУ „ПЕТРО ХЕ МИ ЈУ”, СПОРНА САМО ЦЕНА

Сту ден ти има ју могућ ност
да уса вр ша ва ње
прилагоде оба ве за ма 
на факул те ту

НИС је позвао сту ден те да се до 20.
фебру а ра при ја ве за струч ну прак су.
Како би ака дем ци ма омо гу ћио више
флек си бил но сти за струч но уса вр -
ша ва ње, нафт ни гигант је покре нуо
про грам „НИС колинг”, који се засни -
ва на 320 сати прак се које они могу
да иско ри сте током три месе ца и
ускла де их са оба ве за ма на факул те -
ту. Про грам омо гу ћа ва сту ден ти ма
тре ће, четвр те и пете годи не сту ди ја
(мастер или апсол вент) да током раз -
ли чи тих сезо на у годи ни кон ку ри шу
за прак су у НИС-у, у скла ду с тра же -
ним пози ци ја ма. Сту ден ти, уко ли ко
то желе, могу да кон ку ри шу за струч -
но уса вр ша ва ње у про да ји, истра жи -
ва њу и про из вод њи наф те и гаса,
пре ра ди наф те, нафт ним и тех нич -
ким сер ви си ма, ХСЕ, кон тро лин гу и
IT сек то ру.

Први корак за при ја вљи ва ње је јед -
но ста ван – попу ња ва ње фор му ла ра у

којем се тра же основ не инфор ма ци -
је. Потом сле ди раз го вор са осо бом
из HR-а, а онда, у послед њем кру гу
кла си фи ка ци је, и раз го вор с мен то -
ри ма.

Флек си бил ност пре свега

Ко про ђе селек ци ју, доби ће
менто ра који ће пра ти ти његов
раз вој и биће му осло нац и подр -
шка током адап та ци је на нову
послов ну сре ди ну и реа ли за ци је
свих актив но сти. Поред прак -
тич ног анга жо ва ња, ака дем ци ће
има ти шан су и да се додат но
обра зу ју и раз ви ју сво је вешти не
у окви ру Кор по ра тив ног уни вер -
зи те та ком па ни је НИС, чији су
госту ју ћи пре да ва чи нај у глед ни -
ји струч ња ци из земље и света.

Сва ко ко је сту ди рао зна како је
тешко ускла ди ти  сту дент ске оба ве зе
с при ват ним и потреб но је пра во мена -
џер ско уме ће како би се све укло пи -
ло у 24 сата. Ако се томе при до да још
и струч но уса вр ша ва ње, онда то пред -
ста вља пра ви иза зов – како уз све дру -
ге оба ве зе да се нађе и вре ме за осам
сати рада? Упра во због тога НИС је

осми слио овај про грам струч ног уса -
вр ша ва ња који је при ла го дљив сту -
ден ти ма. Наи ме, флек си бил ност се
огле да у томе што је пола зни ку омо -

гу ће но да чита ву прак су оба ви за два
месе ца, да има сло бод не дане када
му је то потреб но, да не ради по осам
сати, већ мање – све у скло пу званичне
кво те, како сту ден ту нај ви ше одговара.

Раме уз раме

Пре ма речи ма уче сни ка овог про -
гра ма, пред ност НИС-ове прак се у

одно су на дру ге фир ме јесте и то
што су струч ни тре нин зи орга ни зо -
ва ни у скло пу Кор по ра тив ног
универзи те та. Наи ме, нафт ни гигант

је раз вио еду ка тив не про гра ме
за сво је запо сле не који се реа -
ли зу ју у самој ком па ни ји. Сту -
ден ти на тај начин доби ја ју при -
ли ку да се упо зна ју и пове жу с
дру гим прак ти кан ти ма (и са
они ма који већ раде у фир ми),
као и да од врхун ских струч -
ња ка при ку пе тео риј ско и прак -
тич но зна ње.

Пре ма мишље њу сту де на та
који су уче ство ва ли у овој прак -
си, оно што овај про грам чини
изу зет ним јесте чиње ни ца да
мен то ри и сви оста ли чла но ви
тима од почет ка пола зни ке тре -

ти ра ју као јед на ке. Прак ти кан ти 
су укљу че ни у про јек те на који ма 
НИС-ов тим већ уве ли ко ради, доби -
ја ју ком плек сне задат ке без кон стант -
ног про ве ра ва ња, има ју могућ ност
да изно су сво је мишље ње и да дају
пред ло ге који се раз ма тра ју под јед -
на ко као и пред ло зи дуго го ди шњих
чла но ва тима.

ОТВО РЕН КОН КУРС ЗА НИС-ов ПРО ГРАМ СТРУЧ НЕ ПРАК СЕ

Поста ни те део успе шног тима

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ПРИ ВРЕ МЕ НИ ЗАСТОЈ У ПРО ИЗ ВОД ЊИ

„Петро хе ми ја” је у четвр так,11.

фебру а ра, обу ста ви ла про из вод њу

како би се откло ни ле непра вил но -

сти у раду ком пре со ра у фабри ци

Ети лен. Пре ма речи ма над ле жних

у овој фабри ци, све актив но сти у

току зау ста вља ња про це са рада у

фабри ка ма Ети лен, ПЕВГ и ПЕНГ

оба вље не су у скла ду са утвр ђе -

ним про це ду ра ма уз стро го пошто -

ва ње без бед но сних пра ви ла и

није било нега тив них ути ца ја на

живот ну сре ди ну, а све над ле жне

инсти ту ци је су бла го вре ме но

обаве ште не.

Запо сле ни раде на откла ња њу

непра вил но сти у раду ком пре со ра

како би про из вод ња у „Петро хе ми -

ји” у нај кра ћем могу ћем року била

наста вље на. О понов ном стар ту

петро хе миј ских фабри ка јав ност ће

бити бла го вре ме но оба ве ште на –

сто ји у саоп ште њу менаџ мен та ове

ком па ни је.
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6 ЗДРАВЉЕ

Живи те ли по шабло ну?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, сви смо ми још
од малих ногу уче ни да при -
ла го ђа ва мо сво је пона ша ње
како бисмо задо би ли пажњу
и одо бра ва ње дра гих људи.
Упра во тако поста је мо наште -
ло ва ни на пожељ но и дру -
штве но при хва -
тљи во. Један од
првих шабло на
које смо усво -
ји ли јесте да
поти сне мо сво -
је пра ве емо ци -
је зарад похва -
ле и при зна ња
дру гих. Нео сет -
но и нао ко сво -
је вољ но нау чи -
ли смо се
шаблон  ским
реак ци ја ма и ути сну ли сво је
једин стве но ја у тесан и непри -
ја тан калуп сва ко дне ви це.

Моти ви са ни смо да буде -
мо налик неком ко је пре по -
знат као узор за успех и уго -
дан живот. Гура ни да буду
попут пожељ них и воље них,
мно ги оду ста ју од потра ге за
свр хом и поти ску ју сво је
тален те до непре по зна ва ња.
Након вре ме на про ве де ног у
дости за њу иде а ла који је неко
дру ги (тре нут но битан) намет -
нуо као жеље ни циљ, при хва -
та се зајед нич ки циљ као део
лич не потра ге и илу зи ја поста -
је ствар ност за већи ну, а
шаблон начин живо та.

Ређа мо, ниже мо и дода је -
мо један шаблон на дру ги,
пра ви мо зидо ве који поста ју
све отпор ни ји на неиз држ и
теско бу када поч ну да се

јавља ју из дуби не нашег ја.
Из нај бо ље наме ре и с пуно
љуба ви наши нај дра жи су нам
поста ви ли прве калу пе „тако -
тре ба ња”. За боље нису зна -
ли, јер и њих саме при ти ска -
ју небро је ни калу пи које су
веза ли за себе и носе их као
суд бин ски терет стр пљи во и
помир љи во. Чим се навик не -
мо на ноше ње и под но ше ње
ових шабло на, при хва та мо и
оне теже, систем ске, без мно -
го про ти вље ња. Под сти ца ни
смо да мисли мо да је једи но
исправ но бити у окви ри ма
који су пре по ру че ни.

Неу мор ни под сти цај за одр -
жа ва ње шаблон ских нави ка
„напа да” нас непри мет но
путем вели ких и малих екра -
на, зао ку пља ју ћи нам мисли
пожељ ним и пре по ру че ним
шабло ни ма које тре ба да при -

хва ти мо да
бисмо били
срећ ни ји, успе -
шни ји, воље ни -
ји... да бисмо
били као они
који су испу ње -
ни и оства ре ни
и живе сво је
сно ве.

У тој трци
за оства ре њем
туђих сно ва
они лич ни

оста ју непре по зна ти, али увек
дође тре ну так када се кроз
оклоп од нато ва ре них шабло -
на и мора ња про би је све тлост
једин стве но сти. Иако сла ба -
шна у почет ку, неза др жи во
про би ја све одбра не и при -
хва ће не гра ни це шаблон ске
сва ко дне ви це. Тада се деша -
ва попу шта ње нај сла би јег уве -
ре ња око којег гра ди мо сво ју
ствар ност. Неко ме је нај о се -
тљи ви је здра вље, неко ме при -
вр же ност, дослед ност, кари -
је ра... Тада нам поста је јасно
зашто сви кажу да им је болест
или тешка дијаг но за нешто
нај бо ље што се дого ди ло. На
тај начин се бри шу живот ни
шабло ни и оста је гола исти -
на. Суо ча ва ње с болом и соп -
стве ном смрт но шћу ули ва
нову, непре по зна тљи ву сна гу
и вољу за живо том. Од тог
тре нут ка се пра ве дани по
мери душе коли ко год да их
је оста ло. И тада почи ње ужи -
ва ње у кре и ра њу тре ну та ка од
којих се пра ве дани за неза -
бо рав.

Узе ти шаблон или љубав
као начин живо та – одлу ка
је, као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Увек дође тре ну так
када се кроз оклоп
од нато ва ре них
шабло на и мора ња
про би је све тлост
једин стве но сти.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Посто ји неко ли ко фак то ра који

могу дове сти до пове ћа ња вред -

но сти лошег холе сте ро ла у крви,

а нај ва жни ји су: неа де кват на

пре о бил на исхра на, неке боле -

сти (дија бе тес, боле сти штит не

жле зде) и одре ђе не врсте леко -

ва. Поне кад пови шен холе сте -

рол може бити и резул тат генет ског насле ђа.

Ако пови ше не вред но сти лошег холе сте ро ла не откри је мо на

вре ме ана ли зом крви и не сни зи мо их на при ро дан начин, суви -

шне масно ће могле би нам буквал но доћи гла ве. Глав не после ди -

це су ате ро скле ро за, а потом и срча ни и можда ни удар. Ваши нај -

ја чи саве зни ци у бор би про тив холе сте ро ла су бели лук и лимун.

У белом луку је про на ђе но шест састо ја ка за које се сма тра да

могу сни зи ти холе сте рол, коче ћи њего во ства ра ње у јетри. Лека -

ри твр де да три чешња све жег белог лука на дан може с вре ме -

ном сма њи ти холе сте рол про сеч но за 10–15%.

Деј ство белог лука додат но поја ча ва лимун, а ево ком би на ци -

је која ће вам наро чи то кори сти ти. Три већа лиму на добро опе ри -

те и 30 чешње ва белог лука саме љи те у маши ни за мле ве ње

меса. Доби је ну масу пре лиј те јед ним литр ом воде и кувај те до

кљу ча ња. Покло пи те и оста ви те да одсто ји 12 сати. Про це ди те и

сипај те у ста кле ну фла шу. Држи те у фри жи де ру.

Сва ког јутра попиј те један деци ли тар овог леко ви тог напит ка

на пра зан желу дац. Тера пи ја тра је 40 дана, а након тога тре ба

напра ви ти пау зу од 20 дана, па поно во пити лек 40 дана и тако

укруг шест месе ци.

Моћан дуо обара
холе сте рол

Пан де ми ја коро на ви ру са и
хлад ни дани при мо ра ли су нас
да више вре ме на про во ди мо у
затво ре ном про сто ру и изла -
же мо се разним ток си ни ма
који, чак и у мањим коли чи на -
ма, могу иза зи ва ти здрав стве -
не тешко ће и самим тим угро -
зи ти ква ли тет живо та. Осим
тога, ту су и штет на зра че ња
теле ви зо ра и рачу на ра који ма
смо окру же ни и код куће и на
послу.

Посто је тврд ње да вам поје -
ди не соб не биљ ке могу помо ћи
да ели ми ни ше те ток си не из
вазду ха. Про ве ри ли смо да ли
је то мит или исти на и шта цве -
ћа ри пре по ру чу ју када је реч о
биљ ка ма које, због бла го твор -
них свој ста ва, тре ба има ти у
свом дому или кан це ла ри ји.

Иако је уста ље но мишље ње да
соб но цве ће про чи шћа ва ваздух,
ско ри ја истра жи ва ња су пока -
за ла да то и није у пот пу но сти
исти на. Нико не спо ри да биљ -
ке које гаји мо у ста ну реду ку ју
штет не еле мен те у вазду ху, али
јед на или две биљ ке нема ју сна -
гу да пре чи сте ваздух у чита вој
кући. Науч ни ци су дошли до
рачу ни це да би за про чи шћа -
ва ње вазду ха у затво ре ном про -
сто ру од око 50 ква дра та било
потреб но око 5.000 биља ка, што
је, при зна ће те, пра ва џун гла.

Ипак, тај пода так не тре ба
да вас одвра ти од гаје ња соб -
них биља ка. Про чи шћа ва ње
вазду ха није једи на њихо ва
пред ност – има их још заи ста
мно го. Поред естет ске уло ге
коју биљ ке има ју, оне јако ути -
чу и на ваше пси хич ко и физич -
ко бла го ста ње.

Лак ше се дише

Да соб но цве ће олак ша ва диса -
ње, нау чи ли смо још на часо -
ви ма био ло ги је у основ ној шко -
ли. Биљ ке у про це су фото син -
те зе про из во де кисе о ник који
нам је потре бан, а кори сте
угљен-диок сид који ми произво -
ди мо током диса ња. Упра во то
биљ ке чини иде ал ним осве жи -
ва чи ма вазду ха.

Осим тога, биљ ке осло ба ђа -
ју 97% воде коју упи ја ју и тиме
пове ћа ва ју вла жност вазду ха,
чине ћи га при јат ни јим за диса -
ње и пома жу ћи нам у пре вен -
ци ји респи ра тор них обо ље ња.
Истра жи ва ња су пока за ла да у
про сто ри ја ма у који ма се узга -
ја соб но биље има мање алер -
ге на, попут пра ши не и буђи.
Веру је се да вам соб но цве ће
пома же и да одр жи те здрав и
миран сан, под сти че про дук -
тив ност и кон цен тра ци ју, јача
мемо ри ју и ути че на мен тал но
бла го ста ње.

Поред тога што нам пру жа
кисе о ник, који сва ка ко ути че
и на нашу пси ху, соб но цве ће
сво јим зеле ним листо ви ма сма -
њу је стрес и уми ру је. Зеле на
боја у пси хо ло ги ји је позна та
по свом уми ру ју ћем деј ству јер
под се ћа на све жи ну, здра вље и
при ро ду. Упра во због тога се
соб но цве ће пре по ру чу је осо -
ба ма које има ју неко пси хич ко
обо ље ње.

Ево и избо ра иде ал них соб -
них биља ка које цве ћа ри пре -
по ру чу ју за про чи шћа ва ње
вазду ха. Ту су и саве ти у вези с
негом, који ће вам помо ћи да
про на ђе те новог зеле ног чла на
поро ди це на чије ћете потре бе
нај лак ше моћи да одго во ри те.

Ало ја вера
Ало ја вера је древ на африч ка
биљ ка, позна та по сво јим леко -
ви тим и уми ру ју ћим свој -
стви ма. Уко ли ко се узга -
ја у затво ре ном про -
сто ру, важно је
обез бе ди ти јој осам
до десет сати инди -
рект не сун че ве све -
тло сти.

Имај те у виду
да ало ја садр жи висок про -
це нат воде, те да јој пре те ра -
но зали ва ње може нашко ди -
ти. Нај бо ље је зали вати је јед -
ном недељ но. Ало ја је добар
избор за стан јер, поред деко ра -
тив ног ефек та, има и леко ви та
свој ства и лака је за одр жа ва ње.

Дра це на

Име ове биљ ке поре клом с
Мада га ска ра у пре во ду с грч -
ког зна чи „жен ски змај”.

Ово деко ра тив но соб но цве -
ће изу зет но је погод но за стан
због лаког одр жа ва ња и бла го -
твор них деј ста ва која има на
ваздух у про сто ри ји. Дра це на
зах те ва доста све тло сти, али
немој те је изла га ти директ ним
изво ри ма све тло сти и про ма -
ји. Тре ба је зали ва ти сва ка чети -
ри дана кишни цом или уста ја -
лом водом. Важно је одр жа ва -
ти ваздух вла жним, јер јој сув
ваздух не пого ду је.

Фикус бен џа мин

Фикус бен џа мин води поре кло
из троп ских пре де ла Ази је, а
познат је и под име ном упла -
ка на смо ква. Може се узга ја ти
у виду грма у сак си ји, а може
бити и у обли ку дрве та.

Бен џа мин зах те ва доста све -
тло сти, али не пре ја ке, па може
ста ја ти на метар од про зо ра или
чак у сен ци/полу сен ци. Опти -
мал но је сме сти ти га у про сто -
ри ју окре ну ту ка југу. Ово соб -
но цве ће тре ба зали ва ти током
лет њих дана два до три пута
сед мич но, а током зим ских јед -
ном недељ но. Иде а лан је за дом
јер сма њу је нер вну напе тост и
одлич на је деко ра ци ја.

Хри зан те ма

Хри зан те ма је цвет поре клом
из Kине и Јапа на, познат као
злат ни цвет. Један је од нај -

леп ших цве то ва које може те
држа ти у свом дому.

Хри зан те ма цве та у јесен,
али је, уз пра вил ну негу,
можете сачу ва ти током целе
годи не.

Сабљи ца – све кр вин језик

Сабљи ца, позна та још као
све кр вин језик, иде -
ал но је соб но цве ће

за вашу спа ва ћу собу, јер је
ноћ ни про из во ђач кисе о ника.

Изу зет но је лака за одр жа ва -
ње, што је још јед на њена пред -
ност. Може те је ста ви ти на
директ ну сун че ву све тлост, а
може ста ја ти и у сен ци. Пого -
ду је јој и сув и вла жан ваздух,
само је важно одр жа ва ти темпе -
ра ту ру на 10 сте пе ни Цел зи ју -
са. Зали вај те је лети кад је земља
сува, а зими ско ро да и не мора -
те, јер не зах те ва пуно воде.

Спа ти фи лум

Спа ти фи лум је биљ ка која расте
у пра шум ским пре де ли ма, а
одли ку је се вели ким белим цве -
то ви ма насу прот там но зе ле ним
листо ви ма.

Ово соб но цве ће у ваш дом
ће уне ти ноту еле ган ци је, а
одлич но ће ути ца ти и на све -
жи ну вазду ха. Спа ти фи лум зах -
те ва мало све тло сти, тако да га
може те сме сти ти у мрач ни је
дело ве про сто ри ја. Лети га зали -
вај те три пута сед мич но, а зими
јед ном у седам дана.

Аре ка пал ма

Аре ка пал ма је егзо тич на биљ -
ка која пред ста вља нај е фи ка -
сни ји осве жи вач вазду ха током
греј не сезо не.

Ово соб но цве ће нај бо ље је
поста ви ти код источ ног или
запад ног про зо ра, јер биљ ка не
под но си директ но сун це, али
ни пре те ра ну сен ку. Лети је
зали вај те два пута недељ но, а
зими на 12 до 15 дана и оро -
ша вај те је сва ко днев но.

Енгле ски бршљан

Ова зим зе ле на биљ ка се изу -
зет но добро при ла го ђа ва усло -
ви ма у затво ре ном про сто ру, а
наро чи то се пре по ру чу је осо -
ба ма које болу ју од аст ме.

Потреб но је ста ви ти је у мрач -
ни је дело ве про сто ри ја и зали -
ва ти је лети јед ном од два пута
недељ но, а зими јед ном у седам
до десет дана. Ово соб но цве ће
ће реду ко ва ти але р ге не из вазду -
ха и осве жи ти про сто ри ју.

Зеле ни љиљан

Зеле ни љиљан, познат и као
паук биљ ка, јесте соб но цве -
ће поре клом из Афри ке.

Ова биљ ка није зах -
тев на за одр жа ва ње и
једи но изу зет но зане ма ри -
ва ње може иза зва ти њену
смрт. Нај бо ље је
поста ви ти љиља не
у дело ве про сто ри -
ја где нема директ -
не све тло сти и где је
уме ре на тем пе ра ту ра.

Биљ ку тре ба зали ва ти кад год је
земља сува.

Фикус гуми је вац

Фикус гуми је вац је биљ ка поре -
клом из Ази је, позна та и као
индиј ски фикус.

У нашим кра је ви ма се узга ја
искљу чи во као соб на биљ ка, а
може нара сти и до два метра.
Изу зет но је отпор на и може
расти и на мање осве тље ним
мести ма. Ово соб но цве ће се
не сме зали ва ти пре ви ше: опти -
мал но је зали ти када је земља
уме ре но ису ше на на додир.

Злат на пуза ви ца

Злат на пуза ви ца је висе ће соб -
но цве ће, позна то и као ђаво -
љи бршљан.

Ову биљ ку тре ба изла га ти
директ ној све тло сти и редов но
зали ва ти. Погод на је за ваздух
у про сто ри ји.

Јасмин

Јасмин је биљ ка пења чи ца која
поти че с Дале ког исто ка. Цве -
та од јану а ра до мар та.

Ова биљ ка је иде ал на за спа -
ва ћу собу због седа тив ног деј -
ства које испо ља ва њен слат ки
мирис. Јасмин ће вам обез бе -
ди ти миран сан и сма њи ти
напе тост. Поста ви те ово цве ће
на источ ну или запад ну стра ну
и зали вај те га лети на два дана,
а зими на три-чети ри дана.

Бам бус пал ма

Бам бус пал ма је троп ска биљ -
ка, иде ал на за осве жа ва ње
вашег енте ри је ра.

Ову биљ ку нај бо ље је држа -
ти изван директ не сун че ве све -
тло сти, у сен ци. Зах те ва редов -
но зали ва ње, али не тре ба пре -
те ри ва ти.

Фило ден дрон

Фило ден дрон је изу зет но отпор -
на кућ на биљ ка која, поред своје
отпор но сти, посе ду је и спо соб -
ност про чи шћа ва ња и опле мењи -
ва ња вазду ха нега тив ним јонима.

Ако тра жи те саве зни ка за
бор бу про тив ток си на, фило -
ден дрон је одли чан избор.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

БИЉ КЕ КОЈЕ ПРО ЧИ ШЋА ВА ЈУ ВАЗДУХ

ПЛУ ЋА ВАШЕГ ДОМА ЖИВЕ У САК СИ ЈИ

KОЛИКО БИЉА КА ЈЕ ОПТИ МАЛ НО 
ИМА ТИ У СТА НУ

Да бисте про чи сти ли ваздух

у про сто ри ја ма и уна пре ди -

ли здра вље оних који у

њима бора ве, цве ћа ри саве -

ту ју да пошту је те сле де ће

пра ви ло: потреб но је поста -

ви ти јед ну већу или две

мање биљ ке на сва ких 10

мета ра ква драт них. То зна чи

да је у кући од око 180 ква -

дра та потреб но поста ви ти

бар 15 до 18 већих биља ка,

мада је то мини ма лан број. У

соби про сеч не вели чи не

добро је има ти од пет до

десет биља ка.



Од 30. јану а ра поно во дозво -
ље но да се ути сне број мото ра
или број шаси је на вози лу, али
више од 100.000 воза ча од 5.
јула чека нова зам ка

Од почет ка про шле годи не, тач -
ни је 18. јану а ра, вла сни ци вози -
ла која су има ла нечи тљив број
мото ра или шаси је нису ниг де
могли да испра ве ту фалин ку
јер није дан тех нич ки пре глед
није од тог дату ма радио ути -
ски ва ње иден ти фи ка ци о них
озна ка. Тада су им, наи ме, исте -
кла ста ра овла шће ња за ути -
ски ва ње иден ти фи ка ци о них
озна ка, а због нело гич но сти у
пра вил ни ку МУП-а нису могли
да обно ве та овла шће ња.

О чему се, запра во, ради?
МУП је у јулу 2019. годи не донео
Пра вил ник о ути ски ва њу иден -
ти фи ка ци о них озна ка којим је
било про пи са но да број шаси је
мора да буде ути снут на мини -
мал ној дуби ни од јед ног мили -
ме тра. Међу тим, лим код мно -
гих вози ла је суви ше танак да
би се испо што вао тај про пис.
Зато су тех нич ки пре гле ди пре -
ста ли да ути ску ју иден ти фи ка -

ци о не озна ке чим им је исте кло
ста ро овла шће ње за тај посао.

Због тога су се пла це ви
полов них вози ла напу ни ли

ауто мо би ли ма с нечи тљи вим
бро јем мото ра или шаси је. Да
ствар буде гора, већи на тих
вози ла је тех нич ки исправ на,
а прак тич но су била годи ну
дана неу по тре бљи ва због нело -
гич но сти у про пи си ма. Конач -
но, МУП је испра вио ту мањ -
ка вост, па је од овог 30. јану а -
ра, када су сту пи ле на сна гу
Изме не и допу не Пра вил ни ка
о ути ски ва њу иден ти фи ка ци -
о них озна ка, конач но опет
могу ће уку ца ва ње бро ја мото -
ра или шаси је на вози лима.

С дру ге стра не, датум који би
могао да доне се рево лу ци ју у
про цес реги стра ци је вози ла у
Срби је јесте 5. јул. Наи ме, 5. јула
2018. годи не сту пио је на сна гу

нови поо штре ни Пра вилник о
тех нич ком пре гле ду вози ла, с
тим што је тада дата могућност
и лини ја ма тех нич ког пре гле да
и вла сни ци ма вози ла да се у
наред не три годи не при ла го де
јед ној од нај стро жих мера – кон -
тро ли еми си је издув них гасо ва.

Послед ња истра жи ва ња пока -
зу ју да више од 100.000 вози ла
неће моћи да про ђе тех нич ки
пре глед јер еми ту ју непро пи -
сну коли чи ну издув них гасо ва.
Пред сед ник Асо ци ја ци је тех -
нич ких пре гле да Вла ди мир
Марин ко вић изја вио је за меди -
је да ће нај ве ћи про блем има -
ти вла сни ци уве зе них вози ла.

– Мно га од тих вози ла нема -
ју ката ли за тор. С дру ге стра не,

ста ри ја вози ла мора ће да испуне
пра ви ла о еми си ји издув них га -
со ва када су та вози ла била нова.
При ме ра ради, то зна чи да „југо”
мора има ти еми си ју до 3,5
угљен-монок си да (CO). Када би
„југо” имао еми си ју гасо ва 4,5
CO, не би више могао да се вози
– обја шња ва Марин ко вић.

Како каже, и одре ђе ни број
лини ја тех нич ких пре гле да пре -
ста ће да ради до 5. јула.

– Мно гим лини ја ма тех нич -
ког пре гле да није про блем
набав ка нове опре ме, коли ко
димен зи је тех нич ког пре гле да.

Про стор но не могу да задо во -
ље све кри те ри ју ме и зато ће
се уга си ти. Зато је реал но да
од 500 до 700 лини ја тех нич -
ког пре гле да наста ви да ради
и по новом пра вил ни ку. Ина -
че, вла сни ци лини ја тех нич -
ких пре гле да има ју рок до 5.
јула да под не су при ја ву за рад
по новом пра ви лу – нагла ша ва
Марин ко вић.

Нови пред сед ник Срп ске асо -
ци ја ци је уво зни ка вози ла и
дело ва Милан Белин казао је
да није изне на ђен вели ким бро -
јем вози ла која непро пи сно
зага ђу ју ваздух у Срби ји.

– Мени је то јасно ако се има
у виду да је у првих шест месе -
ци 2021. годи не реги стро ва но
70.461 вози ло, од којих су чак
31.483 ауто мо би ла ста ри ја од
14 годи на, а 22.344 вози ла има -
ју изме ђу 10 и 13 годи на. То
зна чи да ско ро поло ви на реги -
стро ва них ауто мо би ла нема ни
упо треб ну ни комер ци јал ну

вред ност. Зато је вели ко пита -
ње да ли та вози ла има ју испра -
ван ката ли за тор и како ће га
вла сни ци заме ни ти. Пого то во
ако се има у виду да ката ли за -
тор кошта гото во као њихов
ауто мо бил од 1.500 до 2.000
евра – иста као је Белин и додао
да је, када се убро је и уве зе на
вози ла, тај број ста ри јих ауто -
мо би ла још већи. Р. П.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 19. фебруар 2021.
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И међу тех нич ким пре гле ди -

ма с лицен цом за рад по

новим про пи си ма има оних

који због незна ња и из стра ха

да нешто не погре ше вра ћа ју

вози ла због разних сит ни ца

као тех нич ки неис прав на,

иако је МУП послао оба ве ште -

ње свим тех нич ким пре гле ди -

ма и пре ци зи рао шта су хит не

неис прав но сти, а шта заблу де

због којих кон тро ло ри гре ше.

Када је поче ла при ме на

нових про пи са, људи су

неми ло срд но оба ра ни због

банал них ства ри, пошто ни

кон тро ло ри на тех нич ком

нису зна ли шта је дозво ље -

но, а шта није.

Ево због каквих „сит ни ца”

и данас може те да пад не те

на тех нич ком пре гле ду.

Прљав ауто мо бил. То себи

не сме те да дозво ли те, пошто

тех нич ки пре глед неће бити

ни запо чет. Ауто мо бил мора

да се сли ка, а тех нич ки пре -

глед може да буде кажњен

уко ли ко пре гле да прља во

вози ло. Губи те зака зан тер -

мин, што зна чи да мора те да

зака зу је те нов.

Пре го ре ла сија ли ца. Код

неких ауто мо би ла заме на

сија ли це у фару је вео ма

лака, а код неких мора те да

ски да те бра ник или точак.

Про ве ри те сва све тла: крат -

ка, дуга, днев на све тла ако

их има, пред ња све тла за

маглу, зад ња све тла за

маглу, стоп-све тла, мигав це

(леви, десни, сва чети ри),

пози ци о на све тла (пози ци је),

све тла која осве тља ва ју реги -

стар ске табли це…

Додат ни ретро ви зо ри.

Неки воза чи, наро чи то на

ста ри ја вози ла, угра ђу ју дру -

га чи је ретро ви зо ре, који

делу ју атрак тив ни је (бојом,

обли ком, обли ком носа ча…)

или има ју неке функ ци је које

фабрич ки нису има ли. Чак и

ако су ретро ви зо ри пот пу но

функ ци о нал ни и без бед ни,

посто ји могућ ност да на тех -

нич ком пре гле ду закљу че да

нису фабрич ки угра ђе ни и да

због тога не про ђе те.

Точ ко ви нестан дард них

димен зи ја. Фабри ка је пред -

ви де ла стан дард не димен зи -

је точ ко ва за одре ђе ни

модел. Често могу да се

бира ју и три вели чи не фел ни

(нпр. 15, 16 или 17 инча) у

ком би на ци ји са одго ва ра ју -

ћим димен зи ја ма пне у ма ти -

ка. Уко ли ко ста ви те гуме ван

пред ви ђе них димен зи ја, нај -

ве ро ват ни је неће те има ти

про бле ма на тех нич ком,

осим ако баш не пре те ра те.

Неста ло вам је пли на. Ако

ауто мо бил има TNG (плин)

или CNG (метан) уре ђај, мора

да се тести ра на оба гори ва

по пита њу издув них гасо ва.

Исте као рок прве помо ћи.

Рок ком пле та је пет годи на.

Датум про из вод ње и рок

исте ка пишу на кути ји прве

помо ћи, тако да мора те да

купи те нову – не вре ди да

заме ни те одре ђе не став ке,

који ма с вре ме ном могу да

се изме не карак те ри сти ке.

Бри са чи. Мора ју да раде и

пред њи и зад њи, за које

мно ги воза чи не зна ју ни

како да их акти ви ра ју, а

мора те да има те и функ ци о -

нал не прска ли це, што неће

моћи да се про ве ри ако вам

је неста ло теч но сти за пра ње

ветро бра на.

Реги стар ске табли це учвр -

шће не поп-нит на ма. Ако су

вам ика да неста ле јед на или

обе табли це, зна те шта су

муке… Доби ја те нову реги -

стар ску озна ку и дру ге табли -

це, а то зна чи да мора те да

узме те и нову сао бра ћај ну

дозво лу и нову налеп ни цу за

ветро бран. Нарав но, све то

пла ћа те. Тако ђе, због нове

реги стар ске озна ке мора те да

се јави те оси гу ра њу, а има ту

и дру гих ства ри (месеч на

пар кинг-кар та, пакет „помоћ

на путу”, зеле на кар та…).

Зато нерет ко револ ти ра ни

воза чи додат но учвр сте реги -

стар ске табли це поп-нит на -

ма. А то је забра ње но – зато

ће можда одби ти да вас пусте

на тех нич ком пре гле ду.

Оба ве зна опре ма. Мора те

да има те сигур но сни тро у гао,

прву помоћ, сај лу за вучу

(или канап или „руду”),

резер вни точак – осим ако

нема те ком плет за поправ ку

про бу ше не гуме или ран-флет

пне у ма ти ке и рефлек ту ју ћи

прслук. Резер вне сија ли це и

апа рат за гаше ње пожа ра

нису оба ве зни.

Ски ну ли сте насло не за

гла ву с насло на зад ње клу пе.

Код неких ауто мо би ла мора ју

да се ски ну насло ни за гла ву

с насло на зад ње клу пе да би

се наслон пре кло пио када се

пре во зе неки већи или дужи

пред ме ти. Уко ли ко сте забо -

ра ви ли да их вра ти те, може те

да пад не те на тех нич ком.

Поски дај те укра се. Људи

на раз не начи не укра ша ва ју

сво ја кола, од нео бич них

ручи ца мења ча, пре ко обр ва

на фаро ви ма, до ласе ра који

про јек ту ју лого или неки нат -

пис испод вра та када их отво -

ри те. Поски дај те оне који очи -

глед но могу да буду про бле -

ма тич ни, пошто дово ди те кон -

тро ло ре у незгод ну ситу а ци ју

– њих због таквих сит ни ца

може да казни инспек ци ја.

Оште ће ње ветро бра на.

Мања оште ће ња на ветро бра -

ну нису дово љан раз лог да

пад не те на тех нич ком пре гле -

ду. На при мер, зве зда ста

напр сли на преч ни ка до јед -

ног цен ти ме тра или линиј ска

дужи на до 10 цен ти ме та ра

при хва тљи ве су ако не оме та -

ју воза ча. Али то није пре ци -

зно дефи ни са но, тако да се

оста вља кон тро ло ру на тех -

нич ком да про це ни ста ње.

Упа ље на лам пи ца за

искљу чен вазду шни јастук.

Уко ли ко сте из неког раз ло га

деак ти ви ра ли суво зач ки

вазду шни јастук, све тли вам

лам пи ца на инстру мент табли.

А на тех нич ком пре гле ду не

сме да све тли, пошто то може

да се про ту ма чи као знак

неис прав но сти. Акти ви рај те

вазду шни јастук пре него што

дође те на тех нич ки, углав ном

је врло јед но став но.

Све тли лам пи ца „чек

енџин”. Ова лам пи ца може

да упо зо ра ва на број не ства -

ри, од нај ба нал ни јих до вео -

ма озбиљ них, у зави сно сти

од ста ро сти ауто мо би ла и

дру гих фак то ра. Ако лам пи -

ца све тли – кон тро ло ри не

сме ју да вас пусте.

Све тли лам пи ца за коју

чак не зна те ни шта зна чи.

Код савре ме них ауто мо би ла

посто је број не лам пи це које

могу да упо зо ра ва ју на све и

сва шта или јед но став но оба -

ве шта ва ју о нече му. Међу -

тим, ви нисте чита ли упут -

ство и не зна те уоп ште о

чему је реч. Кон тро лор на

тех нич ком ће вам рећи да то

сре ди те и да онда дође те.

Спорт ски фил тер вазду ха.

Ути че на карак те ри сти ке

мото ра и ауто мат ски није по

про пи си ма. Нарав но, гово ри -

мо о фил те ри ма који упа да ју

у очи чим се подиг не хау ба.

Поква ре на ручи ца за отва -

ра ње вра та. Можда вашој

деци не сме та да ула зе у

кола само кроз десна вра та,

али кон тро лор на тех нич ком

пре гле ду неће бити сре ћан

када откри је да лева вра та

не могу да се отво ре.

Ката ди оп тер, отпао или пу -

као. Иако вам можда делу је

банал но, пошто ката ди оп тер

не све тли, већ само рефлек -

ту је све тлост, уко ли ко недо -

ста је или је оште ћен, може те

да се нађе те у про бле му.

ЗБОГ ЧЕГА СЕ СВЕ ПАДА НА ТЕХ НИЧ КОМ ПРЕ ГЛЕ ДУ

Сит ни це које вас могу кошта ти доста пара

НОВА ПРА ВИ ЛА ЗА ВОЗА ЧЕ

ХИЉА ДЕ ПОЛОВ НИХ ВОЗИ ЛА НАЈ ЗАД МОГУ ДА СЕ РЕГИ СТРУ ЈУ

И ОВО ТРЕ БА ДА ЗНА ТЕ АКО ВАС ВРА ТЕ

На рас по ла га њу има те три

рад на дана да се вра ти те на

тех нич ки пре глед без понов -

ног пла ћа ња.

Кад сре ди те ауто мо бил и

дође те поно во, не оба вља се

поно во ком пле тан тех нич ки

пре глед, већ се про ве ра ва ју

само ства ри које при ли ком

прве посе те нису биле у реду.

Ситу а ци ја и даље није

иста на свим тех нич ким

пре гле ди ма, па може лако

да се деси да вас због нече -

га на јед ном тех нич ком обо -

ре, а на дру гом пусте.

Казне за тех нич ке пре гле -

де као фир му (прав но лице)

и самог кон тро ло ра који оба -

вља тех нич ки пре глед изу -

зет но су оштре и кон тро ло ри

су оправ да но врло опре зни.

Зато и ви буди те

пажљиви.

ПАПРЕ НО УКУ ЦА ВА ЊЕ

Уку ца ва ње бро је ва кошта од

5.000 до 10.000 дина ра у

зави сно сти од тога да ли се

озна ка ста вља на мотор или

на шаси ју.

Међу тим, не може те доћи

само то да ура ди те, већ има -

те и неко ли ко прет ход них оба -

ве за, а цех на кра ју изно си

од 12.200 до 17.200 дина ра.

Таква про це ду ра одви ја

се у три кора ка.

– Нај пре се ради тех нич ки

пре глед, који кошта 4.200

ди на ра, а на којем се

утврђу је да је иден ти фи ка -

ци о на озна ка нечи тљи ва.

Затим вла сник вози ла иде у

СУП по потвр ду о томе, која

ста је 3.000 дина ра. На кра -

ју дола зи код нас, где му

ути ску је мо озна ку. Уку ца ва -

ње бро ја на мото ру ради се

руч но и кошта 5.000 дина -

ра, док се на шаси ји број

ути ску је ласер ски и кошта

10.000 дина ра. Углав ном то

ради мо на гепе ку – обја -

шња ва ју на јед ној од лини ја

тех нич ког пре гле да.

НАДА ЈУ СЕ ПРО ДУ ЖЕ ЊУ РОКА

Мно ги вла сни ци лини ја тех -

нич ких пре гле да у Срби ји

нада ју се да ће због пан де ми -

је и еко ном ске кри зе доби ти

про ду же ни рок да се при ла -

го де новом пра вил ни ку рада.

– Засад нема наја ва, али

било би добро када би се тај

рок про ду жио до почет ка

2022. Јер, про шле годи не

еко но ми ја није нор мал но

функ ци о ни са ла. Али ми -

слим да би сва ко дуже одла -

га ње било кон тра про дук тив -

но јер, ако жели мо да уђе мо

у Европ ску уни ју до 2026,

оче ку је нас још јед на про ме -

на Пра вил ни ка о тех нич ком

пре гле ду – нагла ша ва Вла -

ди мир Марин ко вић, пред -

сед ник Асо ци ја ци је тех нич -

ких пре гле да.
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Град ска упра ва Пан че во обја ви ла је на
свом сај ту да ће упис деце у први раз -
ред основ не шко ле за школ ску
2021/2022. годи ну бити оба вљен у пери -
о ду од 1. апри ла до кра ја маја. Ево
коју доку мен та ци ју тре ба да спре ми те
и каква про це ду ра чека вас и вашег
буду ћег ђака у наред ним месе ци ма.

Упис деце у први раз ред основ не шко -
ле оба ве зан је за сву децу рође ну од 1.
мар та 2014. до кра ја фебру а ра 2015.
годи не. Ако дете ста ри је од седам и по
годи на због боле сти или дру гих раз -
ло га није упи са но у шко лу, може да се
упи ше у први или одго ва ра ју ћи раз -
ред, на осно ву прет ход не про ве ре знања.

„При ја вљи ва ње деце за упис у први
раз ред основ не шко ле врши ће се у
основ ним шко ла ма у гра ду Пан че ву и
насе ље ним мести ма током апри ла 2021.
годи не. Упис деце у први раз ред реа -
ли зо ва ће се у шко ла ма током маја”,
наво ди се у саоп ште њу Град ске управе.

Каква је про це ду ра

Испи ти ва ње дете та за упис у шко лу
врше пси хо лог одно сно педа гог шко -
ле на матер њем јези ку дете та, при -
ме ном стан дард них посту па ка и
инстру ме на та, пре по ру че них од над -
ле жног заво да одно сно овла шће не
струч не орга ни за ци је. Ако не посто ји
могућ ност да се испи ти ва ње врши на
матер њем јези ку, шко ла анга жу је пре -
во ди о ца на пред лог наци о нал ног саве -
та наци о нал не мањи не. Уко ли ко разми -
шља те о томе да свог пред школ ца
упи ше те рани је у шко лу, закон каже
да је то могу ће ако је он стар од шест

до шест и по годи на и ако про ђе про -
ве ру спрем но сти за пола зак у шко лу.

У шко лу за обра зо ва ње уче ни ка са
смет ња ма у раз во ју дете се упи су је на
осно ву мишље ња интер ре сор не коми -
си је, уз сагла сност роди те ља одно сно
дру гог закон ског заступ ни ка. За све
бли же инфор ма ци је о упи су дете та у
шко лу роди тељ се обра ћа основ ној
шко ли којој тери то ри јал но при па да.

Како изгле да лекар ски пре глед

Део при пре ме за упис у основ ну шко лу
пред ста вља и систе мат ски пре глед, који
је оба ве зан за сва ко дете. Његов циљ је
да се про це не здрав стве но ста ње детета
и њего ва зре лост за упис у први раз ред.

Про це ду ра почи ње код иза бра ног
педи ја тра, од кога се доби ја ју упу ти
за лабо ра то риј ске ана ли зе, као и 
упу ти за пре гле де код спе ци ја ли ста:
оторино ла рин го ло га, офтал мо ло га,
физи ја тра, лого пе да и сто ма то ло га.
Након доби је них резул та та свих лека -
ра спе ци ја ли ста завр шни део систе -
мат ског пре гле да одви ја се код иза -
бра ног педи ја тра, након чега дете
доби ја вак ци ну. Педи ја тар на кра ју
роди те љи ма изда је потвр ду, која се
при ла же зајед но са оста лим доку мен -
ти ма, при ли ком упи са.

Шта се про ве ра ва на тести ра њу

Здрав стве но ста ње дете та одре ђу ју
лека ри у дому здра вља, док зре лост
дете та за упис у први раз ред основ не
шко ле про це њу је школ ски пси хо лог,
чији је пре глед тако ђе оба ве зан.

Пита ња која се нала зе на тести ра -
њу деце су тај на и за њих зна само
струч ни сарад ник у шко ли који оба -
вља тести ра ње, одно сно раз го ва ра с

децом. Циљ тести ра ња је да се утвр де
емо тив на, соци јал на и ког ни тив на
зре лост дете та за шко лу.

Емо тив на зре лост нам гово ри коли -
ко је дете само стал но, одно сно коли -
ко је спрем но да буде одво је но од
поро ди це како би поха ђа ло наста ву,
коли ко је одра сло и коли ко је спрем -
но на то да има оба ве зе. На то ути че
вас пи та ње, а нај ви ше пери од од годи -
ну дана пре упи са у основ ну шко лу.
Пси хо ло зи саве ту ју да роди те љи тада
пола ко поч ну да уво де сво ју децу у
свет „одра слих и одго вор них људи”,
тако што ће им дава ти мање оба ве зе,
као што су наме шта ње кре ве та, само -
стал но обла че ње и обу ва ње и слич но.

Када је реч о соци јал ној зре ло сти,
пси хо лог запра во про ве ра ва коли ко је
дете спрем но на одре ђе ни начин пона -
ша ња који се под ра зу ме ва у шко ли.
Вео ма је важно про це ни ти да ли је
дете отво ре но за то да сту па у кон такт
с непо зна тим људи ма и да с њима про -
во ди одре ђе но вре ме, да ли је спо собно
да про ду бљу је познан ства и сти че при -
ја тељ ства са сво јим вршња ци ма, али и
да ли може да буде довољ но дисци -
пли но ва но за вре ме тра ја ња наставе.

Kогнитивна одно сно инте лек ту ал на
зре лост дете та тако ђе је пред мет тести -
ра ња. Пси хо лог тре ба да уста но ви да
ли је дете у могућ но сти да стек не нова
зна ња и на који начин оно запа жа око -
ли ну, како гово ри, да ли има раз ви је -
ну машту, шта га инте ре су је и да ли
има спо соб ност логич ног резо но ва ња.
Kогнитивна зре лост се може про ве ри -
ти и кроз игру, тако што ће пси хо лог,
на при мер, дати дете ту зада так да каже
који је од пону ђе них пред ме та већи, а
који мањи и томе слич но.

Данас пра во пис нашег, срп ског јези -
ка одре ђу је ћири ли цу као при мар но
писмо. Ипак, срп ска ћири ли ца је,
поред лати ни це, била само јед но од
два писма зва нич них јези ка у нека -
да шњој Кра ље ви ни Југо сла ви ји.

Тако се ство ри ла нави ка да под јед -
на ко кори сти мо и јед но и дру го писмо.
С дру ге стра не, лати нич ка абе це да је
нај ко ри шће ни ји систем на све ту и често
се чини мно го лак шим за употре бу.

ОЛГА КОКА НО ВИЋ, дома ћи ца:
– Ћири ли цу кори стим углав ном, и

то писа ну. Тако ми је лак ше, брже и
згод ни је. Деси се и да поне што напи -
шем лати ни цом, све зави си. Ипак,
глав на ми је ћири ли ца.

ВЕСНА АРСОВ, пен зи о нер:
– Ско ро увек ћири ли цу. Под јед на -

ко добро позна јем и јед но и дру го

писмо, али сам се опре де ли ла за ћири -
ли цу, зато што је наша. Кори стим и
писа но и штам па но ћири лич ко писмо.

ЖИВА НА МИЛУ ТИ НО ВИЋ, 
кро ја чи ца:

– Пишем „по срп ски” – ћири ли -
цом. Под ра зу ме ва се да знам и јед но
и дру го, али желим да кори стим наше
писмо. Ако некад нешто тре ба, напи -
са ћу лати ни цом, кад се тра жи, али
сама бирам ћири ли цу.

ЧЕДО МИР СТО ЈА НО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Кори стим искљу чи во срп ско ћири -
лич ко писмо. Абе це ду кори стим рет -
ко кад, упо тре бља вао сам је само када
сам писао деци у шко ли. Вечи то кори -
стим ћири ли цу, то је за мене једи но
писмо. Фан та стич но знам и јед но и
дру го писмо. Пам тим да сам дав но

оста вио баш добар ути сак када сам
пот пи сао чек ћири ли цом.

ДРА ГУ ТИН ПАНИЋ, пен зи о нер:
– Забо ра вио сам нека ћири лич ка

сло ва. Нисам дуго кори стио, про сто
ми је лак ше да кори стим лати ни цу. У
ства ри, ја то и мешам. Деси ми се да
погре шим, па испра вим. Када пишем
нешто, може лако да се деси да се на
јед ном месту нађу и азбу ка и абе це -
да. Али ипак попу ња вам све доку мен -
те лати нич ким сло ви ма.

АЛЕК САН ДАР КЕРЕ КЕШ, бра вар:
– Јед но став ни је ми је да кори стим

лати ни цу. Више се поја вљу је, сву да је,
нави као сам се. Ако ми неко пак тра -
жи ћири ли цу, онда се мало пому чим
да се сва ког сло ва под се тим (смех).
Пот пи су јем се абе це дом, тако ђе.

Јеле на Ката на

Ч. СТОЈАНОВИЋЖ. МИЛУТИНОВИЋ Д. ПАНИЋ А. КЕРЕКЕШВ. АРСОВО. КОКАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

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

стру јом у дани ма који су пред
нама тре ба ло да буде редов -
но како у самом гра ду, тако

и у при па да ју ћим сели ма.
Инфор ма ци је о искљу че њи ма

редов но се ажу ри ра ју на сај ту
„Елек тро вој во ди не”, па се о наја -

ва ма евен ту ал них додат них радо -
ва може те сва ко днев но инфор ми -
са ти онлајн.

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

Како да пре по зна те
преваран те на 

„Инста гра му” и „Феј сбу ку”?

Четвр ти сте пен глу по сти

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Про шле неде ље ватро га сци су ко зна
који пут интер ве ни са ли из истог раз -
ло га: упа љен кон теј нер. Пове ћи пла -
мен овог пута је изви рио из кон теј -
не ра неда ле ко од Желе знич ке амбу -
лан те у Ули ци Вука Кара џи ћа.

Узрок пожа ра нај ве ро ват ни је је,
као и обич но, опу шак или пепео из
пећи који је бацио неко од неса ве -
сних гра ђа на. Као што се на осно ву
фото гра фи је може закљу чи ти,
постоја ла је опа сност да се пожар

про ши ри на ауто мо би ле у непо сред -
ној око ли ни, али је брзом интер -
вен ци јом ватро га са ца то спре че но.
А пошто почи ни о ци нису зате че ни
на лицу места и при ме ре но кажње -
ни, посто ји и реал на опа сност да се
ова кве сце не поно ве још без број
пута. Све док се поје дин ци не опа -
ме те. До тад ћемо има ти и четвр ти
сте пен ком па ра ци је при де ва глуп:
глуп, глу пљи, нај глу пљи, упа лио
кон теј нер.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЈЕ ПИСМО НАЈ ЧЕ ШЋЕ КОРИ СТИ ТЕ?

Вечи та бор ба лати ни це и ћири ли це

Јав ност у Срби ји, а пре све га роди -
те ље мало лет не деце, про шле неде -
ље узне ми рио је оглас на „Инста -
гра му” у коме навод на мод на аген -
ци ја пози ва тинеј џе ре да се при ја ве
за фото гра фи са ње, обја вљу ју ћи уз
текст огла са крај ње диску та бил не
фото гра фи је полу го лих девој чи ца у
про во ка тив ним поза ма. Нови на ри
„Блиц жене” истра жи ли су овај слу -
чај и уста но ви ли да дотич на аген -
ци ја не посто ји, као и да је лицен ца
за рад, коју је „аген ци ја” обја ви ла уз
рекла му, запра во фото шо пи ра ни
доку мент дру гог пред у зе ћа пре у зет
са интер не та. Чим су схва ти ли да су
поста ли пред мет нови нар ског инте -
ре со ва ња, ауто ри рекла ме су брже-
-боље обри са ли про фил аген ци је са
„Инста гра ма”.

Чиње ни ца је да ово није ни први
ни послед њи слу чај пре ва ре на интер -
не ту и поку ша ја врбо ва ња мало лет -
ни ка, те је врло важно да се и роди -
те љи и деца што пре диги тал но опи -
сме не и да нау че како да пре по зна ју
ова кве лажне про фи ле на дру штве -
ним мре жа ма.

„Ако су сли ке лошег ква ли те та
или неја сно видљи ве, онда је то јасан
знак да је у пита њу бот. Ако при ме -
ти те налог који пра ти изме ђу 5.000
и 7.500 људи, обич но се ради о
лажном нало гу. Обра ти те пажњу и
на то када је поста вље на прва фото -
гра фи ја. Ако налог, на при мер, има
око 200 обја ва, може изгле да ти као
пра ви, али ако дође те до прве фото -
гра фи је и при ме ти те да је она поста -
вље на пре неде љу-две, онда је очи -
глед но да се ради о пре ва ри. Ако
налог има 20.000 пра ти ла ца, али
доби је само 50 лај ко ва или испод
фото гра фи ја нема комен та ра, тада

знај те да су купље ни лажни пра ти -
о ци. Међу пра ти о ци ма иза бе ри те
насу ми це 10 име на и погле дај те да
ли су ти нало зи лажни или пра ви.
Kада су у пита њу услу ге неких ком -
па ни ја, мод них аген ци ја, удру же -
ња, кам по ва за уче ње стра них јези -
ка и слич них фир ми, њих увек про -
ве ра вај те на сај ту Аген ци је за при -
вред не реги стре (АПР). Њихо ве
лажне про фи ле при ја вљуј те адми -
ни стра то ри ма мре же на који ма се
ти про фи ли нала зе. Потреб но је да
што више кори сни ка те мре же извр -
ши при ја ву како би про фил био што
пре деак ти ви ран. Оба ве зно про фил
при ја ви ти поли ци ји или нашем цен -
тру”, саве ту ју из Наци о нал ног кон -
такт-цен тра за без бед ност деце на
интер не ту.

Поме ну ти цен тар ради при Мини -
стар ству трго ви не, тури зма и теле -
ко му ни ка ци ја, успо ста вљен је 2017.
годи не и први је, и засад једи ни,
инсти ту ци о нал ни меха ни зам у реги -
о ну који се бави пре вен ци јом и
реаго ва њем на угро жа ва ње деце у
диги тал ном окру же њу, пру жа ју ћи
могућ ност гра ђа ни ма да им се
бесплат но обра те путем теле фо на
19833 или онлајн плат фор ме
„Памет но и безбед но”.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана веро ват но 
без искљу че ња

УПИС У ПРВИ РАЗ РЕД ПОЧИ ЊЕ ОД АПРИ ЛА

РОДИ ТЕ ЉИ БУДУ ЋИХ ПРВА КА,
ПРИ ПРЕ МИ ТЕ СЕ!

КОЈА ДОКУ МЕН ТА ЦИ ЈА
ВАМ ТРЕ БА

За упис дете та у први раз ред

роди тељ под но си шко ли сле де ћу

доку мен та ци ју:

• извод из матич не књи ге

рође них (за дете);

• потвр ду о здрав стве ном пре -

гле ду дете та;

• фото ко пи ју при ја ве ста на

или лич не кар те (роди те ља), као

доказ о тери то ри јал ној при пад но -

сти шко ли;

• уве ре ње (или потвр ду до

изда ва ња уве ре ња) пред школ ске

уста но ве о поха ђа њу при прем ног

пред школ ског про гра ма.



Вео ма испла ти ва и
изда шна – кори сте 
се три дела биљ ке

За раз ли ку од илегал не
„индиј ске рођа ке”,
нема психоак тив них
супстанци

Сво је вре ме но је у нашој земљи,
пре све га у Вој во ди ни, инду -
стриј ска коно пља била вео ма
засту пље на.

Ова биљ ка латин ског нази ва
Cannabis sativa, која спа да у
исту фами ли ју као и њена
индиј ска „име ња ки ња”, након
Дру гог свет ског рата неста ја ла
је са ових про сто ра, али се сада
лага но вра ћа, и то сасвим
оправ да но, буду ћи да је вео ма
изда шна и испла ти ва.

Тра ди ци ја гаје ња у јужном
Бана ту

Један од оних који су се про -
фе си о нал но бави ли зна ча јем
ове биљ ке у људ ској упо тре би
јесте и наш нека да шњи сугра -
ђа нин др Вла дан Угре но вић,
науч ни сарад ник Инсти ту та за
земљи ште, који за „Пан че вац”
потвр ђу је да про из вод ња инду -
стриј ске коно пље има вели ку
пер спек ти ву.

– Она има више стру ку наме -
ну, а може се кори сти ти и више
дело ва биљ ке. Реци мо, у гра -
ђе ви нар ству заме њу је пла сти -
ку, док у ауто-инду стри ји слу -
жи као изо ла ци о ни мате ри јал,
па већ неки брен до ви попут
„Мер це де са” пра ве цео кок пит
од коно пље. Од ње се пра ви и
уље које има при ме ну у меди -
ци ни и пре храм бе ној инду стри -
ји – наво ди Угре но вић.

Инду стриј ска коно пља се
про из во ди због три њена дела.

– Реци мо, од ста бљи ке се пра -
ве тка ни на или разни изо ла ци -
о ни мате ри ја ли, док се од зрна

цеди уље, а цвет може да послу -
жи за доби ја ње леко ви тих сиро -
ви на. Ина че, Вој во ди на и наро -
чи то јужни Банат има ју вели ку
тра ди ци ју узго ја куде ље, како
су ту биљ ку зва ли овда шњи
жите љи. Чак је и, отпри ли ке,
сва ко четвр то село има ло пре -
ра ду. Тако се и дан-данас на
овом про сто ру могу наћи само -
ни кле биљ ке које се репро ду -
ку ју још од тог вре ме на. Изме -
ђу два рата је била вео ма засту -
пље на, а кори шће на је за пра -
вље ње кана па, џако ва и вео ма
ква ли тет не и гото во неу ни шти -
ве гар де ро бе – исти че стручњак.

Не може без држав не
контро ле

Он исти че да је данас на овим
про сто ри ма про из вод ња инду -
стриј ске коно пље још увек у
пово ју иако посто ји орга ни зо -
ва ни откуп.

– Има одре ђе них тех нич ких
про бле ма, што је и раз лог зашто
се про из вод ња није ома со ви -
ла. Код нас се још увек про из -
во ди руч но, то јест бере и жање,
јер не посто ји аде кват на меха -
ни за ци ја, попут спе ци ја ли зо -
ва них ком бај на и врши ли ца.
Они су при лич но ску пи, па их
има тек неко ли ко удру же ња
која се баве отку пом. Сто га,

због ману ел ног рада, про из во -
ђа чи мора ју да се опре де љу ју
за мање повр ши не, а онда да
евен ту ал но поступ но ула зе у
већу про из вод њу у коо пе ра ци -
ји. Ина че, инду стриј ска коно -
пља се гаји искљу чи во под кон -
тро лом држа ве и, ако се неко
одлу чи за њу, нео п ход но је да
при ја ви Мини стар ству пољо -
при вре де одно сно Упра ви за
зашти ту биља ка, а сви обра -
сци и про це ду ре могу се наћи
на њихо вом сај ту. Када стар -
ту је, про из во ђач може да оче -

ку је макар један инспек циј -
ски над зор, када се кон тро ли -
ше све оно што је при ја вље но:
број биља ка, сор ти мент,
засејана повр ши на – исти че
Угре но вић.

Пре ма њего вим речи ма,
инду стриј ска коно пља је захвал -
на за мали бизнис, реци мо када
је реч о про из вод њи уља која
могу да се паку ју.

– Што се тиче тех но ло ги је,
она је вео ма позна та и може
се доби ти од било ког агро но -
ма. Тре ба је сади ти на плод -
ном земљи шту, уз нео п ход ну
упо тре бу веће коли чи не ђубри -
ва. Уко ли ко се узга ја због зрна,
може да се кори сти и оби чан
ком бајн, али мора да има акси -
јал не буб ње ве и под буб ње ве.
Цвет под ра зу ме ва руч ну бер -
бу, па се мора испла ни ра ти и
рас по ло жи вост рад не сна ге.
Нит коно пље је нај ја ча у при -
ро ди, уз пау ко ву, и као таква
пред ста вља незго дан биљ ни

оста так који не може лако да
се уни шти меха ни за ци јом, већ
мора да се изне се из пар це ле
тако што се поко си и бали ра –
закљу чу је науч ни сарад ник.

Цвет, зрно, ста бљи ка...

Све у све му, ова биљ ка може
да се кори сти у цело сти, а коли -
ко је позна то, од ње се може
доби ти више десе ти на хиља да
про из во да. Код нас се од семе -
на углав ном пра ве уље, про те -
ин ско бра шно, козме ти ка, хра -
на и дода ци за кућ не љубим це.
Цвет може да послу жи као уље
и као чај; од ста бљи ке се кори -
сте влак на и поздер, од којих
се касни је пра ви низ про из во -
да, за шта код нас још увек
нема аде кват не пре ра де, а
будућ ност је у гра ђе вин ским
еле мен ти ма, тка ни на ма, папи -
ру, био ра згра ди вој пла сти ци.

Струч ња ци исти чу да је гра -
ђе вин ски мате ри јал од коно -
пље изу зе тан – ватро от по ран,
водо про пу стан, аку стич ки је
тих и без алер ге на. Када је
тести ран на буђ, тер ми те и гло -
да ре, уста но вље но је да пра ви
уште ду на гре ја њу или хла ђе -
њу у одно су на кон вен ци о налне

мате ри ја ле и до 60 одсто. По
обра ди ста бљи ке оно што
отпад не може и да се бали ра
и пре тво ри у одлич не бри ке те
за гре ја ње.

Про блем је што посто је
закон ске мањ ка во сти у вези с
гото вим про из во ди ма, веро ват -
но као после ди ца пред ра су да
о овој биљ ци. Насу прот томе
земље у окру же њу има ју добру
регу ла ти ву и кори сте бене фи -
те коно пље у исхра ни, козме -
ти ци, фар ма ци ји...

За раз ли ку од држа ва чла -
ни ца Европ ске уни је, где су
дозво ље не 46 сор те, код нас се
могу сеја ти само три, и то јед -
на дома ћа сор та и две стра не –
фран цу ска и мађар ска, а семе
може да се наба ви у Инсти ту ту
за ратар ство Нови Сад.

Упр кос све му, пер спек ти ва
је неса гле ди ва и само је пита -
ње када ће инду стриј ска коно -
пља зау зе ти место које јој сва -
ка ко при па да.

Петак, 19. фебруар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПОВРА ТАК ДОБРО ПОЗНА ТЕ КУЛ ТУ РЕ НА ОВИМ ПРО СТО РИ МА

ХИЉА ДЕ РАЗ ЛО ГА ЗА УЗГОЈ
ИНДУСТРИЈ СКЕ КОНО ПЉЕ

НИКАД НИЈЕ БИЛА ЗАБРА ЊИ ВА НА КОД НАС

Инду стриј ска коно пља, упр -

кос неким недо у ми ца ма, на

овим про сто ри ма ника да

није била забра њи ва на.

Поред тога што се раз ли -

ку ју и фено тип ски, то јест по

изгле ду, нај бит ни ја раз ли ка

изме ђу инду стриј ске (Can-

nabis sativa) и индиј ске

коно пље (Cannabis indica)

јесте у про цен ту пси хо ак тив -

не суп стан це ТХЦ.

ПРО МЕ НЕ У ДВА БРЕ СТО ВАЧ КА УДРУ ЖЕ ЊА ГРА ЂА НА

Нови људи воде „Сосе” и повр та ре
Љиља на Ђурић и
Алек сан дар Драк шан
иза бра ни за
председни ке

Недав но је дошло до про ме не
руко вод ста ва у два можда и
нај пре по зна тљи ви ја бре сто вач -
ка удру же ња, која оку пља ју
тамо шње жене и повр та ре. Тамо
су у крат ком раз ма ку иза бра -
ни нови чел ни ци, с обзи ром на
то да су њихо ви прет ход ни ци
одлу чи ли да напу сте та места.

Нај пре је на скуп шти ни Акти -
ва жена „Соса” доса да шња пред -
сед ни ца Мил ка Чурић под не -
ла остав ку из лич них раз ло га,
јер се у међу вре ме ну одсе ли -
ла, потом је њу на том месту,
на осно ву гла со ва два де се так
чла ни ца, заме ни ла Љиља на
Ђурић, а уско ро ће бити иза -
бра ни управ ни и над зор ни
одбор.

– Захва љу јем прет ход ни ци
на доса да шњем раду и надам

се да ће оста ти актив на у удру -
же њу. Тру ди ћу се да задр жи мо
и дру ге ста ри је чла ни це, као и
да при ву че мо нове и мла ђе, а
добар наго ве штај је то што их
је било неко ли ко на скуп шти -
ни. Када је реч о актив но сти -
ма, уко ли ко буде дозво ли ла
епи де ми о ло шка ситу а ци ја,
напра ви ће мо неки пригодaн
про грам за Осми март. Поред
тога, наме ра нам је да што више
кори сти мо раз бој, који сто ји у

нашим про сто ри ја ма у Дому
кул ту ре, где нажа лост нема мо
гре ја ње, па пла ни ра мо да убр -
зо и то нека ко реши мо – наво -
ди пред сед ни ца „Соса”.

Негде у исто вре ме, на састан -
ку Удру же ња повр та ра „Бре сто -
вач ки род”, доса да шњи пред -
сед ник Дра ган Перић тако ђе је
под нео остав ку, а уме сто њега
је иза бран Алек сан дар Дракшан.

– Нај пре ћемо се оку пи ти за
нашу сла ву Све ти Три фун,

нарав но уз пошто ва ње мера,
када ћемо и испла ни ра ти даље
кора ке. Од дуго роч ни јих пла -
но ва насто ја ће мо да, поред
оста лог, обно ви мо „Папри ки -
ја ду”, када бисмо кори сти ли
чети ри штан да које смо недав -
но доби ли од Гра да путем про -
је ка та. Ипак, један од пре вас -
ход них циље ва нашег оку пља -
ња јесте да нека ко дође мо до
што јеф ти ни јег репро ма те ри -
ја ла – исти че Драк шан.

Стар че вач ко Удру же ње жена
„Нео лит” у про те клих шест
годи на орга ни зо ва ло је мани -
фе ста ци ју „Нај леп ши слав ски
колач”, а ове годи не му је из
позна тих (епи де ми о ло шких)
раз ло га оне мо гу ће но да то ура -
ди на доса да шњи начин, па је
у неде љу, 14. јану а ра, она само
сим бо лич ки обе ле же на.

И док је рани јих годи на у
вели кој сали Дома кул ту ре
врве ло од так ми ча ра и гости -
ју, овог пута се у про сто ру
гале ри је поме ну те уста но ве
оку пи ло само неко ли ко дома -
ћи ца ску па и зва ни ца попут
пред став ни ка Месне зајед ни -
це и Дома кул ту ре.

Пред сед ни ца удру же ња
„Нео лит” Љиља на Зарић рекла
је да јој је била жеља да одр -
жи лепу тра ди ци ју.

– Морам да истак нем
допри нос чла ни ца Мили це
Сте фа но вић и Љуби це Јова -
но вић, које су при пре ми ле
пите и дру ге спе ци ја ли те те
од теста, док је Сла ви ца Чика -
ра уме си ла тако ђе уку сан и
лепо укра шен слав ски колач,
а и две локал не пека ре дони -
ра ле су неке сво је про из во де.
Када је реч о нашем удру же -
њу, иако то иде при лич но
тешко, насто ја ће мо да у
наред ном пери о ду ома со ви -
мо члан ство – нагла си ла је
пред сед ни ца.

Банат ски Бре сто вац: Месна
зајед ни ца је ко зна који пут
допи си ма и раз го во ри ма код
Мини стар ства енер ге ти ке,
„Срби ја га са” и „Мега про јек -
та” инси сти ра ла да што пре
реше про блем гасне мре же.
Рад ни ци „Елек тро при вре де”
оре зи ва ће уско ро расти ње на
дале ко во ди ма. ЈКП „Kом -
брест” је чистио дивље депо -
ни је, којих има још, па се
моле гра ђа ни да пове ду рачу -
на о живот ној сре ди ни и да
сме ће одла жу на места која
су за то пред ви ђе на.

Банат ско Ново Село: Уз
пошто ва ње свих држав них
мера, Алек сан дар Антић,
редов ни про фе сор гита ре у
Музич кој шко ли „Јован Бан -
дур”, одр жао је кон церт у субо -
ту, 13. фебру а ра, у малој сали
Дома кул ту ре, а сери јал кла -
сич не музи ке биће наста вљен

већ у неде љу, 28. фебру а ра,
насту пом Огње на Попо ви ћа
с њего вом кла сом кла ри не -
ти ста. Емил Сфе ра ће изла -
га ти сли ке на тему Хилан да -
ра, од 1. до 7. мар та, у гале -
ри ји Дома кул ту ре.

Доло во: Два де сет тре ћа „Вина -
ри ја да” одр жа на је од пет ка
до неде ље, то јест од 12. до
14. фебру а ра, када се одви ја -
ло так ми че ње у чети ри кате -
го ри је, а на њему су Долов ци
Јован Бла га и Душан Вемић
има ли нај бо ља десерт на вина
(опшир ни је о томе на стра ни
„Фото-репор та жа”). У току је
сана ци ја про сто ри ја у Дому
кул ту ре.

Гло гоњ: Мештан ка Нела
Ракић покло ни ла је ком плет
књи га Дому кул ту ре, који ће

уско ро наба ви ти већи број
нових насло ва за сво ју библи -
о те ку. Дома ћи фуд ба ле ри су
у при ја тељ ском мечу савла -
да ли са 6 : 3 ком шиј ску „Југо -
сла ви ју” из Јабу ке.

Ива но во: И даље је у току
рекон струк ци ја згра де Месне
зајед ни це. ФК „Стре ла” се у
при прем ној утак ми ци саста -
ла с бео град ским „Пошта ром”.

Јабу ка: Људи из Месне зајед -
ни це пра те водо стај на Тами -
шу, који и даље расте, па ће
оби ћи уста ве у селу како би
виде ли да ли ће мора ти да их
затво ре да се река не би изли -
ла у сео ске кишне кана ле.
Рад ни ци ЈКП-а „Вод-ком”
ради ли су и током пра зни ка
на одно ше њу сме ћа.

Кача ре во: Удру же ње гра ђа на
„Сла ни ни ја да” одлу чи ло је да
попу лар ну кача ре вач ку гастро -
ном ску мани фе ста ци ју, која
се по тра ди ци ји одр жа ва у ово
вре ме, одло жи до јесе ни, у
нади да ће до тада епи де ми о -
ло шка ситу а ци ја омо гу ћи ти
масов ни ја оку пља ња.

Омо љи ца: Сео ска депо ни ја је
у таквом ста њу да не може да
се уђе на њу од сме ћа које
неса ве сни гра ђа ни баца ју на
сам улаз и уз пут. Удру же ње
жена редов но пра ви про дај -
не изло жбе. ФК „Мла дост” је
оди грао још јед ну утак ми цу
у скло пу при пре ма за про -
лећ ни део првен ства, која није
завр ше на јер су гости из
Михај лов ца напу сти ли терен
због навод не гру бо сти.

Стар че во: Због епи де ми о ло -
шке ситу а ци је мани фе ста ци -
ја „Нај леп ши слав ски колач”
сим бо лич но је обе ле же на у
неде љу, 14. фебру а ра, у Дому
кул ту ре. Та уста но ва ће до
кра ја неде ље поста ви ти огла -
сну витри ну с LED расве том.
Неко ли ко гра ђа на се маски -
ра ло пово дом оби ча ја позна -
тог као „аго ви” и про де фи ло -
ва ло стар че вач ким ули ца ма.

Месне актуелности

У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ ЖЕНА

Очу ван „Нај леп ши
слав ски колач”

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

„Неолићанке” држе традицију

Актив жена на изборној скупштини

Cannabis sativa захтева плодно
земљиште и много ђубрива

КОН ТИ НУ И РА НИ РАСТ ЗАСА ДА

У вре ме бив ше Југо сла ви је

инду стриј ска коно пља на

овим про сто ри ма гаје на је на

50.000 хек та ра, од чега је

80 одсто било у Вој во ди ни.

Данас су то неу по ре ди во

мање повр ши не, али је пре -

ма пода ци ма при ме тан кон -

ти ну и ра ни раст, па је тако

ова биљ ка 2015. годи не

гаје на на 60 хек та ра, а чети -

ри годи не касни је на чак

800 хек та ра. Очи гле дан је

раст и оче ки ва ња су да би

за десе так годи на тре ба ло

да буде 10.000 хек та ра под

коно пљом.

Она је добра и за очу ва -

ње и чишће ње земљи шта,

као и за при пре му земљи -

шта за орган ску про из вод -

њу, јер се при ли ком гаје ња

не кори сте ника кви пести -

ци ди и инсек ти ци ди.
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Игор Нико лић, теле фо ни ста

у Општој бол ни ци Пан че во

ФИЛМ: Годи не 1994. на доде -
ли „Оска ра” апсо лут ни побед -
ник био је филм „Форест
Гамп” Робер та Земе ки са, који
је номи но ван у три на ест кате -
го ри ја и осво јио шест награда.

При ча чове ка с ниском инте -
ли ген ци јом који успе ва у живо -
ту виђе на је више пута, али је
у овом слу ча ју сме ште на у спе -
ци фич но раз до бље аме рич ке
исто ри је. Почев од раног
детињ ства, Форест при су ству -
је тре ну ци ма који су бит но ути -
ца ли на све у САД. Он поста је
носи лац меда ље за хра брост,
рат ни херој, игра фуд бал за
попу лар ни колеџ и касни је је
борац за завр ше так рата у
Вијет на му. Скро ман, бру тал -
но искрен и сим па тич но при -
глуп, без ика кве подр шке успе -
ва да оства ри све што се може
оства ри ти, па чак и да оже ни
девој ку коју воли од детињ -
ства. Пара лел но с њего вом при -
чом иде и живот Џени, коју је
Форест упо знао још првог дана
шко ле. Она се, за раз ли ку од
Форе ста, при дру жи ла покрету
који се јасно и гла сно борио
про тив аме рич ког систе ма.
Упра во због тога је при ка за на
као жена која нема ника кву
наду за будућ ност. Форест, с
дру ге стра не, ни у јед ном тре -
нут ку не поста вља пре ви ше
пита ња и сле по пра ти пра вила,
што га дово ди до конач ног
успе ха. Заи ста су број ни приме -
ри такве про па ган де, а издвојио
бих и при каз хипи покре та као
оли че ња дру штве ног отпа да.

МУЗИ КА: Она ми је у крви
и тече мојим вена ма. Чим
отво рим очи, пуштам музи -
ку, био рас по ло жен или тужан,
она је при сут на негде у поза -
ди ни, гла сна или тек да се не
чује тиши на. Нај че шће
пуштам музи ку из деве де се -
тих, денс и реп. У реп музи ци
се деве де се тих поја вио један

нови пра вац, а ми смо се као
клин ци ста па ли у тај ритам.
Волим да чујем ста ри добри
рок, али и народ њак. Нај ви -
ше волим када ми дођу бра -
та нац и бра та ни ца, јер онда
одвр не мо музи ку до кра ја и
напра ви мо луду жур ку.

КЊИ ГА: У изда њу Мати це
срп ске 1968. годи не Дра го -
слав Миха и ло вић је обја вио
роман под нази вом „Кад су
цве та ле тикве”. Већ сле де ће
годи не, пре ма моти ви ма из
рома на, поста вље на је дра ма,
која је после пет игра ња ски -
ну та с позо ри шног репер то а -
ра због оштрих кри ти ка углав -
ном поли тич ког карак те ра.
Ова пред ста ва се игра данас.

Роман „Кад су цве та ле
тикве” је роман лика, али и
дру штве ни роман, јер даје сли -
ку живо та људи с пери фе ри је
Бео гра да (Душа но вац) у после -
рат ном пери о ду, од кра ја четр -
де се тих до почет ка педе се тих.
То је при ча чове ка који срав -
њу је рачу не и пита се шта је у
њего вој про шло сти било пре -
суд но за тужну сада шњост и
шта је раз лог њего вог изнан -
ства из прав ног живо та у свет
сен ки. Ово је при ча о бок су и
стра да њу поро ди це глав ног
јуна ка. У јед ном тре нут ку он
се сели у Швед ску, жени се и
при хва та жени но дете као сво -
је. Због сво је про шло сти не
сме назад у Југу и то га чини
ностал гич ним, па сво ју тугу
„уби ја” алко хо лом.  Мојој гене -
ра ци ји је ово била лек ти ра и
надам се да ће неко екра низо -
ва ти овај мој оми ље ни роман.

Кад су цве та ле тикве

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

КЛА ВИР СКИ КОН ЦЕРТ

Жен ско музич ко
стварала штво кроз векове
У дво ра ни Кул тур -
ног цен тра Пан че ва
у уто рак, 23. фебру -
а ра, од 19 сати, биће
одр жан кла вир ски
кон церт у изво ђе њу
Маје Рај ко вић, под
нази вом „Жен ско
музич ко ства ра ла -
штво кроз веко ве
(17–21. века)”.

На про гра му ће бити дела
која су напи са ле: Ели за бет
Жаке де ла Гер, Мари ја
Шима нов ска, Фани Мен дел -
сон Хен зел, Кла ра Вик Шуман,
Ејми Бич, Жер мен Тај фер,
Софи ја Губај ду ли на, Ива на
Сте фа но вић и др.

Маја Рај ко вић је рође на у
Бео гра ду. Основ но и сред ње
музич ко обра зо ва ње сте кла је
у кла си Рад ми ле Жив ко вић и
Миро сла ве Лили Петро вић.
Дипло ми ра ла је на Ака де ми -
ји умет но сти у Новом Саду, у
кла си Кон стан ти на Боги ноа.
Завр ши ла је Шко лу за висо ко
музич ко уса вр ша ва ње у Пор -
то гру а ру (Ита ли ја) код истог
про фе со ра, где је надо гра ђи -
ва ла сво је зна ње и уме ће у
обла сти кла ви ра и камер не
музи ке. Маги стри ра ла је у кла -
си Душа на Трбо је ви ћа на
Факул те ту музич ке умет но сти
у Бео гра ду, где је и запо сле на

као редов ни про фе -
сор на кате дри за кла -
вир. Од 1998. до 2010.
била је пред сед ник
Музич ке омла ди не
Бео гра да, а од 2001.
п о т  п р е д  с е д  н и к
MCNM (Mediterra-
nean Collaboration of
Musicians). Док то ри -
ра ла је 2014. годи не

с темом „Поли фо ни начин
музич ког мишље ња” на Факул -
те ту музич ке умет но сти код
др Љиља не Вуке ље.

Први кла вир ски реси тал одр -
жа ла је у четр на е стој годи ни,
а током шко ло ва ња је осво ји -
ла низ зна чај них награ да за
кла вир и камер ну музи ку.
Добит ник је тре ће награ де на
Интер на ци о нал ном пија ни -
стич ком кон кур су „Carlo Soli-
va” у Ита ли ји 1984. годи не.
Фина ли ста је кон кур са „Рах -
ма њи нов ’93”. На два де сет
четвр том Међу на род ном так -
ми че њу Музич ке омла ди не
осво ји ла је тре ћу награ ду жири -
ја и спе ци јал ну награ ду публи -
ке. Добит ник је сре бр не меда -
ље Уни вер зи те та умет но сти за
изу зет но умет нич ко достиг ну -
ће на кон церт ном поди ју му и
награ де за изво ђа ча годи не за
2013. годи ну коју доде љу је
реви ја „Музи ка кла си ка”.

ЗА ПРО ЈЕК ТЕ У КИНЕ МА ТО ГРА ФИ ЈИ

Кон курс Филм ског
центра Срби је

Уста но ва кул ту ре Филм ски цен -
тар Срби је рас пи са ла је јав не
кон кур се за финан си ра ње и су -
фи нан си ра ње про је ка та у кине -
ма то гра фи ји за 2021. годи ну у
кате го ри ја ма: суфи нан си ра ње
про из вод ње дома ћих дуго -
метра жних фил мо ва с наци о -
нал ном темом, суфи нан си ра -
ње про из вод ње дома ћих дуго -
ме тра жних деби тант ских игра -
них фил мо ва и суфи нан си ра -
ње про из водње сту дент ских
завр шних филмова.

Под наци о нал ном темом под -
ра зу ме ва се про је кат који обра -
ђу је дога ђај од наци о нал ног
исто риј ског зна ча ја, који се
бави живо том или делом осо -
ба зна чај них за наци о нал ну
исто ри ју или про је кат који на
инвен ти ван и кре а ти ван начин

тре ти ра тему из наци о нал не
акту ел не ствар но сти с циљем
очу ва ња наци о нал ног кул тур -
ног иден ти те та.

Деби тант ски филм је реди -
те љев први сни мље ни дуго -
ме тра жни игра ни филм који
није сег мент омни бу са,
студент ски или сту дент ски
завр шни филм. Про јек ти у
чијој про из вод њи уче ству ју
два или више реди те ља од
којих један од њих није деби -
тант нема ју пра во уче ство ва -
ња на кон кур су.

Сту дент ски завр шни филм
је диплом ски или мастер филм
сту ден та редов них или мастер
сту ди ја.

Поје ди но сти о кон кур су
може те погле да ти на сај ту
Филм ског цен тра Срби је.

Дими три је Јоцић, уче ник тре -
ћег раз ре да Сред ње музич ке
шко ле „Јован Бан дур”, осво јио
је прву награ ду и лау ре ат је
сво је кате го ри је на Првом
интер на ци о нал ном так ми че њу
музи ке, ком по зи ци је, визу ел -
них умет но сти и пле са „Magic
Muse” у Москви. У жири ју је
била Татја на Шат ков ска ја, про -
фе сор ка ком по зи ци је на
Москов ском кон зер ва то ри ју му
и чла ни ца Удру же ња ком по зи -
то ра Руси је. Дими три је Јоцић
је био једи ни пред став ник из
Срби је, а за так ми че ње га је
при пре ма ла проф. Мари ја
Лиге ти Балинт. Оце њи ва ни су
ква ли тет изво ђе ња дела, ком -
по зи ци о на тех ни ка, дуби на и
ква ли тет музич ке иде је. Послао
је две ком по зи ци је: „Црни
витез” за кла вир и глас и „Блу
џез” за соло кла вир.

Дими три је Јоцић (17) упи -
сао је Основ ну музич ку шко лу
„Јован Бан дур” у Пан че ву 2010.
годи не, на одсе ку кла ви ра, у
кла си проф. Дра га на Луки ћа.
Про фе со ри су му били још Јеле -
на Јело вац (код које је био од
тре ћег до шестог раз ре да),
Мари ја Лиге ти Балинт (шести
раз ред) и Анђе ла Сто јо вић
Добри ча нин (први раз ред сред -
ње шко ле).

Кла вир ски одсек у Сред њој
музич кој шко ли упи сао је 2018.

годи не. После јед но го ди шњег
пре ки да поно во је дошао у класу

проф. Мари је Лиге ти Балинт,
у дру гом раз ре ду сред ње школе. 

Током шко ло ва ња актив но је
насту пао на интер ним и јав ним
часо ви ма, као и на кон цер ти ма.
Ком по но ва њем се бави већ неко -
ли ко годи на, пре вас ход но кроз
импро ви за ци је на кла ви ру, које
пре зен ту је публи ци на сво јим
насту пи ма: отва ра ње ликов не
коло ни је Удру же ња ликов них
умет ни ка Ско ри це СКОК 2020,
„Јесе њи кон церт” кла се проф.
Мари је Лиге ти Балинт 2019.
годи не, јав ни час кла ви ри ста
сред ње шко ле децем бра исте
годи не, отва ра ње ликов не изло -
жбе у Гале ри ји Кул тур ног цен -
тра Пара ћин 2018...

Уче ство вао је на кон кур си -
ма: „Нови дани срп ске музи ке”
у орга ни за ци ји Фон да ци је „Бра -
ћа Карић” (2020), „Кла вир ско
небо #3” у орга ни за ци ји „Поп
депре си је” (2020), а нај ве ћи
успех је пости гао на так ми че -
њу „VII International Piano Com-
petition Smederevo” (2020), на
којем је осво јио прву награ ду
за сво ју кла вир ску ком по зи ци -
ју „Пул сар”, са 96,33 пое на. Био
је једи ни пред став ник наше
шко ле на овом так ми че њу које
про мо ви ше рад мла дих ком по -
зи то ра. У пла ну му је обја вљи -
ва ње нота и аутор ског ком пакт-
диска кла вир ске музи ке.

Добит ник је Покра јин ске
похва ле за тален те у 2020. годи -
ни за област музи ке.

ИНТЕР НА ЦИ О НАЛ НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ МУЗИ КЕ, КОМ ПО ЗИ ЦИ ЈЕ, ВИЗУ ЕЛ НИХ УМЕТ НО СТИ И ПЛЕ СА

ВЕЛИ КО ПРИ ЗНА ЊЕ У МОСКВИ

ИЗЛО ЖБА ЛИКОВ НОГ САЛО НА „30 X 30”

Вре ме маски – 
која је тво ја?

У Гале ри ји савре ме не умет но -
сти у сре ду, 17. фебру а ра, отво -
ре на је изло жба Ликов ног сало -
на „30 x 30” Кул тур ног цен тра
Зре ња ни на.

Аутор про јек та мр Милу тин
Мићић и Кул тур ни цен тар Зре -
ња ни на орга ни зо ва ли су 2020.
кон курс за пет на е сти Ликов ни
салон „30 x 30”. Поред сло бод -
них реше ња, ове годи не ауто -
ри се пред ста вља ју јед ним
радом на сло бод ну тему или
темом-задат ком „Вре ме маски
– која је тво ја?”.

Ово про блем ско про ми шља -
ње отва ра све аспек те нашег
одно са пре ма ствар но сти, како
локал но, тако и гло бал но.

Како ти је када мораш да
носиш маску? Како ти је када
си при ну ђен да мењаш маске?
Да се при ла го ђа ваш? Како ти
је када носиш маску коју не
волиш? Када је некре а тив на?
Кад те пред ста вља лажно? Зашто

људи носе туђе маске? Каквих
све маски има на људи ма? Какав
је данас однос лажних маски и
аутен тич них људи? Какви поста -
је мо због маски?

На изло жби се може виде ти
сто педе сет радо ва ауто ра из
Срби је, Хрват ске, Репу бли ке
Срп ске, БиХ, Црне Горе, Маке -
до ни је и Сло ве ни је, у свим тех -
ни ка ма и дисци пли на ма,
димен зи ја 30 x 30 цен ти ме тара.

Прво место је осво јио Дејан
Три ву нац, дру го Јован Блат, а
тре ће Алек сан дар Сикер.

Изло жба је отво ре на у децем -
бру 2020, у Кул тур ном цен тру
Зре ња ни на. Радо ви с Ликов ног
сало на „30 x 30” током 2021.

биће изло же ни у Кући Ђуре
Јак ши ћа у Бео гра ду, у Музе ју
Сре ма у Срем ској Митро ви ци
и гале ри ји „Три би на мла дих”
Кул тур ног цен тра Новог Сада.

Изло жба у Пан че ву тра је до
10. мар та.

ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

Залеђено 
краљевство 2

У дворани Културног
центра Панчева у субо-
ту, 20. фебруара, у 12
сати, биће одиграна
представа за децу „Зале-
ђено краљевство 2”, у
продукцији „Алегрето
театра” из Вршца. У
представи играју Ката-
рина Орешан, Марија
Пантин, Петар Кокино-
вић, Предраг Грујић и
Бојан Симић.

Ана и Елза су кренуле
у нову невероватну аван-
туру. Елза чује глас који
је дозива да крене у непо-
знато кроз зачарану
шуму, која крије многе
тајне. Арендел је разо-
рен. Елза мора да про-
нађе ко је дозива да би
спасла Арендел. На том
путовању ће је пратити
Ана, Кристоф и Олаф.
До сада су се питали да ли је
Елзина магија превише за овај

свет, а сада се надају да ће бити
довољна.
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ПАН ЧЕВ ЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ПОПРАВ КА МА

ОНО ШТО ВРЕ ДИ, ВАЉА ПОПРА ВИ ТИ
Данас је за кућу могу ће ско ро све
купи ти, и то за неве ли ку суму. Често
се одлу чу је мо да нешто што има мо
баци мо, јер је ново зани мљи ви је и
леп ше. Али неке ства ри има ју вред -
ност која се не може нов цем изме ри -
ти, а они нам баш те ства ри вра ћа ју у
живот...

Први мај стор за теле ви зо ре –
леген да

Божи дар Фор го (85) радио је као ТВ
меха ни чар све до пен зи је, четр де сет
две годи не. Први теле ви зор је сти гао
у Пан че во 1958, када је он већ
био мај стор. Занат је завр шио у
Тех нич кој шко ли у Батај ни ци,
смер за радио-ефек те. Већ са
четр на ест био је пола зник Цен -
тра „Михај ло Пупин”, где је учио
о радио-апа ра ти ма. 

– Посто јао је Радио-цен тар у Сока -
че ту, при пред у зе ћу „Про мет”, који је
имао и про дав ни цу. Они су осно ва ли
и сер вис. У почет ку је било вео ма
ком пли ко ва но попра ви ти теле ви зо ре
јер нико рани је није имао при ли ку да
их види, само смо чули како се нешто
ради, па смо доста учи ли из књи га и
шема – при ча Божи дар.

Почет ком 1961. осно ван је Тех нич -
ки цен тар Пан че ва, где је он био први
мај стор за теле ви зо ре, а 1973. годи не
ишао је и на спе ци ја ли за ци ју у Нирн -
берг (Немач ка), у „Грун диг”, када је
тек почео увоз њихо вих теле ви зо ра у
Југо сла ви ју. Био је потре бан сер вис
за те апа ра те, па и људи који ће врши -
ти поправ ке. Божи дар је био један од
два на е сто ри це људи из бив ше СФРЈ
који су се тамо обу ча ва ли. Касни је је
често одла зио у Загреб, Ниш, Љубља -
ну... да се обу ча ва на семи на ри ма за
поправ ке про из во да који су наста ја -
ли у фабри ка ма у тим гра до ви ма.

– Први теле ви зор у Пан че во је донет
18. мар та 1958. годи не и поста вљен у
излог Кул тур ног цен тра. Ја сам га
при кљу чио. Имао је само један про -
грам. Мон ти ра ли смо анте ну ско ро
три дана, јер смо пра ти ли по књи га -
ма како се то ради. Прво што је еми -
то ва но био је днев ник, који је читао
Мића Орло вић – сећа се он.

Каже да сада нема поправ ки као
што је било нека да. Данас се чита ви
скло по ви који не раде мења ју. Ста ри
теле ви зо ри су се зва ли „лам па ши”,
јер су функ ци о ни са ли помо ћу лам -
пи, док су касније усле ди ли тран зи -
стор ски. Зна ње које је донео из Немач -
ке мно го му је помо гло.

– Теле ви зо ри су били јако ску пи.
Било је потреб но да се издво ји цела
пла та за њега, па су се и из тог раз ло -
га људи вези ва ли за ове уре ђа је. Данас
је све то мно го доступ ни је. Поправ ка
би кошта ла око пет-шест хиља да дина -
ра, а можеш нов теле ви зор да купиш
за једа на ест... Био сам први мај стор и
тре нут но сам и нај ста ри ји мај стор за
теле ви зо ре у гра ду, само што сам сада
у пен зи ји – обја шња ва.

За Божи да ра је тех ни ка била читав
један свет. Из угла модер них гене ра -
ци ја и не може да се схва ти та вели -
чи на. Имао је четр на ест годи на када
је на изло жби у шко ли 1949. био пред -
ста вљен радио-апа рат који је напра -
вио пот пу но само стал но.

– Мај стор се нека да ценио, а то се
данас доста про ме ни ло. Сада мно ги
раде сва шта, а онда је радио-меха ни -
чар био само то: радио-меха ни чар –
исти че Божи дар.

Када је 1978. годи не оти шао у
Немач ку, већ су се били поја ви ли и
даљин ски упра вља чи и то је била пра -
ва рево лу ци ја.

– Први теле ви зо ри су били црно-
-бели, то сви зна те. Али не знам да ли
зна те да су се про да ва ле пла стич не

фолије које су се поста вља ле
испред екра на, а има ле су три

боје. Горе је било пла во, па
затим црве но и у дну зеле но. Оне

су омо гу ћа ва ле да се про грам обо га -
ти боја ма. Људи су се сна ла зи ли на
раз не начи не – при ча са осме хом
Божи дар.

Пози тив но и дру же љу би во

Вла ди мир Дакић (54)
бави се поправ ка ма
бици ка ла пре ко три де -
сет годи на. Каже да ову
про фе си ју бира ју само
они који су заљу бље ни -
ци у дво точ ка ше и они
који их возе.

– Људи редов но сер -
ви си ра ју сво је бици кле.
Вели ки сер вис се ради
један пут годи шње, а
оста ле ства ри по потре -
би. Нај че шће попра -
вљам про бу ше не гуме,
али дола зе и ради цен -
три ра ња точ ко ва због
лоших ста за и путе ва –
при ча Вла ди мир.

Каже да све више људи кори сти
бици кле као пре во зно сред ство, али
да не посто ји довољ на подр шка зајед -
ни це и гра да да се они још више возе.

– Пан че ву не тре ба више пар кинг-
-места за ауто мо би ле, већ још бици -
кли стич ких ста за. Цен тар гра да нема
ста зе. Ја сам их лич но цртао на мапа -
ма и спа јао више пута, али та иде ја
изгле да чека нека боља вре ме на. Тре -
ба дода ти да је зани мљи во и понов но
вра ћа ње кар го три ци ка ла као вида
тран спор та малих тере та на крат ким
рела ци ја ма. Лич но их пра вим у
радиони ци – обја шња ва.

Они који су расли
у кући где је било бици -
ка ла вели ки су љуби -
те љи овог пре во зног
сред ства.

– Мени је неве ро ват -
но да има људи који не
зна ју да возе бицикл, а
живе у рав ни ци. То је
као да не зна ју да пли -
ва ју, а живе у гра ду на
две реке – при ча он.

Про тив ник је бици -
ка ла и три ци ка ла на
стру ју...

– Пре тва ра мо се у
маши не „на стру ју”, где

за све посто ји апли ка ци ја, за коју
више није потреб но ни дуг ме –
закључу је Владимир.

Мај стор за шива ће маши не

Вла ди ца Мијај ло вић (47) сер ви сер је
шива ћих маши на. Завр шио је Машин -
ску шко лу на Зве зда ри, смер за пре -
ци зног меха ни ча ра за шива ће маши -
не, а први посао у стру ци добио је
1991. годи не у нека да шњем Југо сло -
вен ски ком би на ту „Спо рт”.

– Шива ће маши не се деле на кла су
за лаку кон фек ци ју  (маји це, дук се -
ри це и тре нер ке), затим за тешку кон -
фек ци ју (мушка и жен ска оде ла) и за
кожну галан те ри ју (ташне, ципе ле,
пати ке). Сва ка маши на има неку сво -
ју при чу, како се одр жа ва, ште лу је...
– при ча Вла ди ца.

Не вре ди попра вља ти  маши не који -
ма се од ста ро сти поха ба ју неки дело -
ви за чију заме ну тре ба толи ко нов ца
да се више испла ти да се купи нова.

– Нека да је за маши ну било потреб -
но нов ца као за неки поло ван ауто -
мо бил, ако не као и за нов. Маши не
су се вео ма цени ле и оста вља ле чла -
но ви ма поро ди це у насле ђе. Нај ва -
жни је је да буду пре ци зне и тач не,

зна се шта су осно ве ште -
ло ва ња и ту нема импро -
ви за ци је – обја шња ва он.

Нај ста ри ја маши на коју
је попра вљао је „син ге ри -
ца” из 1903. годи не.

– Од када вла да пан де -
ми ја, мно ги су про на шли
сво је ста ре маши не, које
су поже ле ли да сер ви си -
ра ју и кори сте. Нека да у
ста ре маши не с ножним
пого ном угра ђу ју елек -
тромо тор како би их
осавре ме ни ли и олак ша -
ли шиве ње – при ча
Владица.

У овом зани ма њу му се
допа да то што је сва ки дан дру га чи ји
јер није дан квар није исти. У стал ном
кон так ту с људи ма увек нау чи и нешто
ново.

– Пам тим јед ну ситу а ци ју када су
ми људи на поправ ку доне ли маши ну
која се није кори сти ла годи на ма, била
је ста ра и прља ва, а ја сам је сре дио
да изгле да као нова. Када су дошли
по њу, нису хте ли да је пре у зму јер су

мисли ли да то није та маши на. Сре -
ћом у фио ци се нала зио про спект
стар седам де сет годи на који је потвр -
дио моје речи – при ча са осме хом
Вла ди ца.

Он дода је да је ште та што у
шко ла ма више не посто ји смер
на ком би мла ди могли да уче
овај занат, јер потре ба за њим
посто ји и код нас и у реги о ну.

У корак с тех но ло ги јом

Пре драг Кова че вић (41) вла сник
је сер ви са мобил них теле фо на,
оже њен је и има дво је деце. Као
про да вац мобил них теле фо на
почео је да ради 2008, а уз коле гу
који је сер ви сер заин те ре со вао се
и за ову област. Пре пет годи на
отво рио је свој сер вис.

– У овом послу мораш да идеш
у корак с тех но ло ги јом и да сва -
ки дан учиш. Вео ма је бит но има -
ти мир не руке и изра же ну ста ло -
же ност. Сер ви си ра ње мобил них
теле фо на је, с јед не стра не, пра -
во мај стор ско зани ма ње, где су
леми ли ца и шраф ци гер основ ни
алат, а с дру ге, сва ки сер ви сер
мора бити софт вер ски пот ко ван јер
је за вели ки део посла потре бан само
рачу нар – при ча Пре драг.

Људи се и даље чешће опре де љу ју
да попра ве теле фо не него да их заме -
не, јер су поправ ке знат но јеф ти ни је,
а и због пода та ка који се нала зе у
теле фо ну.

– Нај че шћи ква ро ви код мобил них
теле фо на су полу па ни екра ни и конек -
то ри за пуње ње. Што се софт ве ра тиче,

нај че шће дола зе на поправ ку због
забо ра вље них шифа ра. Оно што не
вре ди попра вља ти јесу ста ри памет -
ни теле фо ни јер их је софт вер ски пре -
га зи ло вре ме, као ни поло мље не екра -
не „сам сун га” због висо ких цена. Ско -
ро да и нема више ста рих теле фо на у
упо тре би – обја шња ва он.

Иза зов је бити брз и ефи ка сан и
удо во љи ти муште ри ја ма које мора ју
да се одво је од свог теле фо на на неко
вре ме.

– Зна мо да је данас и сат вре ме на
бити без мобил ног теле фо на гото во
неза ми сли во – каже са осме хом.

Кон цен тра ци ја и сми ре ност

Андре ја Шере ме то вић (47) завр шио
је Вишу машин ску шко лу, а као часов -
ни чар само стал но ради од 1998. годи -
не. Он је тре ћа гене ра ци ја часов ни -
ча ра у поро ди ци.

– Кућа нам је увек била пуна сато -
ва који су на поправ ци. Куц ка ли су
на све стра не, како руч ни, тако и зид -
ни. Конач но опре де ље ње да отпоч -
нем посао само стал но поја ви ло се пре
два де сет две годи не, када је завр шен
дана шњи локал у Кара ђор ђе вој ули -
ци – при ча Андре ја.

Часов ни чар мора да посе ду је вели -
ку кон цен тра ци ју и сми ре ност, јер су
дело ви сит ни и крх ки, па се лако ломе
и могу да се зату ре.

– Заи ста је леп осе ћај када се од
нечег тако сит ног и поква ре ног стиг -
не до успе шне поправ ке – каже са
осме хом.

Има више врста руч них сато ва и
сва ка од њих зах те ва дру га чи ји при -
ступ.

– Код меха нич ких сато ва квар може
наста ти због физич ког оште ће ња, или
се меха ни зам запр ља, па га тре ба гене -
рал но очи сти ти. Код кварц них је тако -
ђе могу ће физич ко оште ће ње, али и
бате ри је могу да се истро ше, па их
тре ба заме ни ти. Ква ро ви се деша ва ју
и због неструч не заме не бате ри је...
Неки ква ро ви се откла ња ју одмах, а
за неке је потреб но одре ђе но вре ме,

до неко ли ко дана. На физич ка оште -
ће ња и ква ро ве се не може ути ца ти,
али зато смо ми ту да их откло ни мо,
без обзи ра на то да ли је у пита њу
раз би је но ста кло, поки да на нару кви -
ца, ква ше ње водом… – обја шња ва он.

Часов ни ча ри одр жа ва ју и сто не,
зид не, град ске и цркве не сато ве.

– Вео ма је зани мљив тај склоп зуп -
ча ни ка, који наш занат чини иза зов -
ним и зах тев ним. Посао је доста чист,

али изу зет но пси хич ки зах те ван,
тако да мај стор мора кон стант но
да одр жа ва мир но ћу и кон цен -
тра ци ју. У послед ње вре ме се сат -
ни меха ни зми стал но уна пре ђу ју,
па непре ста но тре ба учи ти. Код
меха нич ких сато ва је потреб но
пости ћи што већу тач ност, што је
тешко дости жно, посеб но код сато -
ва који већ има ју одре ђе ни број
годи на рада... – при ча он.

Сато ви су данас због лепог и
модер ног дизај на вео ма чест избор
за покло не.

– Сато ви које људи доби ју на
поклон има ју и вели ку сен ти мен -
тал ну вред ност која пре ла зи њего -
ву реал ну цену кошта ња. Када се
такав сат поја ви на поправ ци,
посто ји изра же ни ја жеља да
сервис буде што успе шни ји –
закљу чу је Андре ја.

Мир ја на МарићПре драг Кова че вић

Андреја Шереметовић

Вла ди мир Дакић

Негде међу
з е л е  н и м
бре жуљ ци -
ма Кен та, у
мир ном и
лук су зном
ком плек су
за ста ре,
ч е т в о  р о
нео бич них
при ја те ља
саста је се
с в а  к о г
четврт  ка .
Они нису обич ни пен зи о не ри:
мрске су им дру штве не игре и пре -
зи ру да при ча ју о боле сти ма које
их муче. Уз чашу вина и кола чи ће
с вот ком, Ели за бет, Џојс, Ибра хим
и Рон мно го више воле да истра -
жу ју ста ра, нере ше на уби ства и
тако вежба ју мале сиве ћели је…

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
како успе ва те да савла да те нега -
тив не емо ци је. Књи ге из „Вул ка -
на” доби ће ауто ри сле де ћих порука:

„При хва та њем! Не вре ди бежа -
ти од њих, тек кад их при хва тиш
и при гр лиш – оне неста ну.”
064/3187...

„Уда рим бри гу на весе ље и певам
и при ме њу јем ону Бори ну: ’О, како
је лепо бити глуп’.” 060/2031...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње око чега нај ви ше
бри не те:

„Нај ви ше бри нем око тога да ли
ћу успе ти да про чи там све добре
књи ге овог све та, све и да живим
120 годи на и читам сва ки дан!”
069/2539...

„Што би рекао Срђан Роје – брига
је зло у по тре ба маште. Тру дим се
да не бри нем.” 069/1401... Д. К.

Два чита о ца који до 24. фебру а ра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
поша љу нај ду хо ви ти ји одго вор на
пита ње: „О чему сања те?”, награди -
ће мо по јед ном књи гом. Одго во ре
ћемо обја ви ти у наред ном броју.

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.

Годи на је
1468. Мла -
ди све ште -
ник Кри сто -
фер Фер -
факс сти же
у заба че но
село на југо -
з а  п а  д у
Е н г л е  с к е
како би са -
хра нио па -
р о  х и ј  с к о г
прет ход ни -
ка. Паро хи ја ни га не доче ку ју
раши ре них руку. Сум ња ју да ста -
ри све ште ник није умро при род -
ном смр ћу и пове зу ју њего ву смрт
с неста лим књи га ма и кости ма
про на ђе ним у бли зи ни. Да ли је
због сво је опсе си је про шло шћу
изгу био живот?

„Дру ги сан”
Робер та Хери са

„Клуб уби ста ва
четврт ком”

Ричар да Озма на

Два чита о ца који до 24. фебру а ра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
поша љу нај ду хо ви ти ји одго вор на
пита ње: „Како вежба те сво ју мемо -
ри ју?”, награ ди ће мо по јед ном књи -
гом. Одго во ре ћемо обја ви ти у
наред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Вла ди ца Мијај ло вић

Божи дар Фор го
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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



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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

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!

ФИАТ ПАНДА 1.1 young,
2002. годиште, путнички,
рег. До 03. 01. 2022 год.
Тел. 061/138-68-73 (СМС)

ДЕЛОВИ: југо, суза, кец,
мотори, петостепени ме-
њачи, остало. 064/856-60-
65. (301112)

ГОЛФ 4, 1.4, 202, петора
врата, фул опрема,
165.000 км. 064/130-36-
02. (301207)

АУТО хјундаи 2003, бен-
зин, плин атест, темпомат
клима, катализатор. Тел.
064/004-52-30. (301164)

ПОЛО 1.4, 2000. годиште,
144.000 км, регистрован
до 28.а прила 2021, 950
евра. 062/832-36-38.
(301180)

СТИЛО 1.2, 2002, петора

врата, у првој боји, шест

брзина, клима. 064/130-

36-02. (301207)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,

динамик опрема, атести-

ран плин, прва боја.

064/587-50-24. (301207)

ШКОДА РУМСТЕР 1.2,

ХТП, 2009, 125.000 км,

атестиран плин, фул

опрема, на име. 064/587-

50-24. (301207)

ПУНТО 1.2, 2006, петора

врата, атестиран плин,

155.000 км. 064/130-36-

02. (301207)

ПЕЖО 206, 1.3, 3 В, 2005,

металик сив, клима,с ерво.

064/142-55-93. (301112)

КУПУЈЕМ возила од 100
до 2.000 евра. Стање не-
битно. 063/165-83-75.
(301141)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-
05. (301141)

ПРОДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 063/161-95-
56. (301196)

ИЗДАЈЕМ гаражу на пр-
вом нивоу Конструкторо-
ве гараже, Котеж 2.
063/122-55-22. (301236)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-
куп слупаних и неисправ-
них. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (301240)

ЧАМАЦ/ГЛИСЕР, „Г-370”
3.72 x 1.65 x 0.59. Тел.
065/421-22-10 (СМС)

ПРАСИЋИ за клање и др-
жање мушки и женски на
продају. Мића.064/303-
28-68 (СМС)

ОГРЕВНО дрво багрем,
исечено, цена 4.600 дина-
ра. 063/770-64-22 (СМС)

ОГРЕВНО дрво багрем,
исечено, цена 4.600 дина-
ра.  062/147-93-51 (СМС)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 6 кв,
само 40 евра. 065/634-
38-51 (СМС)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, 4.500 дина-
ра. 064/356-03-93, бес-
платан превоз. (299087)

РАСПРОДАЈА кока носи-
ља у пуној носивости са
фарме Дабић у Панчеву,
по цени од 200 динара
комад. Вршимо упис за
28. 2. 2021. 013/377-901.
(300909)

ТВРДО дрво суво, акција,
превоз, сеча гратис, мере-
ње код вас кући. 064/959-
49-61. (299835)

ПРЕОСТАЛО дрво, акци-
ја, буква, багрем, храст,
са превозом и сечом. Це-
на 4.500 динара. 065/440-
09-65. (299835)

ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци и свиње. Могућ-
ност клања и печења.
060/037-11-96. (300791)

ПРАСИЋИ на продају. Ми-
ћа, Новосељански пут 175.
064/303-28-68. (СМС)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те, судопера 3.000 дина-
ра, нова. 063/773-45-97.
(301092)

ПРОДАЈЕМ два гробна
места, католичко гробље.
064/438-12-35. (301098)

СУДОПЕРА, орман с ци-
пеларником, кревеет дво-
сед, тросед, полуугаона
гарнитура, фотеље.
063/861-82-66. (301132)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,
рижидере, уљани радија-
тор с калорифером, трпе-
заријске столице, телеви-
зор. 063/861-82-66.
(301132)

ПОЛУКОНЦЕРТНИ кла-
вир, каучеви, ормани, ку-
хињски елементи, судопе-
ра, роба se cond han da.
064/903-25-58. (301144)

ПРОДАЈЕМ регал, сто,
столице стилске, дечји мо-
тор бензин, креветац, два
ормана, тучани лонац.
066/888-22-89. (301169)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, гаран-
ција, вршимо поправке.
063/714-38-98. (2301152)

ПРОДАЈЕМ двосед, две
фотеље, 120 евра.
064/314-00-68. (301183)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи и
клупу прохромску са два
седишта. 013/352-114.
(301202)

УГАОНА комода од пуног
дрвета (200 х 60 х 60 цм),
одлично стање. 064/163-
57-59. (301114)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
телевизоре, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (301067)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
сатове, новац, пенкала,
медаље. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/488-
40-22. (301101)

КУПУЈЕМ столице, столове,
кухиње, остало покућство.
062/148-49-94. (301210)

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

БАВАНИШТЕ, кућа, 10
ари, 28.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (301163)

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

ПРОДАЈЕМ два и по хек-

тара грађевинског земљи-

шта, северна зона.

062/102-89-16. (300426)

НА НОВОЈ МИСИ кућа

170 квм, два купатила,

три терасе, без посредни-

ка. 061/406-35-49,

063/807-75-61. (300893)

КУЋА на продају, Старче-

во, главна улица, 8 ари

плаца. 063/829-83-18.

(301215)

ПРОДАЈЕМ кућу у Стар-

чеву, поред пута, 140 квм,

без посредника. 061/180-

26-30. (301157)

ПЛАЦЕВИ, градско грађе-
винско земљиште, дозво-
љена градња. 064/212-52-
52. (301165)

НА ПРОДАЈУ старија кућа
са 4.5 ара плаца или за-
мена за одговорајући
стан, Јове Максина 26.
063/537-003. (301175)

ПРОДАЈЕМ викендицу 40
квм, 3.7 ари плаца, сви-
њац, кокошињац, остава,
амбар, 20 шљива, 20 лоза,
преко од Новог гробља,
10.000 евра. 465-777.
(301153)

КУЋА, Београд, Вождо-
вац, Гостиварска 39, 3
ара, 24.000 евра, прода-
јем, узимам у рачун ккућу
у Панчеву. 062/465-777.
(301153)

КУЋА, нова, општина
Алибунар, 13 ари, 82 квм,
објекти, 10.000 евра.
063/180-22-26. (301242)

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

ЛУКС СТАН, Стрелиште,
новија зграда, ниско при-
земље, 57 квм, 36.000,
укњижен. 061/222-27-68.
(301143)

СТРЕЛИШТЕ, 66, ЦГ, IV,
прелеп. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (301163)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две тера-
се, трећи спрат, лифт, ТА,
могућност ЦГ. Звати по-
сле 17 сати на тел.
064/119-60-06. (301154)

ПРОДАЈЕМ стан, Ослобо-
ђења, 40 квм, IV спрат од
V, без посредника.
061/180-26-30. (301157)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 
• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 12. ДО 25. ФЕБРУАРА 2021.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

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

(2/299242)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

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

ТАМИШ КАПИЈА, гарсо-
њера, 29 квм, V, ЦГ, тера-
са, 33.600. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (301227)

СОДАРА, двоипособан,
67 квм, VI II/XI I, ренови-
ран, гаража, 63.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (301227)

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

ИЗДАЈЕМ конфоран стан
90 квм у кући на старој
Миси. 061/600-49-00
(СМС)

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

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

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 40 квм, на Стрели-
шту, ЦГ. 063/884-26-32.
(301206)

ИЗДАЈЕМ мањи комплет-
но намештен двособанс
тан у центру са централ-
ним грејањем за 200 евра.
У цену улазе све дажбине
за стан осим струје.
060/417-34-50. (301196)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
43 квм, ЦГ, лифт.
064/391-91-38. (301095)

НОВА МИСА, издајем
празан једноипособан
стан, са ЕГ. Тел. 061/208-
51-51. (301159)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, на Стрелишту,
ЦГ и једноипособан на
Котежу, ЦГ. Тел. 060/372-
03-02. (301100)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплет н амештен, у цен-
тру Панчева,, призем,ље,
етажно грејање на гас.
063/311-369. (301108)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен стан, 40 квм, у
центру.  065/344-85-77.
(301155)

ДВОРИШНИ стан издајем
самцима код Преобра-
женске цркве. 060/161-
64-78. (301187)

НАМЕШТЕН стан код
Стоматолошког , издајем,
погодан за студенте.
069/360-10-11. (301192)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру, Стевана Срем-
ца 80, Стрелиште.
061/615-80-80. (301222)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намеште-
ну гарсоњеру, центар, од-
мах усељива, wi/fi, ка-
бловска повољно.
060/691-88-23. (301218)

ИЗДАЈЕМ апартман-гар-
соњеру, намештен, за јед-
ну особу, у центру града.
064/014-81-37. (301223)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте.
Раднички смештај. Центар.
063/502-211. (301225)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан, строги ценар,
пешачка зона, Масарико-
ва, централно. 065/521-
13-87. (301236)

ИЗДАЈЕМ локал од 90
квм, код Аутобуске стани-
це. 063/278-421. (300982)

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

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

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

ЛОКАЛ за издавање, нова
Миса, 95 квм, близу шоле,
цена 270 евра. 063/327-
884. (301071/р)

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

ИЗДАЈЕМ локал код Зеле-
не пијаце, Браће Јовано-
вић. 060/351-03-56.
(301087)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, укупно 135 квм, два
бокса по 40 квм и два ло-
кала по 25 квм. Атрактив-
на локација, преко пута
новог „Лидла”. Погодно
за све врсте делатности.
063/241-925. (301204)

ИЗДАЈЕМ леп локал, 32
квм, ЦГ, клима, 120 евра,
Змај Јовина 5, зграда
оловка. 063/703-70-32.
(301151)

ПОТРЕБНИ виши козме-
тичари и масери.
065/259-96-62 (СМС)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е
категорије са искуством
за међународни Румунија
и Бугарска. Пријава, ста-
лан посао. 069/301-17-00
(СМС)

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

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

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

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

ПОТРЕБНА жена за 24.
часовну негу старије жен-
ске особе, обезбеђен сме-
штај, храна и додатна
новчана накнада.
063/315-543. (301104)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”
потребан кувар са иску-
ством. 061/683-27-70.
(301190)

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари и пицерији, Ул. Вељ-
ка Петровића 12-а, Пан-
чево. 063/130-75-40.
(301230)

ПОТРЕБНИ вредни и од-
говорни људи за поделу
флајера. 063/884-26-32.
(301206)

ПОТРЕБНИ мајстори за
израду и уградњу АЛУ и
ПВЦ столарије. 063/249-
432. (301213)

ПОТРЕБАН возач камио-
на, са искуством, за међу-
народни транспорт у ре-
гиону. Звати на тел.
063/237-977. (301216)

ПИЦЕРИЈИ „Борнео” по-
требне раднице за рад у
кухињи. 065/205_10-52.
(301233)

ФИРМИ „Сплавови Алек-
сић” потребни радници
на позицији заваривач (са
атестом) и бравар (са ис-
куством. CV слати на
email: spla vo vi tek ma ri -
nas@gmail.com. 062/162-
22-58, Миљан. (301241)

CAF FE „Љубичево”, тражи
конобара-конобарицу за
рад. 069/364-10-04. (301182)

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

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

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (301023)

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

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

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, глетовање, крече-
ње, фарбање столарије.
064/280-26-15. (300895)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабине,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(299906)

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

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-20-
03. (301238)

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

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³
, шљунак, песак, утовар и
одвоз шута. 064/505-62-
44. (300408)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које смета. 063/369-
846. (301118)

МОЛЕРСКИ радови, бр-
зинско кречење станова и
локала, гипс, хидроизола-
ција, најповољније.
060/145-99-09. (301156)

ЦЕНТАР, двособан, рено-
виран, 49 квм, II, 48.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (301227)

ЦЕНТАР, нов, 41 квм, I,
49.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (301163)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 квм, VI/VI II, ПВЦ сто-
ларија, сређен, 45.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (301227)

КОТЕЖ 1, код амбуланте,
двособан, 62 квм, II,
52.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (301227)
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ОБАВЕШТЕЊЕ

о увођењу у војну евиденцију 

регрута рођених 2003. године 

и старијих годишта у 2021. години

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАД-
НОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ (Сл. Гласник
Републике Србије бр. 88/09, 95/10 и 36/18) И ЧЛА-
НА 4. СТАВ 3. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ИЗВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ
ОБАВЕЗЕ (Сл. Гласник РС бр.100/11), ПОЗИВА-
МО СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА, ДРЖАВЉАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РОЂЕНА 2003. ГОДИНЕ И
СТАРИЈИХ ГОДИШТА (РОЂЕНИ 1991 – 2002)
КОЈИ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ РАЗЛОГА НИСУ УВЕДЕ-
НИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕН-
ТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО, УЛИЦА МИЛОША ОБ-
РЕНОВИЋА БРОЈ 1, ЧЕТВРТИ СПРАТ, СОБА
БРОЈ 10, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕН-
ЦИЈУ.

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 09,00 до
15,00 ЧАСОВА У ПЕРИОДУ ОД 18.01.2021.ГОДИ-
НЕ ДО 28.02.2021.ГОДИНЕ.

РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
ТРЕБА ДА ПОНЕСЕ ЛИЧНУ КАРТУ. УКОЛИКО ЈЕ
НЕ ПОСЕДУЈЕ НА УВИД ПОНЕТИ ДРУГУ ЈАВНУ
ИСПРАВУ ИЗ КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕН-
ТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ ПУТНУ
ИСПРАВУ.

РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ДУЖНИ СУ ДА СЕ, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ, ЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ДИПЛОМАТ-
СКО-КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕ-
ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

НАЧЕЛНИК
потпуковник

Дејан Здравковић

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ

ОДНОСА

1. Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА)

за ужу научну област КЛИНИЧКА 

СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– Завршен стоматолошки факултет,  специјализа-
ција из области пародонтологије и оралне медици-
не као и остали услови предвиђени Законом о ви-
соком образовању („Сл. Гласник Републике
Србије” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020 – др. закон) и Статутом Стомато-
лошког Факултета.

Са кандидатом изабраним у звање доцента или
ванредног професора закључује се уговор о раду
на одређено време у трајању од 5 (пет) година, а
са кандидатом изабраним у звање редовног про-
фесора закључује се уговор о раду на неодређено
време.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-
сти услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на ад-
ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жар-
ка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити 
на телефон: 013/235-12-92. 

Akcionarsko društvo „Feromont oprema” iz Pančeva,
Ul. Skadarska br. 77 poziva zainteresovane da se pri-
jave na oglas za sledeće poslove:

1. Konstruktor – dva izvršioca sa iskustvom na po-
slovima izrade tehničke dokumentacije i tehničke pri-
preme proizvodnje, na neodredjeno vreme. Školska
sprema: Diplomirani mašinski inženjer 

2. Konstruktor – pripravnik – dva izvršioca bez is-
kustva za obuku na poslovima izrade tehničke doku-
mentacije i tehničke pripreme proizvodnje. Školska
sprema: Diplomirani mašinski inženjer. 

Oglas je otvoren od 16. 02. 2021. godine do popune.
Zainteresovani kandidati treba da podnesu prijavu sa
Curriculum vitae na adresu: „Feromont oprema” a. d
Pančevo, Skadarska 77 ili na email: 
office@feromontoprema.rs. 

Informacije na tel. 013/331-277 od 08 do15 sati. 

 
Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,

procesne i industrijske opreme i postrojenja

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

10. фебруара 2021., изненада, у 74. годи-

ни, напустио нас је наш вољени супруг,

отац, деда и брат

СТАНКО ЗЕНГ
1. I 1948 – 10. II 2021.

Оставио је неизбрисив траг у нашим

животима.

Не верујемо да више није са нама.

Породица

(49/301139)

Последњи поздрав

ЗЕНГ СТАНКУ

од пријатеља из „Панчевца”

и Школе „Визија”

(27/301121)

СТАНКО ЗЕНГ
Последњи поздрав.

Кум ЈОВИЦА
МИЈАТОВИЋ
с породицом

(50/301139)

СТАНКО

ЗЕНГ

Последњи поздрав

великом пријатељу

наше породице.

Шукијеви МИЛЕ

и ЈАСМИНА
(60/301168)

Последњи поздрав

СТАНКУ

ЗЕНГУ
Изненадни губитак оста-
вља неизбрисиву тугу за
добрим човеком и доаје-
ном панчевачког нови-
нарства.

ДРАГАН ЂУРОВИЋ и
ДРАГАН ДИМИТРИЈЕВИЋ

(81/301200)

После краће болести,

изненада нас је напу-

стио наш отац, деда и

прадеда

РАТКО

МИЋИЋ
19. III 1944 – 8. II 2021.

Ожалошћени: 

ћерка ОЛИВЕРА

и зет ЈОВИЦА

са породицом

(54/301146)

МИЛОДРАГ КРЕМЕНОВИЋ

Последњи поздрав пријатељу.

АЦА, КЕКА, ЖУЋО, ЈАЦА, СИНГЕР, СЛАВКО ЗАВИЧАЈ, ЂЕНКА, БОЖО,

ЂУРО БЕРИЋ, МАГЛОВ, МИЋО ПРИЗМА, ЗОКИ ЦАРАН, ЦОЈА, ЖЕЉКО

ГРАОВАЦ, РАДЕНКО, СВЕТО ЂАНГО, КРТОЛА, РОБИ, МАРКО ХРИБ, БАНЕ

АЈДЕР, ЈОЦА ВУЛКАН, ЛУГАР, ГРЧКО, ДРАШКО, ЗОКИ ПТИЦА, ТОМО,

РАНКО, ЗОРАН БЕОГРАД, ЈОВА СЕЛЕКЦИЈА БИЉА, КРАВЧЕНКО, МИПИ,

ЖИКС, КАРЛО, ЧЕДО, ЖАРЕ ФИТ, ДРАГО, ДАНЧЕ, МАРКО РАШЕТА, ЗОКИ

ВАСИЋ, АЦА ХАЈДЕР, ЗВОНКО СТАКИЋ, ЈАСМИНКО, МИКИ, МИРКО

КОРАЋ, ЗОКИ СЕВЕРОИСТОК, ВЕСКО, ПАВЛЕ ТМУШИЋ, СИМО БРАШО,

БОБАН РАЈОВИЋ, БУДА ВИШЊИЋ, БЕРИ, БРАНКО ЏУЏА, ЉУБО ЛИШАНИН,

ПИКСИ, КРЦО, ЗЛАЈА БАГЕР, КНИНЏА, ГАГИ ЦРНИ, РАДЕ ЦВЕТИЋ,

МИЛОРАД ШАРЕНИЦА, МИЛАН КОРДУН, ГАШО, МАРИНАЦ, МЕДО,

ДРАГАН САНИТАРАЦ, ВЛАДО ПЕКАР, ДРАГАН РУЖ, ЈОЦО МАКЕДОНАЦ

и РАДОВАН МОМЧИЛОВИЋ

(76/301191)

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

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85.
(301171)

ПАРКЕТАР, поставка но-
вог, хобловање, фуговање,
лакирање старог паркета.
062/476-815. (301176)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, кр-
пљење, педантно, повољно.
062/188-97-71. (301085)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-80-
49. (301161)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталаци-
је, табле, индикатори, бој-
лери, климе, шпорети, ТА
пећи. 060/521-93-40. (301148)

ФРИГО „МАТИЋ”: климе,
монтажа, сервис, фрижи-
дери, веш-машине, ТА пе-
ћи, бојлери, шпорети.
060/521-93-40. (301148)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-
новирање купатила, сла-
вине, вентили, одгушење
канализације., 061/193-
00-09. (301150)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења, замена, правци
ве-цеа, бојлера, када, ба-
терија. 013/377-930,
062/144-40-64. (301189)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ради
одгушење судопере, купа-
тила, поправке, замена,
одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (301188)

БРАЧНИ пар гледао би
старије особе за кућу или
стан. 062/821-64-05,
063/146-35-65. (301198)

РАДИМО физичке посло-
ве: рушења кућа, ископи,
бетонирања, одношење
ствари. 064/122-69-78.
(301202)

ОБАРАЊЕ стабала, крче-
ње плацева, рушења кућа,
зидова, одношење ствари.
060/035-47-40. (301202)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,

повољно. 061/818-34-96.

(301205)

ТРАЖИМ слободну младу
жену, чистачицу, која је
без деце, да одржава ку-
ћу, плата, стан, итд.
061/205-65-75. (301194)

ЖЕНУ млађу, за заједнич-
ки живот, финансијски бих
је обезбедио. Нека се јави.
061/205-65-75. (301194)

СТРАНИ пензионер, тра-
жим, младу жену до 35
година, преписао бих јој
осигурање животно.
061/205-6575. (301194)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјалноо обезбеђен,
жели да упозна жену или
девоку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(301208)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, бесплатан пре-
воз и преглед. 060/07-84-
789, 063/77-84-789, Ул.
Јована Рајића 1 (код по-
ште на Тесли). (301240)

ТЕПИХ сервис „Путник”,
дубинско-прање тепиха,
намештаја. Комора.
013/302-820, 064/129-63-
79. (301219)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, ТА пећи, шпоре-

те, поправљамо квалитет-

но са гаранцијом. „Фри-

готехник”, 064/122-68-05.

(301221)

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. (301135)

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

УСЛУГЕ

301-150, 300-830
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је 14. фебруара 2021.

године преминуо наш драги

БРАНИСЛАВ ВУЧЕТИЋ
1935–2021.

Сахрана је обављена 15. фебруара 2021, у Качареву.

Ожалошћени: супруга МИЛИЈАНА, синови ЖЕЉКО

и НЕБОЈША, ћерке ЛИДИЈА и ЈУЛИЈА са породицама

и остала родбина и пријатељи

(73/301186)

14. фебруара 2021. престало је да куца

велико срце нашег оца, деде и свекра

БРАНИСЛАВА ВУЧЕТИЋА

Био си и остао наш анђео и са анђелима

почивај.

Твоји: ЊЕГОШ, МАЦА, 

ЈЕЛЕНА и ВУКАШИН

(71/301186)

БРАНИСЛАВ ВУЧЕТИЋ
1935–2021.

Отишао је добар, поштен и хуман човек, отишао је мој тата.

Далеко на неко боље место.

Волим те и са великом тугом се опраштам од тебе.

Нека твоја племенита душа почива у миру.

Твоја ЛИДИЈА

(75/301186)

Последњи поздрав нашем драгом

БРАНИСЛАВУ ВУЧЕТИЋУ

од његових ВЕЛИЧКОВИЋА

МАРКА и МИЛЕНКА

Почивај у миру, остајеш заувек у нашим

срцима.

(72/301186)

Последњи поздрав

БРАНИСЛАВУ ВУЧЕТИЋУ

од ЈУЛИЈЕ и СЛАВИШЕ

(74/301186)

Последњи поздрав нашем добром

деда БРАНКУ

од породице АНЂЕЛОВСКИ

(70/301186)

17. фебруара 2021. упокојио се наш отац,

супруг и дека

ЉУБОМИР ТИМИЋ
1945–2021.

мајор у пензији

Са љубављу и захвалношћу опраштамо се

од њега. 

Нека почива у миру Божјем.

Породица ТИМИЋ

(95/301228)

9. фебруара 2021. преминуо је наш драги

ПЕТРОНИЈЕ ДЕЛИЋ
1932–2021.

Поносни смо што смо те имали. 

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерке СЛОБОДАНКА и

СЛАВИЦА, зет ПЕРА и унука ИВАНА

(77/301193)

10. фебруара 2021. преминуо је наш вољени

СЛОБОДАН АРСЕНОВ
1943–2021.

Хвала ти за многа мала и велика задовољства што си учинио да

нам живот буде лакши и лепши, да будемо срећнији и бољи људи.

Његови најмилији: супруга СЕЈКА, син ЖИВИЦА, снаја ЈЕЛЕНА,

ћерка СПАСА, зет САША и унуци АЛЕКСА И ДАРИО

(7/301103)

С тугом се опраштам

од вољеног брата

СЛОБОДАНА

АРСЕНОВА

Сестра ЂУЂА

са породицом

(8/301103)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

СЛОБОДАНУ

АРСЕНОВУ

од прије БИЉАНЕ и

пријатеља МИЛЕТА

ЖИВКОВИЋА
(9/301103)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

СЛОБОДАНУ

АРСЕНОВУ

од прије БОЖАНЕ

САВАНОВИЋ

(10/301103)

9. фебруара 2021.

преминула је наша

драга

РАДМИЛА

СТЕФАНОВ
1941–2021.

С тугом смо се опро-

стили од наше супру-

ге, мајке, баке и пра-

баке.

(12/301105)

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
БЛАГАЈНА

013/300-830
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ЉУБИЦА

ГРУБИЋ

БУБА
С поштовањем и неиз-
мерном жалошћу, опра-
штамо се од наше драге
комшинице Бубе.

Породице
ТОМАШЕВИЋ, 

ЛИГЕЗАН и ОПАЧИЋ
(44/301133)

Последњи поздрав

нашој вољеној

ЉУБИЦИ

ГРУБИЋ
29. IX 1935 – 12. II 2021.

Увек ћеш живети у

нашим срцима.

Твоји најмилији: 

син НЕША, снаја

СВЕТЛАНА и унуци

ИВАН и ЈОВАНА

(57/301158)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ САВИЋ

Отишла си, али никада из наших живота.

Недостајаћеш нам пуно.

Сестра МИРЈАНА, зет ГОРАН и сестрићи ПЕЂА и МАРКО

(31/301123)

Последњи поздрав

ЉИШКИ

Немам речи и немам више суза, само је туга остала у мом ср-

цу и празнина коју не знам како ћу да испуним после тебе.

Твоја МИКА

(33/301123)

ЉИЉАНА САВИЋ
1972–2021.

Била си јака, борбена, дивна жена и мајка.

Никада те нећемо заборавити.

Супруг ДЕЈАН и ћерке ДЕЈАНА и ЈЕЛЕНА

(37/301125)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ САВИЋ

од САЊЕ и МИЛЕТА АВРАМОВИЋА

(32/301123)

ЉИЉАНА САВИЋ
1972–2021.

Чувамо успомене на тебе, твој лик, доброту и

љубав коју си нам пружала. Знала си колико те

волимо, али никад нећеш знати колико нам не-

достајеш.

Ћерка ДЕЈАНА, зет МИРОСЛАВ

и унуке МИЛИЦА и МИА
(35/301125)

ЉИЉАНА САВИЋ

Последњи поздрав најдражој сестри од брата

ДРАГАНА са породицом и сестре СНЕЖАНЕ са

породицом
(39/301126)

Последњи поздрав

ЉИЉИ САВИЋ
Почивај у миру.

Од комшија у Моравској 11
(46/301136)

ЉИЉАНА САВИЋ
1972–2021.

Научила си ме много чему, али најтежу лекцију

си оставила да научим сама, а то је мајко да жи-

вим без тебе.

Много ћеш ми недостајати.

Ћерка ЈЕЛЕНА
(36/301125)

ЉИЉАНА САВИЋ

Последњи поздрав драгој ћерки.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Отац РАДИВОЈЕ и мајка ЗОРИЦА

(38/301127)

Последњи поздрав нашој драгој

ЉИЉАНИ САВИЋ ЉИШКИ

Нека твоја племенита душа почива у миру.

Породице ЦВЕТКОВСКИ и ШУША

(52/301142)

Последњи поздрав снаји

ЉИЉАНИ САВИЋ

од ТАЊЕ и ЕРВИНА

(91/301226)

Последњи поздрав

ЉИЉАНИ
Немам речи. Анђео си била и нека те анђели чувају.

Твоја баба ИРЕНА

(92/301226)

Последњи поздрав најбољој ујни

од њене СНЕКИ са породицом

(93/301226)

Последњи поздрав снаји и ујни

од фамилије БОРБАНДИ

(94/301226)

Последњи поздрав драгој

ЉИЉАНИ САВИЋ

од комшија у Моравској 11

(80/301199)

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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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.

13. фебруара 2021. упокојила се наша вољена

РАДОЈКА КОЧИЋ
1944–2021.

Из срца теку наше сузе, пече бол и плаче душа. Неизмерно смо ти

захвални за топлу љубав, доброту којом си нас обасјавала. Кад си

већ кренула, ти иди на небо међу одабране од Христа.

Ожалошћена породица: супруг МИЛАДИН, ћерке СЛАЂАНА

и ЉИЉАНА, син ЖЕЉКО, унуци КРИСТИНА, МАРКО

и АЛЕКСАНДАР, праунуци САВА и НИНА
(18/301110)

Последњи поздрав нашој драгој ујни

РАДОЈКИ КОЧИЋ
Тужни смо због твог одласка.

С поштовањем породице СЕКЕРЕШ и ВУЛИН
(17/301110)

Последњи поздрав

мојој драгој сестри и

тетки

РАДОЈКИ

КОЧИЋ

Њена сестра СЛОБО-

ДАНКА, сестричине

СНЕЖА и БИЉА са

породицама

(11/301104)

Последњи поздрав

вољеној тетки

РАДОЈКИ

КОЧИЋ

од МИЛУНКЕ

и МИЛА

(78/301195)

10. фебруара 2021, у 81. години, напустио нас је наш драги отац,

деда и прадеда

НИКОЛА БРКИЋ
12. X 1940 – 10. II 2021.

Твоју доброту и искреност памтићемо и чувати од заборава.

Ожалошћени: унуци АЛЕКСА и МАТЕЈА, унук ЖЕЉКО

и унука ЈЕЛЕНА са породицама, ћерка НАДА, 

снаја СНЕЖАНА и зет ВУКОМИР

(96/301229)

После кратке и тешке болести преминуо је мој

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК ЕМИЛИЦА
16. IX 1969 – 16. II 2021.

Волим те пуно и јако.

Твоја МИЛИЦА

(62/301171)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК
16. IX 1969 – 16. II 2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Неутешне породице ЗАНОВЈАК и ДЕАНОВИЋ

(61/301170)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЕМИЛУ ЗАНОВЈАКУ

Од ШКРБЕ и ОЛГИЦЕ

(83/301203)

Последњи поздрав

ЕМИЛУ

ЗАНОВЈАКУ

Породица ЛАЗАРЕВ
(85/301211)

Последњи поздрав нашем другу

ЕМИЛУ ЗАНОВЈАКУ

РАДОШ, ПЕШКО, РАЛЕ МАЈКА, ФЛЕШ, ГАГИ

ЂЕНЕРАЛ, САЛЕ ПОТРЧКО, МИЛАН и ИВАН

„CDR”, ДЕКИ и МИМА, ЈАНКЕЉА, ЈАЛЕ,

МИКИЦА, ТОЂА, СТЕВИША, ЈОЦА ГУВЕРНЕР,

ПЕРА ФРЕШ, ТАЊА РУБИН, МАРЛЕ, ДЕКИ,

ДАЛТ, ДУЛЕ, ЦЕФ, ЂОЛЕ ВОДОВОД, РАДЕ

КИНЕЗ, МИЦИ, СИБИН, БЕРИ, ВОЈА ПАРИЗ,

ПАНТА, ЗОЛИ МАЂАР, породица ВЛАЈИН и

остали другари из Бифеа „Сидро”

(97/301231)

МИРЈАНА

ФИЛИПОВИЋ
14. I 1949 – 11. II 2021.

Никада се нећу поми-
рити са чињенициом да
си отишла заувек, нај-
дража моја.
Љубави, почивај у миру.

Супруг СЛОБОДАН

(28/301122)

МИРЈАНА

ФИЛИПОВИЋ

Била си мој понос. Зау-

век ћеш остати у нашим

срцима и сећању.

Син ГОРАН, 

снаја ЈЕЛЕНА, 

унуке ТАРА и ЛЕНА

(29/301122)

МИРЈАНА

ФИЛИПОВИЋ

Била си јака, најјача,

Палчице наша. Стуб на-

ших живота.

Неутешна ћерка

НАТАША, зет ДЕЈАН

и унуци ТАМАРА

и ОГЊЕН
(30/301122)

Последњи поздрав драгој

МАРИЈИ БАДАЊАК
25. I 1931 – 10. II 2021.

Почивај у миру. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: синови ПЕТАР и НИКОЛА,

снаја ГИЗЕЛА, унуци ИВИЦА и ИВАНА са

породицом и праунуци АЛЕКСАНДРА и СТЕФАН

(82/301201)

6. фебруара 2021., у 81. години, после кра-

ће болести, преминуо је наш драги

МИРКО АЈДЕР
1940–2021.

Ожалошћени: супруга БРАНИСЛАВА, 

синови БРАНИСЛАВ и ГОРАН, 

снаја МАЦА, унуке ГОРДАНА и МИКИЦА

и праунука ХЕЛЕНА

(42/301130)

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

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

У суботу, 20. фебруара, у 11 сати, на гробљу у Качареву одржаћемо

годишњи помен нашој

ЉИЉАНИ ГЛИГОРИЋ
рођ. Чубрило

1957–2020.

Недостајеш нам много.

Мајка, сестра и ћерке са породицама

(51/301140)

Помен оцу

ВЛАСТИМИР

Саве ЛУКИЋ

Драги мој тата, тако

ми силно недоста-

јеш. Нема твојих зе-

лених очију, нема

моје друго ја.

Увек у мислима са то-

бом.

Ћерка ЉИЉАНА, 

зет СТЕВА и унуке

НИНА и САНДРА

(65/301177)

Пролазе дани и године, а за нас вечност и туга, јер није са

нама наша вољена

КРУНА СПАСИЋ
1937–2017.

Вечно си у нашим срцима, мислима и животима.

Твоји најмилији

(64/301173)

ДОБРИВОЈЕ РАИЧЕВИЋ

Прошла је и друга година.

Породица
(79/301179)

НАДЕЖДА УРОШЕВ
1931–2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо мојој мајци

Надежди, четрдесетодневни помен давати у суботу, 20.

фебруара 2021, у 11 сати, на Католичком гробљу.

Неутешни твој син СТЕВАН

(84/301209)

Четрдесет дана без тебе

БРАНИСЛАВА ЛАЛИЋ
1942–2021.

Увек си у нашим мислима.

(89/301217)
                                                        СНЕШКА, ГОГА и НЕНА

Четрдесет дана без

тебе

БРАНИСЛАВА

ЛАЛИЋ
рођ. Влајић

1942–2021.

Брат САВА из Долова

(88/301217)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНЧЕ

ЈОЦИЋ
15. II 1991 – 15. II 2021.

Тридесет година без те-
бе, али заувек са нама.

Твоји најмилији

(90/301220)

ДЕСЕТ ГОДИНА

СТАНИКА

НОВИЧИЋ
Твоји најмилији

(98/301232)

НАДА

СПИШЈАК

23. фебруара 2021.

навршавају се пуне

две године откако си

нас напустила, али

заувек у нашим срци-

ма.

Твоји: муж ЈАНО,

ћерка АНКА и син

ЈАНО са породицама

(99/301234)

Годишњи помен мојој мајци

АНГЕЛИ ЕРДЕЉАНАЦ
1935–2020.

даћемо у недељу, 21. фебруара, на Католичком

гробљу у Панчеву, у 12 сати.

Породица ЕРДЕЉАНАЦ

(101/301237)

Нашем вољеном

БОГОЉУБУ МИЛОШЕВИЋУ
12. IV 1935 – 12. I 2021.

дајемо четрдесетодневни помен 20. фебруара, у 11.30, на

Новом гробљу. Нека твоја добра и племенита душа почива у

миру.

С поносом и љубављу заувек у нашим срцима.

Породица

(100/301235)

13. фебруара 2021. године престало је да куца

племенито срце наше мајке, баке и свекрве

АНЧЕ ПОЛЈАК

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: син МИЛОРАД, снаја СНЕЖАНА и

унуци МИРОСЛАВ и МАРКО и остала родбина и

пријатељи

(47/301137)

Последњи поздрав

драгој комшиници

АНИ

ПОЛЈАК

Станари

у Моравској 14

(48/301138)

МАЛЕР

ЕСТЕР
1926–2021.

Последњи опроштај

од твог унука

ЖЕЉКА

(87/301214)
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СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВ Р. ФОРГО БАНЕ
20. II 1984 – 20. II 2021.

Био си нам прва и највећа радост. Остала су сећања и вечита

туга.

Мајка РАДМИЛА и отац ДРАГОМИР

(2/301086)

ПРЕДРАГ ИЛИЋ
2000–2021.

Заувек у срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА, 

ћерка АЛЕКСАНДРА, зет НЕБОЈША

и остали најмилији

(3/301088)

У суботу, 20. фебруара 2021. навршава се

шест месеци откада није са нама

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ

БРАНЧЕ
19. XI 1949 – 24. VI II 2020.

Превише је туге а премало речи да каже-

мо колико нам недостајеш.

Не постоје сећања у којима те нема. Зау-

век ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији
(24/301117)

Време пролази, туга

остаје

ЗОРАН

ПЕРИН
2013–2021.

ДАНА, САЛЕ и МИРА

са породицом
(26/301120)

Прошле су три тужне године откада није

са нама наш вољени

МОМИР ПАВЛОВИЋ

Увек си у нашим срцима и мислима.

Све док је нас живеће и најлепше сећање

на тебе.

Супруга ЈЕЛЕНА, ћерка ИВАНА

и син ВЛАДИМИР са породицама

(41/301129)

СЕЋАЊЕ

СРБИЈАНКА МИКИЋ
23. II 2011 – 23. II 2021.

Време пролази, сећања остају у нашим срцима.

МИЛАНА и СВЕТЛАНА

(40/301128)

ДУШАН СЕКУЛОВИЋ
2004–2021.

Време пролази а бол и туга остају.

Твоји најмилији
(43/301131)

20. фебруара навршава се шест месеци од смрти

нашег

ЗОРАНА ТОДОРОВСКОГ

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од времена и заборава.

Твоји: мајка КРИСТИНА, браћа ГОРАН

и ЈОВАН, син НИКОЛА и баба МАРА
(53/301145)

Прошла је година откада није са нама наш воље-

ни супруг и отац

СЛОБОДАН СИМИОНИДИС
2020–2021.

Заувек си у нашим срцима.

Твоји: МИРА, САЛЕ и ИКА

(55/301147)

ПОМЕН

ЗОРАН

ТОДОРОВСКИ

Тата, пуно ми недо-

стајеш.

Твој НИКОЛА
(102/301162)

Обавештавамо родбину и пријатеље да 20. фебруара 2021, у

11 сати, на Старом православном гробљу, дајемо шестоме-

сечни помен нашој драгој мајци, баки и прабаки

МАРИЈИ ПЕТРУЦ

Време пролази, а туга остаје!

Твоје ћерке НАДА и СМИЉКА са породицом

(56/301149)

19. фебруара навршава
се година од смрти наше

РАДМИЛЕ

КЕПИЋ
1934–2020.

Ожалошћени: син
МИЛАН, снаја ВЕРА,

унука РАДМИЛА
и праунука МИЛАНА

(58/301166)

19. фебруара навршава

се година од смрти наше

РАДMИЛЕ

КЕПИЋ
1934–2020.

Ожалошћени: син

СТЕВАН и снаја ЛЕНКА

(59/301167)

Прошло је тужних

четрдесет дана отка-

ко није са нама

СРЂАН

МИЛАНОВИЋ

Његови најмилији:

ГОЦА, ИГОР, 

ИВАНА и МИЈА
(63/301172)

21. фебруара 2021. даваћемо четрдесетодневни

помен мајци

СЛАВКИ АТАНАСОВСКИ

Синови ГОРАН и МАРЈАН
(66/301179)

Година дана је прошла
од смрти наше сестре и
тетке

МИРКЕ

АЛЕКСИЈЕВИЋ
Сећање на њу чувају:
породице МОЧОРКА,

ТОДИЋ, АНЂЕЛКОВИЋ
и ХАЈДУКОВИЋ

(67/301181)

Драги наш сине, после осам година јецаји су

заменили јауке, али бол, бол је остао заувек

МЛАЂЕН БОГДАНОВИЋ

Недеља, 21. фебруара 2021, у 11 сати.

Породица БОГДАНОВИЋ

(68/301184)

Године пролазе, љубав, поштовање и захвалност

никада

МИЛЕВСКИ

ВЕЛИМИР ДУШАНКА
2000–2020. 2020–2021.

Увек у нашим мислима и нашим срцима.

Син МИЛАН, снаја МИРОСЛАВА

и унука СНЕЖАНА са децом
(86/301212)
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Прошло је шест ту-

жних месеци без на-

шег

МИЛЕНКА

ТРИФКОВИЋА

Твоја породица: 

супруга МИЉА, 

син ПРЕМИЛ

и снаја ДРАГАНА

(1/301017)

КСЕНИЈА МИЛУТИНОВИЋ

У суботу, 20. 2. 2021, у 12 сати, даваћемо шесто-

месечни помен нашој мами и баки.

Тугују: РАДМИЛА и МИЛИЦА са породицом

(4/301093)

У понедељак, 22. фебруара 2021. навршава се шест ту-

жних година откада ме је напустио мој једини син

ВЕЛИМИР БАЈАГИЋ

Мили сине, време пролази, мајкин бол, све јачи, срце

боли све јаче и јаче. Нема дана, нема ноћи да мајка не

плаче. Изгубити чедо моје мило, шест година не знам

шта је с тобом било. Почивај у миру, анђелу мој мили.

Твоја мајка МИЛЕНА

(5/301194)

24. фебруара 2021.

навршава се четрде-

сет дана

ДУКАДИНКА

ТОМИЋ

Када се сетимо тебе

ходамо на прстима,

да не би тугу пробу-

дили.

Воле те: 

син СЛОБОДАН,

снајка СНЕЖАНА

и унук НЕМАЊА

(6/301102)

11. фебруара навр-

шавају се четири го-

дине откако није са

нама

ВОЈИН

ТОМИН

Ожалошћена

породица
(13/301106)

Нашем

ВАСИЛИЈУ ЋИРИЋУ
23. II 2005 – 23. II 2021.

Само букет белих ружа нек буде вечно на...

Живиш у сећању, дубоко у души, за сва времена.

Твоја породица

(14/301107)

Драги брат и ујак

ВАСА ЋИРИЋ
23. II 2005 – 23. II 2021.

Све више нам недостаје.

Не можемо заборавити блистав осмех, весео по-

глед, мио глас.

Уз нашу љубав живеће док је нас.

Сестра РУЖИЦА и сестричина ДАНИЦА
(15/301107)

Прошло је десет година од упокојења моје сестре

КАТИЦЕ ДУВАНЧИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ
24. II 2011 – 24. II 2021.

Брат ДРАГАН
(16/301109)

СЕЋАЊЕ

на

РАДОСЛАВА

СИМИЧИЋА
2000–2021.

С љубављу породица

(19/301111)

Четири године испуњене тугом, болом и сузама за нашим непрежаљеним

анђелом

САЊА МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Угаси се сунце наше, угаси се наша срећа.

Пролазе најтужнији и претешки дани без тебе сине, а туга и бол разара

наше душе. Огромна празнина је остала у нашим срцима и животима от-

када ниси са нама, која никад и ничим неће бити испуњена. Никад не мо-

жемо прихватити нити се помирити с тим да си отишла сине и да си нас

оставила, кад знамо колико си нас немилосрдно волела. Знамо да и сад

бринеш чедо наше, као што си увек бринула за нама, али туга наша досе-

же до неба како си нам сине сама. 

Најсјајнија звездо наша, у тишини вечног мира и спокоја, спавај међу ан-

ђелима чедо мило, а ми те чувамо у нашим рањеним срцима као највеће

благо овога света.

Твоји најмилији

(20/301113)

Четворогодишњи помен вољеној супрузи и мајци

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Кад срце и душа боле време није лек већ патња и вечна бол.

Не постоји време које умањује тугу и не постоје речи којима се мо-

же описати бол. Све више и више боли без тебе љубави.

Супруг САША и син ЛАЗАР

(21/301113)

18. фебруара навршиле су се четири годи-

не откада није са нама

БРАНИСЛАВ НОЛИЋ
2017–2021.

Тугују за тобом твоји најмилији.

ЖАНА, ДЕЈАН, НАТАША, 

МАРКО и МИХАЈЛО

(22/301115)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

ЈОВАНОВ

МИЛЕНА ДУШАН
2000–2021. 2008–2021.

Увек ћете бити вољени, никад заборављени у на-

шим срцима и мислима.

Ваше ћерке са породицама
(23/301116)

ПОМЕН

ВЕЛИБОР ЈАНКОВИЋ БОРА
23. II 2011 – 23. II 2021.

Чувамо га од заборава.

Његове: ЕВА, ВАЛЕНТИНА и НАТАША

(25/301119)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА

ЛАЦКОВ
рођ. Жебељан

21. II 1972 – 21. II 2021.

Године пролазе, а бол и
туга остају.

Ћерка ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ

(34/301124)

Тужно сећање на вољене

МЕСАРОШ

ЂЕРЂ ОЛИВЕР РОСА
2006–2021. 2008–2021. 2019–2021.

Ћерка и сестра САНА са породицом

(45/3011349

21. фебруара 2021. на-

вршава се десет година

откада са нама није на-

ша драга

ЗЛАТА

ВЛАДИСАВЉЕВ

Ожалошћени: сестра
ВЕРА са породицом

(69/301185)
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Емил Сфе ра (51) дипло ми рао
је на Факул те ту ликов них умет -
но сти у Бео гра ду 1994. годи не.
При ре дио је пре ко седам де сет
само стал них изло жби у земљи
и ино стран ству. Изла гао је на
вели ком бро ју колек тив них
изло жби. Сту диј ски је бора вио
у Пари зу на „Cite internationa-
le des arts” 1996. и 2003. Уче -
ство вао је у вели ком бро ју умет -
нич ких сим по зи ју ма и коло -
ни ја. Члан је наци о нал них и
локал них удру же ња ликов них
умет ни ка. Актив но се бави про -
мо ци јом деч јег ства ра ла штва
и педа го шким радом. Добит -
ник је више награ да, од којих
и две Окто бар ског сало на у
Пан че ву и вој во ђан ске награ -
де „Нађа па ти Кукац Петер” за
2010. годи ну. Уче ству је у осли -
ка ва њу амби јен тал них цели на,
као што су мура ли, а осли ка ва
и наме штај и енте ри је ре. Сли -
кар ством се актив но бави од
1984. годи не, а до сада је оства -
рио пре ко пет хиља да умет -
нич ких дела, од којих се мно -
га нала зе у при ват ним и гале -
риј ским збир ка ма широм све -
та. Запо слен је као ликов ни
педа гог у Пред школ ској уста -
но ви „Деч ја радост”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Када је умет ност
ушла у ваш живот? Ко је први
при ме тио тале нат?

ЕМИЛ СФЕ РА: Откад знам
за себе, јасни су ми били обри -
си ства ри које ме испу ња ва ју.
Знам шта ми је важно и шта
ме испу ња ва. Био сам оду ше -

вљен посма тра њем умет нич -
ких дела, наро чи то ста рих мај -
сто ра рене сан се, као и импре -
си о ни зма. Есте ти ка лини ја и
боја и њихо ва ком би на то ри ка
и цео тај неса гле ди ви бес крај
људ ске кре а тив но сти чини ми
се као пли ва ње по оке а ну у
коме сва ки покрет тела и жеља
за новим рас плам са ва још већу
потре бу за ства ра њем. Кри јум -
ча рио сам сво је прве годи не
црта ња јер сам то дожи вља вао
као вели ку тај ну, као љубав с
којом је нај леп ше бити сам и
ни нај ма ње није важно да ли
ће неко то виде ти и то је нај -
леп ши осе ћај, има ти сво ју тај -
ну љубав, и та љубав је бес ко -
нач на, што зна чи да је она као
небо сва ког дана нова и дру га -
чи ја, а да можеш ужи ва ти у
њој јер копаш по сво јој под -
све сти и непре кид но тра жиш
себе.

l Да ли се сећа те свог првог
рада који је при ву као пажњу
око ли не?

– Био је кишни дан, сред ња
умет нич ка шко ла, тре ба ло је
да сли ка мо мртву при ро ду, а
мене су оду ше ви ли кишо бра -
ни који су се нала зи ли у дну
кла се у којој смо ради ли, били
су отво ре ни, шаре ни, поста вље -
ни на све стра не, све тлу ца ли
су и пре си ја ва ли се као да су
се огле да ли на мокром поду.
Окре нуо сам се и то сам пре -
нео на папир, тај рад је после
добио свој живот и наше тао се
по разним изло жба ма. Мислим

да тре ба сли ка ти срцем. Увек
то буде боље него паме ћу.

l Како је текао ваш ака дем -
ски пут?

– Почео сам да се бавим сли -
кар ством 20. јуна 1984. годи -
не, када сам завр шио основ ну
шко лу, и то је у мом малом

живо ту била
нај ве ћа рево -
лу ци ја, а то
зна чи поно во
се роди ти и
вен ча ти се
конач но са
сво јом љуба ви
с којом касни -
је живиш и
пли ваш по
оке а ну бес кра -
ја. Сли кар ске
гру пе, шко ла
црта ња, дизај -
нер ска шко ла,
факул тет ли -
ков них умет -
но сти – све су
то биле инсти -
ту ци је кроз
које смо моја
љубав и ја про -
ла зи ли и све то

вре ме ми је било нај ва жни је
само јед но, а то ми је и данас,
да имам мир и само ћу да се
бавим црта њем и сли ка њем.

l Коли ко је обра зо ва ње ути -
ца ло на ваш умет нич ки израз?

– Датост по поста њу је таква
да сви има ју ту кли цу умет но -
сти која је у чове ку од рође -
ња. Будућ ност зави си умно го -
ме од роди те ља који моде лу ју
раз вој те кли це. Имао сам
огром ну сре ћу да сам као дете
бора вио у неким ате ље и ма и
посма трао изра ду неких сада
важних умет нич ких дела. Све -
стан тога да је дете као сун -
ђер и да упи ја све ути ске и да
се умет ност везу је за дете то ву
пси ху, одма ле на радим с њима
и тру дим се да их зара зим тим
поле ном лепо те сли кар ског
изра жа ва ња.

l Ваши радо ви су вео ма спе -
ци фич ни по моти ви ма и јар -
ким боја ма. Како бисте ви опи -
са ли соп стве ни стил? Зашто вас
баш ти моти ви инспи ри шу?

– Обра зо ва ње није само фор -
мал на инсти ту ци ја, то је све
са чиме се сусре ће мо и вољ но
и невољ но, често нешто нау -
чи мо од неко га где се нај ма -
ње нада мо и зато је живот јед -
но лепо чудо. Није ства ра ла -
штво ника кав посао који радиш
за паре или за сла ву или било
шта што би било одво је но од
чове ко ве лич но сти. Ства ра ла -
штво је оно што запра во јеси у
дуби ни душе и оно за шта си
од Бога позван, а то је да

чиниш свет бољим. То је оно у
шта си заљу бљен, о чему
мислиш и оно шта сањаш. Ми
смо јед на нит у пре ле пом
ћили му све та и тај наш конац
тре ба да дело укра си. Коли ко
ће моје дело да буде спе ци -
фич но, иде из моје потре бе да
учи ним један визу ел ни при -
зор који ће одго ва ра ти мом
кри те ри ју му.

l Бави те се педа го шким
радом. Коли ко вас тај сег мент
испу ња ва?

– Рад с децом је огром на
радост за мене и тешко ми је
да опи шем сво ју потре бу да им
пре не сем све сво је импре си је
о умет но сти које носим у себи.
Деца су чудо, она осе те бес ко -
нач ност кре а тив но сти и зато
им је лепо, деца зна ју, често
боље од одра слих, да је умет -
ност само игра и да је радост
ства ра ла штва ту. Не посто ји
бољи начин да дете доби је
потвр ду сво је важно сти, као кад
нешто ство ри, нацр та или
напра ви. Све бес ко нач но сти су
сестре: кре а тив ност, космос,
умет ност, небо, ком би на ци је
боја, лини ја... и додир с њима
је игра. У раду с децом при сту -
пам, уз неза о би ла зну кла сич -
ну музи ку, нај ва жни јим ства -
ри ма, а то су, као прво, уме ће
изра жа ва ња и изна ћи начин да
пра вил но нацр таш пред мет, и
то је осно ва,
као азбу ка, као
у музи ци ноте;
кад то нау че да
савла да  ва  ју ,
онда је радост
ства ра ла штва
нај леп ша.

l Шта је спе -
ци фич но у
раду с нај мла -
ђом попу ла ци -
јом? Коли ко
црта ње и сли -
ка ње ути че
пози тив но на
њихов раз вој?

– Од огром -
не је важно сти
за сва ко дете
да се бави
м а н у  е л  н и м
радом. Сва ко
од нас је рођен
као homo cre-
ativus и ство -
рен да буде
ства ра лац. У
дете ту се тада акти ви ра ју сви
потен ци ја ли кроз мото рич ке
актив ност, а раз ви ја ју се и ког -
ни тив ни потен ци ја ли и може -
мо рећи да то ути че на цело -
ку пан раз вој мла дог бића, а
самим тим и на ква ли тет уче -
ња и цео живот.

l Деца су вео ма искре на и
при род но кре а тив на. Шта ви
учи те од њих?

– Део смо све та који има
сво ја кре та ња, сво је дело ве који
су добри, одлич ни, али има у
овом живо ту и ства ри које,
нажа лост, не функ ци о ни шу нај -
бо ље. Има боле сне деце која
нису ни чула у свом малом
живо ту за болест и да тако
нешто посто ји, конач ност живо -
та, има роди те ља који свом
нај дра жем бићу не могу да
помог ну да се лечи, има око
нас пуно тешких суд би на и
зато нема мо пра во да жму ри -
мо. Захва љу ју ћи и тим див ним
људи ма из „Нур до ра” тру дим
се да кроз раз ли чи те иде је и
актив но сти будем од помо ћи
и да деци учи ни мо детињ ство
здра ви јим, весе ли јим и леп -
шим. Кроз осли ка не деч је бол -
ни це и домо ве здра вља бри -
ше мо поне ку сузу с лица, изма -
ми мо осмех јер је на зиду баш
нека буба ма ра.

l Вео ма често сво је радо ве
покла ња те у хума ни тар не свр -
хе. Коли ко је за вас лич но то
важно?

– Умет ност је кроз веко ве
има ла ту свр ху да слу жи људи -
ма као прво да непи смен народ
у црква ма дожи ви Хри стов
живот и стра да ња, слу жи ла је
на дво ро ви ма да ове ко ве чи
неке људе и дога ђа је. Умет -
ност опле ме њу је људ ске душе.
Она чини живот сми сле ним.
Изу зет но ми је дра го и узви -
ше но се осе ћам када могу да
про да јом сво јих сли ка дару -
јем јер се једи но када дајеш,
осе ћаш као човек.

l Коли ко је Пан че во као сре -
ди на ути ца ло на ваш умет нич -
ки раз вој? Шта нај ви ше воли -
те у нашем гра ду?

– Живи мо у гра ду с бога том
кул ту ром и исто риј ским насле -
ђем. Нема те наци о нал не исто -
ри је умет но сти која се у добром
делу није дота кла Пан че ва,
почев од Кон стан ти на Дани -
ла, Паје Јова но ви ћа, Уро ша
Пре ди ћа, Сто ја на Тру ми ћа,
Мила на Буто за на и оста лих
зна чај них у два де се том веку.
Овај град је зна ча јан умет нич -
ки цен тар и било би суви ше
да набра јам.

l На шта сте поно сни у свом
раду?

– Тру дим се да уве дем прак -
су да пред школ ци одла зе редов -
но у бео град ске музе је и има
томе већ пет годи на. Поно сан
сам на то што нај мла ђи има ју
сво ју сли кар ску коло ни ју већ
два де сет три годи не, с њима
раде нај бо љи ликов ни педа гози

и у томе смо баш ми Пан чев ци
једин стве ни, а оно у шта сам
дубо ко убе ђен, то је да се сва ко
ула га ње у еду ка ци ју нај мла ђих
мно го стру ко одра жа ва како на
тог мла дог чове ка, тако и на
дру штво у цели ни.

Мир ја на Марић

Нема њи на ули ца је неко ли -
ко пута кроз исто ри ју мења -
ла име: пре 1891. зва ла се
Дво ри шна; потом је, до 1921,
била Пете фи је ва, да би у Кра -
ље ви ни СХС први пут поне ла
Нема њи но име. У вре ме Дру -
гог свет ског рата била је Лау -
до но ва, по вој ско во ђи из првог
века, а након осло бо ђе ња је
опет доби ла име зачет ни ка
срп ске вла дар ске лозе.

Сте фан Нема ња је осни вач
дина сти је Нема њи ћа. Рођен
је 1114. (пре ма неким изво -
ри ма 1118. годи не) у Риб ни -
ци код Под го ри це. Његов отац
Зави да се због дина стич ких
суко ба скло нио из Рашке, па
му се у Риб ни ци родио нај -
мла ђи син Нема ња и ту су га
крсти ли латин ски све ште ни -
ци. По поврат ку у Рашку
Нема њу је миро по ма зао и пра -
во слав ни све ште ник.

Нема ња и сви њего ви потом -
ци на пре сто лу дода ва ли су
испред свог лич ног име на име
Сте фан – као титу лу. Грч ка
реч „сте фа нос” зна чи „кру на,
венац, част, награ да”, па тако
Сте фан може да се пре ве де
као „окру њен, овен чан”...

После Зави ди не смр ти и
део бе њего ве држа ве с бра -
ћом Нема њи су на упра ву запа -
ле тери то ри је око Под го ри це,
Ибра и Раси не до Мора ве.

Нема ња је током сво је вла -
да ви не водио огор че ну бор бу
за само стал ност Срби је. На
почет ку је био у вазал ном одно -
су пре ма Визан ти ји и њеном
цару Маној лу I Ком не ну, а
после њего ве смр ти скло пио
је савез са Уга ри ма и од Визан -
ти је отео тери то ри је изме ђу
Запад не и Вели ке Мора ве,
Косо во, север ну Мето хи ју и
Зету (дана шња Црна Гора), па
их при кљу чио Рашкој.

После рас па да саве за са Уга -
ри ма и Буга ри ма, Срби су
1190. годи не од Визан ти је
пора же ни на Мора ви, па су
били при ну ђе ни да скло пе мир
с њом. Миров ни уго вор је осна -
жен женид бом Нема њи ног
сина Сте фа на Нема њи ћа сино -
ви цом визан тиј ског цара. А
кад је Сте фа нов таст дошао
на пре сто, Нема ња је 1196.
годи не на зах тев Визан ти је

сазвао вели ки држав ни сабор
и пову као се с вла сти. Имао
је тада 86 годи на.

Власт и титу лу вели ког
жупа на Рашке пре дао је сред -
њем сину Сте фа ну; нај ста ри -
јем  Вука ну је оста вио на упра -
ву Зету, јужну Дал ма ци ју и
Хер це го ви ну, део Мето хи је и
Топли цу, с тим да је под ре -
ђен Сте фа ну. Нај мла ђи син
Раст ко тада је већ био монах
под име ном Сава.

Нема ња и њего ва супру га
Ана су се сутра дан после сабо -
ра и повла че ња с вла сти замо -
на ши ли у Цркви Све тих Петра
и Павла у Расу и том при ли -
ком узе ли мона шка име на
Симе он и Ана ста си ја. Прву
годи ну свог мона шког живо та
Симе он је про вео у мана сти -
ру Сту де ни ци, да би се у новем -
бру 1197. годи не при дру жио
свом нај мла ђем сину мона ху
Сави на Све тој гори. Тамо је,
зајед но с њим, уз дозво лу
визан тиј ског цара, 1198.
оживео запу сте ли мана стир
Хилан дар „за при ма ње људи
од срп ског наро да који се ода -
ју мона шком живо ту”. Дане је
про во дио у моли тва ма, а 13.
фебру а ра 1199. годи не, стар и
већ боле стан, умро је.

Њего ва дела су вели ка: уте -
ме љио је срп ску држа ву и
пра во сла вље увео као држав -
ну веру. У сре ђи ва њу уну тра -
шњих при ли ка осла њао се на
Цркву, којој је давао вели ке
повла сти це и посе де, а и сам
је гра дио неке од данас нај -
зна чај ни јих мана сти ра: Сту -
де ни цу, Ђур ђе ве сту по ве, Све -
тог Нико лу код Кур шу мли је
и Хилан дар.

Због опа сно сти да Лати ни
напад ну Све ту гору, одно сно
Хилан дар, и жеље самог Симе -
о на да му тело почи ва у род -
ном кра ју, Сава је у прат њи
хилан дар ских мона ха, 1208.
или 1209. годи не,  мошти сво -
га оца пре нео у Сту де ни цу.
Над њима су се изми ри ла два
ста ри ја Сави на бра та, Сте фан
и Вукан, који су се рани је сва -
ђа ли око вла сти.

Срп ска пра во слав на црква
је Симе о на про гла си ла за све -
ца и сла ви га 26. фебру а ра.

Р. П.

Станко Зенг
(1948–2021)

Умро је Станко Зенг. У својој 74.
години. Новинарством је почео
да се бави средином седамдесе-
тих година прошлог века у „Пан-
чевцу”, да би каријеру наставио
у Радио Панчеву. Радио је и на
Радио „Сафиру”, а стотине успе-
шних емисија и репортажа оства-
рио је у последњим деценијама
рада на Телевизији Панчево. Тако
би ваљда гласила та штура конач-
на вести.

А, умро је наш Станко, бард панчевачког новинарства.
Био је новинар, јединствен по томе што је могао све. Није
волео да седи, јер новинар не седи у редакцији. Никада
није веровао на прву реч, јер новинар пита и преиспитује
се. Волео је кафану и људе, јер новинар живи међу људима.

Умро је учитељ, пре бих рекла водич многим клинци-
ма кроз кал, али и лепоту ове наше новинарске професи-
је. Учио ме је, не како се пише текст, него како се живи
као новинар. Кажу и да је био боем. А јесу ли боеми поро-
дични људи? Ваљда јесу, судећи по њему. Није вадио
слике деце из новчаника, али је волео када бисмо га
питали за Лару и Јована, како би поносно и устрептало
причао о томе да одлично гурају у школи, да су добри
људи и да свој живот граде.

Писао је сјајно. Његова реч је била прецизна, а када је
хтео, и поетска, увек лепршава. Кажу и да је био благ, а
пре ће бити добар. На први поглед је знао ко је какав
човек и то ми је и говорио, не вичући о томе, уз таламба-
се, унаоколо. Јер, добар човек зна шта је светлост, а шта
је тама.

Многи су му пожелели вечни покој и лаку земљу и све
што се каже у оваквим приликама. А ја бих и даље лако-
ћу његовог постојања. Зато, нека је лак овај небески свод
над свима нама тужнима без њега. А ни збогом ми нека-
ко не иде. Зато, довиђења Станкићу, како сам га звала.
Довиђења и Стангеру, Станконију, како су га све звали.
Довиђења, Станко.

Невена Симендић

IN ME MO RI AM

НАШ ГОСТ: ЕМИЛ СФЕ РА, АКА ДЕМ СКИ СЛИ КАР И ЛИКОВ НИ ПЕДА ГОГ

УМЕТ НОСТ ОПЛЕ МЕ ЊУ ЈЕ ЉУД СКУ ДУШУ
УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: НЕМА ЊИ НА

Вели ки жупан, па све тац

Емил Сфера
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дво је људи и исто толи ко је у
јед ном тре нут ку могло да им
при ђе.

– Због све га ово га изо ста ли
су редов ни про гра ми, попут
так ми че ња у брзом испи ја њу
шпри це ра или бес плат не

поделе сад ни ца вино ве лозе,
што ћемо ипак учи ни ти, али
овог пута само за чла но ве, док
су рани јих годи на могли да
их доби ју сви заин те ре со ва ни
– исти че Сав ков.

Послед њег дана „Вина ри ја -
де”, у неде љу, 14. фебру а ра, на

сам дан удру же ња „Све ти Три -
фун”, сим бо лич но је оре за на
лоза у вино гра ду те орга ни за -
ци је, а потом је упри ли че но и
реза ње кола ча у знак сла ве,
чији је кум овог пута био Лајош
Шмит из Вој ло ви це.

Том при ли ком су насту пи ли
музи чар Зоран Јова но вић и
књи жев ни ца Дра ги ца Ужа ре -
ва, аутор ка тек ста песме „Бело
вино из Доло ва”.

И сигур но није без раз ло га
пиће бого ва из овог места заслу -
жи ло да уђе у песму...
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Иако су због пан де ми је отка -
за ни мно ги тра ди ци о нал ни
дога ђа ји, пре све га они који
под ра зу ме ва ју оку пља ње већег
бро ја људи, неки су ипак успе -
ли да одо ле овом невре ме ну и
одр же низ.

Иако не у пуном капа ци те -
ту и стрикт но по пра ви ли ма
која дик ти ра ју држав не мере,
то је успе ло доло вач кој „Вина -
ри ја ди”, која је про шлог викен -
да убе ле жи ла два де сет тре ћу
„зве зди цу”.

Орга ни за то ри су, хте ли не
хте ли, мора ли да ста ве акце -
нат на так ми че ње, које је напо -
слет ку испу ни ло њихо ва оче -
ки ва ња. Можда и пре ко мере,
јер је при сти гло тек незнат но
мање узо ра ка мла дог вина него
про шле годи не – око сто
седам де сет.

И вино је, како кажу чла но -
ви струч не коми си је и они који
су га дегу сти ра ли, било вео ма
ква ли тет но.

Током викен да око Све тог Три -
фу на, којег поред оста лих сла -
ве и вина ри и вино гра да ри,
Доло во је поно во било место
где се кон цен три са ла вели ка
коли чи на одлич ног бож јег
некта ра са ових про сто ра, па и
шире.

У та три дана орга ни за то ри
из удру же ња које носи име
поме ну тог све ца потру ди ли су
се да, у датим пан де миј ским
окол но сти ма, одр же тра ди ци -
ју зва ну „Вина ри ја да”, која већ
два де сет три годи не при вла чи
пажњу љуби те ља добре капљи -
це наста ле обра дом ква ли тет -
ног гро жђа.

Свега четири штанда

Два де сет тре ћа доло вач ка
„Вина ри ја да” је тако, у орга -
ни за ци ји Удру же ња вина ра и

вино гра да ра „Све ти Три фун”,
отво ре на у петак, 12. фебру а -
ра, када је пред ста вље на изло -
жба под нази вом „Песак, ветар,
човек” у гале ри ји Дома кул ту -
ре. У исто вре ме у згра ди те
уста но ве почео је при јем узо -
ра ка мла дих вина, што је наста -
вље но сутра ују тру и потра ја ло
је до попо днев них сати.

Упо ре до с тим, на обли жњем
тргу у субо ту су се одви ја ле
тра ди ци о нал на дегу ста ци ја и
про да ја вина, као и меда, пек -
ме за, штру дли, кола ча и дру -
гих про из во да. С том раз ли -
ком што је овог пута, због
држав них мера за бор бу про -
тив пан де ми је, све то све де но
на чети ри штан да.

На јед ном од њих, као и увек,
нај у пор ни ји је био Лазар Пеј -
чић, који, како каже, увек први
дође, а послед њи оде, што му

се и испла ти ло. Иако није било
људи са стра не, нешто се и
прода ло.

– Жао ми је што ова мани -
фе ста ци ја није као рани је, буду -
ћи да је из годи не у годи ну
доби ја ла на зама ху, али сам с
дру ге стра не пре за до во љан
родом у свом вино гра ду од три -
де сет пет ари. Можда је мањи,
али је изда шан, па сам, реци -
мо, изме рио да је један чокот
руске тамја ни ке имао, може се
рећи, рекорд них 560 кило грама
– исти че Лазар.

Тог хлад ног дана до кра ја је
остао и члан удру же ња из Пан -
че ва Ђор ђе Дра ган, који не
про пу шта нијед ну „Вина ри ја -
ду”, па ни ову у спе ци фич ним
окол но сти ма.

– Овог пута сам донео шест
сво јих узо ра ка: мер ло, вра нац,

мускат хам бург и три десерт на
– вина од зове и меда, као и
бер мет с којим сам већ осва јао
так ми че ња. Сма трам да им је
ква ли тет на нивоу, јер је и
послед ња бер ба била добра.
Иако сам као пен зи о нер био
бло ки ран, одно сно у каран ти -
ну, у пери о ду при пре ме вино -

гра да, па сам мало каснио, нека -
ко сам то надок на дио. Ни вре -
мен ски усло ви нису били аде -
кват ни, па је у доба цве та ња
лозе било мно го пада ви на, грозд
се тешко опра ши вао и род је
био лоши ји. У пре во ду, кван -
ти тет је изо стао, али зато је,
као што рекох, ква ли тет на
нивоу. А ако и нема мо довољ -
но гро жђа у свом вино гра ду,
ми вина ри увек зна мо где га
има – под вла чи Ђор ђе.

Ни ква ли тет није мањ као

За то вре ме текао је при јем
узо ра ка, а један од анга жо ва -
них на томе био је и два де се -
то смо го ди шњи Душан Вемић.
Њего ви пре ци се про из вод њом
бож јег нек та ра баве од дав ни -
на, а послед њих годи на овај
мла ди Доло вац пре у зи ма поро -

дич ни вино град од око пет сто
чоко та ста ри јих сор ти.

– Од про шле годи не обра ђу -
јем и вино град удру же ња са
око хиља ду чоко та, што ће се
наста ви ти и убу ду ће. Тамо има
нови јих сор ти, као што су мер -
ло, кабер не сови њон, црни бур -
гун дац, хам бург... Што се тиче

мину ле сезо не, солид но је
роди ло и ква ли тет није лош,
јер су шеће ри пре ла зи ли два -
де сет одсто. Када је реч о самој
обра ди, није било тако стра -
шно ни упр кос одре ђе ном бро -
ју кишних дана. Нано си ли смо
мало ква ли тет ни је ђубри во, с
мање азо та и више фос фо ра и
кали ју ма, како би лак ше сти -
гло до коре на. Про шле годи -
не је нај ве ћи про блем било
прска ње, како због поме ну тих
пада ви на, тако и због моје зау -
зе то сти, буду ћи да сам и запо -
слен, а бавим се и ратар ством
и мали ња ци ма – наво ди
Душан.

Ипак, све је ура ђе но у опти -
мал ном року, а овај мла ди
Доло вац је бер бу поде лио у пет
фаза, у зави сно сти од тога како
је које гро жђе при сти за ло.

– Прво смо брао шар до не,
који смо пра ви ли по основ -
ном прин ци пу, почев од муља -
ња. Након што је коми на
одсто ја ла два сата, пре ла зи се
на пре со ва ње, па на тало же -
ње, а 24 сата касни је нај пре
иде на пре та ка ње и потом на
фер мен та ци ју у бало ни ма. Све
у све му, вино град зах те ва вели -
ку посве ће ност и мно го напо -
ра, али нај те же ми је копа ње
и одр жа ва ње, буду ћи да прска -
ње коро ва не дола зи у обзир,
зато што у вино гра ду има мо
мно го мла де лозе. Што се пла -
сма на тиче, иако мно ги кука -
ју, мени иде лепо и већ сам
про дао пола укуп не про из вод -
ње од око шестсто лита ра вина.
Једи на рекла ма ми је од неп -
ца до неп ца и све иде искљу -
чи во с кућ ног пра га. Све у све -
му, задо во љан сам ква ли те -
том и за так ми че ње сам при -
ја вио чети ри узо р ка, први пут
и вино од мали на, и осво јио
дру го место – каже овај млади
Доло вац.

Било и песме о вину...

Ђури ца Сав ков из удру же ња
„Све ти Три фун” исти че да су
се он и дру ги чла но ви, као орга -
ни за то ри, тру ди ли да испра те
све држав не мере, па је на сва -
ком од чети ри штан да било по

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.

Буби ца
Ова жен ки ца је ста ра пет месе ци и,
док су сва њена бра ћа удо мље на, само
је она оста ла сама и чека сво ју при -
ли ку.

Буби ца је мало пла шљи ва, али вео -
ма раз дра га на када упо зна људе и око -
ли ну. Тре нут но је у дру штву још јед не
куце, а и с маца ма је вео ма добра.

Ко год жели да јој помог не како
би оста так зиме про ве ла у топлом
дому пуном љуба ви, тре ба само да се
јави на теле фон 063/323-565.

Бре тон ка
Жен ка расе епа њел бре тон тра жи
нове, одго вор не вла сни ке, а недав -
но је сте ри ли са на, микро чи по ва -
на и вак ци ни са на про тив бесни ла
и тре ти ра на про тив пара зи та.

Ова лепој ка је ста ра око две
годи не; нави кла је на пово дац, а
с људи ма и дру гим пси ма је
феноме нал на.

Нада се и добр ом вла сни ку који ће је чува ти и пази ти, а
сва ко ко жели да је види или удо ми, може да оде у град ско
при хва ти ли ште или да позо ве на теле 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!

ДОЛОВ ЦИ ИМА ЛИ НАЈ БО ЉА ДЕСЕРТ НА ВИНА

Овог пута је за так ми че ње

пре дат 171 узо рак мла дог

вина, што је незнат но мање

него лане, када их је било

нешто пре ко две ста.

На кра ју је жири одлу чио

да су прво и тре ће нај бо ље

црве но вино про из ве ле пан -

че вач ке вина ри је „Мали

Буда” и „Kршанин”, док је

дру ги био Вука шин Срет ков

из Али бу на ра. У кон ку рен -

ци ји белих вина прво место

је зау зео Јосиф Недин из

Гуду ри це, а тре ћи је био

Томи слав Kлар из Пер ле за.

Побед нич ки розе је напра -

вио Ста ни слав Попов из Бај -

ше, испред Татја не Савић из

Нових Kозараца и иђо шког

удру же ња „Шан са”.

И, напо слет ку, међу

десерт ним вини ма иста кли

су се дома ћи так ми ча ри:

прво и дру го место осво ји ли

су Долов ци Јован Бла га и

Душан Вемић, са чери јем и

мали ном, с којом је тре ће

место осво ји ла Ружи ца

Шмит из Пан че ва.

ПРО ШЛОГ ВИКЕН ДА ОДР ЖА НА ДОЛО ВАЧ КА „ВИНА РИ ЈА ДА”

У ЗНА КУ БОЖ ЈЕГ НЕК ТА РА И ДРЖАВ НИХ МЕРА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Млада нада и већ награђивана: десертно вино од
малине Доловца Душана Вемића освојило друго место

Симболична резидба винограда за добар почетак предстојећих радова

Тек нешто мање узорака него лане

Чета (винара) мала али одабрана ватру (манифестацију) сачувала…



Успе ла гене рал на
про ба

У првом колу про тив
лиде ра

Зим ска так ми чар ска пау за окон -
ча на је и за фуд бал ске прво ли -
га ше. Оче ку је мо ста рт про лећ -
ног дела првен ства у Првој лиги
Срби је... А када је тако, онда ће
све очи љуби те ља спо р та у
нашем гра ду и око ли ни бите
упр те у Фуд бал ски клуб Желе -
зни чар. Попу лар на „дизел ка” је
током зим ске пау зе знат но изме -
ни ла како струч ни, тако и играч -
ки кадар, а све са жељом и амби -
ци јом да Пан че во и од јесе ни
има прво ли га ша.

Фуд ба ле ри Желе зни ча ра су
гене рал ну про бу пре ста р та трке
за бодо ве има ли про шлог
викен да, када су на тере ну
покрај Хале спор то ва одме ри -
ли сна ге са еки пом Мла до сти
ГАТ из Новог Сада, тимом који
је био и јесе њи првак Срп ске
лиге гру па „Вој во ди на”.

Иако је вре ме било про тив -
ник игри и фуд ба ле ри ма, иако
се игра ло у пра вим полар ним
усло ви ма, мом ци из оба тима
дали су све од себе, па је ова
утак ми ца одлич но послу жи ла и
јед ном и дру гом тиму. Уколи ко
се жеље и амби ци је оба ју тимо -
ва покло пе, од јесе ни ће се ови
рива ли бори ти и за бодове.

Овог пута Желе зни чар је
побе дио са 2:1, а голо ве за тим
из нашег гра да пости гли су
Вука шин Јов ко вић и Лука
Стоја но вић.

Баш као и на прет ход ним
мече ви ма, шеф струч ног шта ба
Желе зни ча ра Дра ган Ани чић
пру жио је шан су свим игра чи -
ма које је имао на рас по ла га њу,
па је тако дома ћи тим утак ми -
цу запо чео у саста ву: Кне же вић,
Зори ца, Кона тар, Радо ји чић,
Михај лов, Мар ко вић, Плав шић,
Јова но вић, Ста нић, Сики мић и
Сава но вић, а игра ли су и: Трип -
ко вић, Мир ков, Кова че вић, Јов -
ко вић, Томо вић, Петро вић,
Томић, Сто ја но вић и Јан ку лов.

Ново са ђа ни су се пред ста ви -
ли као одли чан тим који није
без раз ло га глав ни кан ди дат за
пла сман у прво ли га шко дру -
штво. Чак су успе ли и да први
дођу до пред но сти, а онда је, у

одно су на први део сезо не, неки
нови „Жеља” пока зао додат ни
ква ли тет и карак тер побед ника.
Није се пре да вао, наста вио је да
игра по свом систе му и успео
да пре о кре не резул тат и оства -
ри побе ду. Мно го више од самог
три јум фа сим па ти зе ре Желе -
зни ча ра може да охра брује однос
фуд ба ле ра пре ма игри, жеља и
бор бе ност коју су прика за ли.

Већ у субо ту, 20. фебру а ра, у
првом колу про лећ ног дела шам -
пи о на та у Првој лиги Срби је,
„дизел ка” ће бити на вели ком
иску ше њу. У госте јој дола зи
лидер, Рад нич ки из Кра гу јев ца.
Тим пово дом, у уто рак, 16.
фебру а ра, у про сто ри ја ма клу -
ба је одр жа на кон фе рен ци ја за
нови на ре, на којој су гово ри ли
први тре нер Дра ган Ани чић и
мла ди играч Петар Станић.

Број ни пред став ни ци медиј -
ских кућа оку пи ли су се у

„Жељи ним” про сто ри ја ма, а
сви као да су желе ли да чују
само јед но. Може ли Желе зни -
чар до свог циља...

– Дра го ми је што вас видим
у ово ли ком бро ју. То само потвр -
ђу је чиње ни цу да посто ји вели -
ка жеља да Пан че во и у наред -
ној сезо ни има прво ли га ша.
Добро смо ради ли током при -
пре ма, а кроз кон трол не утак -

ми це смо поку ша ли да ство ри -
мо свој пре по зна тљив систем
игре. Ништа се не може напра -
ви ти пре ко ноћи. Ства ра ње клу -
ба је дуго тра јан про цес, а моја
је жеља упра во то – да од Желе -
зни ча ра сви зајед но напра ви мо
колек тив који ће игра ти озби -
љан фуд бал и који неће зави си -
ти од јед ног тре не ра или јед ног
игра ча... У првом колу нас оче -
ку је јако тежак посао, јер ћемо
се саста ти с нај бо љим тимом у
лиги. Рад нич ки из Кра гу јев ца

је клуб с дугом тра ди ци јом, са
еки пом која је већ неко ли ко
сезо на на оку пу, са сјај ним поје -
дин ци ма. Они сва ка ко као фаво -
ри ти ула зе у меч, али и ми има -
мо сво је аду те. Жао ми је што
публи ка и даље не сме да дола -
зи на ста ди о не, јер сам сигу ран
да би нам уз подр шку с три би -
на било мно го лак ше. Ипак,
даће мо све од себе да оства ри -
мо пово љан резул тат. Имам
визи ју како ћемо игра ти, а ко
ће бити у тиму, мени је све јед -
но. Желе зни чар има добру еки -
пу, на сва кој пози ци ји има мо
игра че који могу да одго во ре
сва ком зах те ву. Да не веру јем у
кона чан успех и опста нак
„Жеље” у прво ли га шком дру -
штву, не бих се ни при хва тио
овог посла – обра тио се нови -
на ри ма Дра ган Ани чић.

Опти ми зам није скри вао ни
мла ди „плеј меј кер” Петар Ста -
нић, од кога покло ни ци нај ва -
жни је спо ред не ства ри на све ту
у нашем гра ду мно го оче ку ју.

– Добро смо одра ди ли при -
пре ме, а уве ли ко се спре ма мо
и за Рад нич ки. Прво коло је
увек и нај те же, а још када за
рива ла има те нај бо љи тим у
лиги, онда је посао дупло тежи.
Веру јем у сво је саи гра че, у
струч ни штаб... Даће мо све од
себе да нам про ле ће поч не лепо
– иста као је Петар Ста нић.

Утак ми ца изме ђу Желе зни -
ча ра и кра гу је вач ког Рад нич -
ког биће оди гра на на СЦ-у
„Мла дост”, без гле да ла ца.
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Про те клог викен да у Нишу je
одр жа но Првен ство Срби је у
стре ља штву за јуни о ре, који су
се над ме та ли по А-про гра му, а
из СД-а „Пан че во 1813” уче -
ство ва ло је седам так ми ча ра.

Алек са Рако њац је имао
одли чан наступ у ква ли фи ка -
ци ја ма. Са 620,2 кру га био је
тре ћи јуни ор, али је у финал -
ном мечу морао да се задо во -
љи четвр тим местом, иако су
му до брон за не меда ље недо -
ста ја ла само 0,3 кру га.

Кадет ки ње Ива Рако њац и
Тео до ра Кон дић одлич но су
гађа ле (607,6 и 604,2 кру га),
али то је било недо вољ но за
пла сман у фина ле. Мешо ви та

еки па из
нашег гра да
коју су чини -
ли Тео до ра
Кон дић и
Алек са Рако -
њац зау зе ла је
сед мо место.

Еки па јуни -
о ра из нашег
гра да у гађа њу
из пишто ља
пла си ра ла се

на четвр то
место. Тим су
чини ли Сте -
фан Кешиш -
јан, Вели мир
Нин ко вић и
Мар ко Нин ко -
вић. Мешо ви -
та еки па у
саста ву Мари -
на Мија то вић
и Вели мир

Нин ко вић зау зе ла је пето
место.

Наред ног викен да на про -
гра му ће бити Првен ство Срби -
је за сени о ре, које ће тако ђе
бити одр жа но у Нишу.

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У СТРЕ ЉА ШТВУ

НИЈАН СЕ ОДЛУ ЧИ ВА ЛЕ О ТРО ФЕ ЈИ МА

Атле ти ча ри Пано ни је ове зим -
ске нерад не дане про во де на
Зла ти бо ру, а место за при пре -
ме је село Рожан ство, на путу
за Сиро гој но и Љубиш. У том
месту се нала зи Спорт ско-
-рекре а тив ни цен тар – одма -
ра ли ште „Бела бре за”, а иде -
ал ни усло ви за тре нин ге,
спорт ски тере ни, путе ви, узбр -
ди це, али и затво ре ни базен,
омо гу ћи ће да „панон ци” по -
диг ну ниво фор ме пре зна чај -
них так ми че ња.

АК Пано ни ја је пре ма табе -
ли успе шно сти прет ход ну годи -
ну завр шио на 17. месту, а упра -
ва клу ба је одлу чи ла да сред -
ства доби је на од Срп ског атлет -
ског саве за, као помоћ услед
годи не коро не, иско ри сти за
при пре ме и набав ку опре ме и
рекви зи та.

Пут Рожан ства је кре ну ло 19
атле ти ча ра и два тре не ра. Гру -
пу чини неко ли ко сени о ра,
јуни о ра и пио ни ра. Дан касни -
је на при пре ме је сти гао и Сте -
фан Тови ло вић, који је у неде -
љу, 14. фебру а ра, уче ство вао
на тра ди ци о нал ном „Белом
кро су” на Кошут ња ку. Сте фан
је трчао у сенир ској кон ку рен -
ци ји на 5.000 метра и зау зео
десе то место. У гру пи мла ђих
сени о ра оки тио се сре бр ним
одлич јем.

Наме ра чел них људи АК-а
Пано ни ја јесте да клуб у
наред ном пери о ду план ски
наста ви актив но сти и при пре -
ми атле ти ча ре за број на так -
ми че ња која сле де. Вели ку
подр шку и овог пута Пано ни -
ји је дао и Спорт ски савез
Пан че ва.

ПРИ ПРЕ МЕ АТЛЕТ СКОГ КЛУ БА ПАНО НИ ЈА

СА ЗЛА ТИ БО РА 
У НОВЕ ПОБЕ ДЕ

ПРВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПАНО РА МА

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ „ЖЕЉА” КРЕ ЋЕ КА ЦИЉУ...

Стране припремио

Александар
Живковић
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Борац у субо ту
против Новог Паза ра

Девој ке из Одбој ке
013 јуре шести
узастоп ни три јумф

Одбој ка ши Бор ца пре тр пе ли су
још један пораз у Супер ли ги
Срби је, али тај губи так бодо ва
не зна чи баш ништа. Клуб из
Стар че ва у финиш првен стве -
не трке ула зи као прет по след -
ња, деве то пла си ра на еки па на
табе ли и сада је нај ва жни је да
оста не на том месту. Тако сти -
че могућ ност да кроз бараж
дои гра ва ње с дру го пла си ра ним
тимом Прве лиге обез бе ди
опста нак у дру штву нај бо љих.

Један од нај ва жни јих мече -
ва у сезо ни за мом ке које пред -
во де тре не ри Душан Јовић и
Воји слав Павло вић биће оди -
гран у субо ту, 20. фебру а ра,
када ће у Хали спор то ва на
Стре ли шту госто ва ти послед -
ње пла си ра ни Нови Пазар.

Сусрет без резул тат ског
зна ча ја

Због тога дуел шесна е стог кола
Супер ли ге, изме ђу Бор ца и Рад -
нич ког из Кра гу јев ца, про те клог
викен да, није имао резул тат ски

зна чај. Веро ват но да и због те
чиње ни це у редо ви ма дома ћег
тима, који је био осла бљен због
одсу ства јед ног од нај бит ни јих
„шра фо ва” ове сезо не, Душа на

Стој са вље ви ћа, није било пре -
ви ше моти ва... Гости из Кра гу -
јев ца су лако, можда и нај лак -
ше од свих про тив ни ка који су
ове сезо не госто ва ли у пан че -
вач ком „хра му спо р та”, рекло
би се „с пола гаса”, оства ри ли
убе дљив, мак си ма лан три јумф:
Борац –Рад нич ки 0:3, по сето -
ви ма 16:25, 16:25 и 20:25.

Тим из Стар че ва није био
рас по ло жен за над и гра ва ње.
Види се то и по исхо ду сето ва.
Кра гу јев ча ни су доми ни ра ли
током целог сусре та. Кон це игре
држа ли су у сво јим рука ма од
првог до послед њег пое на, а
ефект ним пое ни ма из бло ка
демо ра ли са ли су и оно мало
жеље у табо ру дома ће еки пе.

Борац је овај меч оди грао у
саста ву: Милан Зин до вић,
Нема ња Миле тић, Игор Субо -
тић, Ненад Мадић, Давор
Мило ше вић, Нико ла Сто ко вић,
Бојан Познић, Вла ди мир Кне -
же вић, Вука шин Ђур ђе вић,
Саша Рај ко вић и Алек сан дар
Гми тро вић. При ли ку су чека -
ли и Јован Дроб њак, Нико ла
Марин ков и Нико ла Крстић.

Прет по след ње коло регу лар -
ног дела трке за бодо ве у Супер -
ли ги биће на про гра му иду ћег
викен да. Тим из Стар че ва поно -
во игра на свом тере ну, у Хали

спор то ва на Стре ли шту, и уко -
ли ко успе да три јум фу је над
Новим Паза ром, дефи ни тив но
ће сачу ва ти деве то место на
табе ли. Послед ње пла си ра ни тим

испа да директ но у нижи ранг, а
прет по след њи иде у бараж... То
зна чи да ће Борац бити у при -
ли ци да иско ри сти шан су да и
од јесе ни игра у дру штву нај бо -
љих у срп ској одбој ци.

Утак ми ца про тив Новог Паза -
ра почи ње у 16 сати, али биће
оди гра на без публи ке.

Побе де се ређа ју у низу...

Одбој ка 013 наста вља с добрим
игра ма и побе да ма у Дру гој
лиги Срби је гру па „Север”. Про -
шлог викен да су на про гра му
били мече ви једа на е стог кола,
а тим који пред во ди Вла ди мир
Јован чић оства рио је осми три -
јумф, пети у низу, и тако се
још више учвр стио на врху
првен стве не табе ле.

Иако су по све му при ка за -
ном ове сезо не девој ке из нашег
гра да биле фаво рит ки ње пре
сусре та са еки пом Волеј старс
из Кља ји ће ва, није било ника -
квог опу шта ња. Напро тив. Сви
у клу бу су мак си мал но озбиљ -
но при сту пи ли утак ми ци... Меч
је оди гран у хали у Банат ском
Новом Селу, а Јеле на Петр ов и
њене саи гра чи це нису дозво -
ли ле ника кво изне на ђе ње:
Одбој ка 013 – Волеј старс 3:1,
по сето ви ма 25:17, 21:25, 25:20
и 25:18.

Тре нер Јован чић је од самог
почет ка утак ми це тра жио мак -
си мал но анга жо ва ње дево ја ка
које пред во ди, а оне су у првом
сету испо што ва ле све так тичке

зами сли свог „учи те ља”. Све
лини је тима функ ци о ни са ле су
„као сат”, гото во да није било
сла бог поте за, а такав однос
пре ма игри одра зио се и на
резул тат, па су Пан чев ке рела -
тив но лако и брзо сти гле до
почет не пред но сти.

Гошће су у дру гом сету заи -
гра ле мало анга жо ва ни је. Поја -
ча ле су сер вис, па су у неиз ве -
сној завр шни ци дру гог сета биле
срећ ни је и спрет ни је и успе ле
да стиг ну до изјед на че ња.

Ипак, то је било све од њих у
овој утак ми ци. У тре ћем сету
је дошло до нове про ме не так -
ти ке у игри дома ћег тима. Бјан -
ка Пет ко вић је заи гра ла на
месту корек то ра, што се пока -
за ло као одли чан потез. Уне ла
је сигур ност у еки пу и била јед -
на од нај за па же ни јих фигу ра
овог меча. Све кон це игре у
редо ви ма Одбој ке 013 држа ла
је Јеле на Петр ов, Алек сан дра
Гаће ша је добро про и гра ва ла
саи гра чи це, а одлич ним сер -
ви си ма иста кла се Тео до ра
Минић. Ипак, све девој ке које
су игра ле заслу жу ју похва ле за
побе ду и осво је не бодо ве.

Сле де ћег викен да Одбој ка
013 поно во игра на свом тере -
ну. У госте јој дола зи еки па
Лаво ви 07 из Новог Сада, а
биће то одлич на при ли ка да
Пан чев ке наста ве побед нич ки
низ, да уве ћа ју бодов ни сал до
и још спрем ни је доче ка ју наред -
на иску ше ња.

Згу снут рас по ред
утак ми ца

Дола зи и Мета лац

Утак ми ца ма два де сет првог кола
про шлог викен да је наста вље -
на првен стве на трка за бодо ве у
Кошар ка шкој лиги Срби је.
Тамиш је у Хали спор то ва уго -
стио Сло бо ду из Ужи ца, од које
је изгу био са 83:97, по четвр ти -
на ма 26:22, 22:24, 22:27 и 13:24.

Била је то утак ми ца са два
пот пу но раз ли чи та полу вре ме -
на. Мом ци које пред во ди тре -
нер Бојан Јови чић у првом делу
сусре та били су не само рав но -
пра ван већ и бољи так мац, да
би се после одмо ра игра Тами -
ша пот пу но рас па ла. Ужи ча ни
су заи гра ли агре сив ни је, слу -
жио их је шут, па су на кра ју
сла ви ли заслу же ну побе ду.

Већ на самом почет ку сусре -
та било је јасно да су кошар ка -
ши Сло бо де шутер ски рас по -
ло же ни, а то су потвр ди ли са
два пре ци зна погот ка за три
пое на. Ипак, Тамиш није посу -
ста јао тада. Нај пре је Сми ља -
нић пого дио „трој ку”, а онда је
то ура дио и Пави ће вић, раз и -
грао се и Саша Радо вић у фини -
шу прве четвр ти не, па су дома -
ћи има ли пред ност од чети ри
пое на (26:22).

Жесто ка бор ба одви ја ла се и
у дру гој део ни ци. Вујо вић је
поен ти рао за 28:22, а онда као
да је кре ну ло над ме та ње у

шути ра њу „трој ки”. За дома -
ћи не су били пре ци зни Иван
Сми ља нић и Бре вин Прицл, а
за Сло бо ду – наш сугра ђа нин,
нека да шњи прво ти мац Тами -
ша Алек сан дар Илкић. Сми -
ља нић је пре одла ска на одмор
пого дио још јед ну „трој ку”,
Радо вић је после соло про до ра
пови сио на 48:43, али Ужи чани

су успе ли да сма ње, па су дру -
го полу вре ме чека ли са само
два пое на „мину са” (48:46).

Дру го полу вре ме је доне ло
пот пу но дру га чи ју сли ку. Иако
је Нико ла Вујо вић два пута
сигур но поен ти рао, иако су
игра чи Сло бо де потом начи -
ни ли и фаул у напа ду, то их
није оме ло да пре у зму пот пу -
ну кон тро лу над утак ми цом.
Пажин и Илкић си пред во ди -
ли госте до пре о кре та, а велику

подр шку су има ли и од одлич -
ног Нико ли ћа, за кога дома ћи
кошар ка ши нису има ли реше -
ње. Ипак, Тамиш је успе вао да
одо ле ва, није дозво ља вао да
про тив ник буде познат после
тре ће четвр ти не, па је у послед -
њи део сусре та ушао с рела -
тив но при хва тљи вим зао стат -
ком (70:73).

Све је било позна то после
првих пет мину та у четвр тој
четвр ти ни. Сло бо да је напра -
ви ла сери ју од 15:2 и тако прак -
тич но наја ви ла три јумф. Ништа
у редо ви ма дома ћег тима није
функ ци о ни са ло како тре ба, па
су гости из Ужи ца рутин ски
меч при ве ли кра ју.

– Сло бо да је оди гра ла изван -
ре дан меч. Њени мом ци су били
агре сив ни и енер гич ни, слу жио
их је шут, били су чвр сти у

одбра ни, па су заслу же но сти -
гли до убе дљи ве побе де. Нема -
мо мно го вре ме на за туго ва ње.
Мора мо да се окре не мо наред -
ним про тив ни ци ма – иста као
је после меча капи тен еки пе
из нашег гра да Саша Радо вић.

Дво ци френ поен тер ски учи -
нак у редо ви ма дома ћег тима
има ли су Иван Сми ља нић (16),
Бре вин Прицл (13), Саша Радо -
вић (10) и Мар ко Пави ће вић
(21 поен).

– Јако сам раз о ча ран. Не због
пора за, већ због начи на на који
смо изгу би ли. Чести там Сло -
бо ди на заслу же ној побе ди. Тре -
нер Оли вер Попо вић ради сја -
јан посао, али како смо ми
игра ли у дру гом полу вре ме ну,
то је за сва ку осу ду. Про тив -
ник је имао мно го више енер -
ги је, више је желео побе ду од
нас. Мора ће мо да извр ши мо
подроб ни ју ана ли зу, јер уко ли -
ко не одре а гу је мо како тре ба,
пла шим се да може мо да уђе -
мо у про блем – вид но раз о ча -
ран и уту чен био је тре нер
Тами ша Бојан Јови чић на кон -
фе рен ци ји за нови на ре одр жа -
ној одмах после утак ми це.

Већ у четвр так, када је овај
број „Пан чев ца” био закљу чен,
Тамиш је у глав ном гра ду одме -
рио сна ге са ОКК Бео гра дом.
У неде љу, 21. фебру а ра, на про -
гра му ће бити нови првен стве -
ни дуел. У Пан че во дола зи
Мета лац из Ваље ва. Утак ми ца
почи ње у 18.30, али биће оди -
гра на без публи ке.

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

СЛО БО ДА ЗАУ СТА ВИ ЛА ТАМИШ

У Сте па но ви ће ву је про шлог
викен да одр жа но Првен ство
Вој во ди не у џуду за каде те, на
коме се над ме та ло 150 малих
бора ца. У тако јакој кон ку рен -
ци ји одлич не резул та те су
оства ри ли и чла но ви џудо клу -
бо ва из Пан че ва и око ли не.

ЏК „Ака де ми ја Јочић” из
Стар че ва пред ста вио се с пет
так ми ча ра, од којих је нај у спе -
шни ја била Мили ца Секу ло -
вић. Ова сјај на спор тист ки ња
је на доми нан тан начин поста -
ла шам пи он ка Вој во ди не. Све
ривал ке је побе ди ла ефект ним
баца њи ма и наја ви ла да ће и
на Првен ству Срби је одлу чи -
ва ти о рас по де ли меда ља.

Сјај на је била и Сара Лукић,
а одлич но се борио и Бра ни -
слав Ђурић, коме је тро феј
зама ло изма као. Боје клу ба су
бра ни ли и Филип Спа сић и
Милан Мар ко вић.

Пет сво јих пред став ни ка
имао је и ЏК Дина мо. Јова на

Ради во је вић се оки ти ла сре бр -
ним одлич јем, а пла сман за
Првен ство Срби је обез бе дио је
и Сте фан Васо вић, који је зау -
зео пето место.

Запа же ни су били и чла но ви
ЏК-а Једин ство из Кача ре ва.
Андри ја на Крте нић је осво јила

сре бр ну меда љу, док се
Алек сан дра Дими тров -
ски оки ти ла брон зом.
Михај ло Анђе ло вић се
пла си рао на пето место,
а соли дан је био и
Новак Сто ја нов ски.

Чла ни ца ново о сно ва -
ног Спорт ског удру же -
ња Будо каи из Пан че -
ва, Нина Алби ја нић,
тако ђе је има ла вео ма
добар наступ у Сте па -
но ви ће ву. Она је осво -
ји ла брон за но одлич је
и тако ђе се пла си ра ла
на Првен ство Срби је,
које ће бити одр жа но
27. фебру а ра у Бео граду.

ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У ЏУДУ

ЧЕТИ РИ КЛУ БА – ПЕТ МЕДА ЉА
ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

НАЈ ВЕ ЋА ИСКУ ШЕ ЊА ТЕК ДОЛА ЗЕ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Ивана Говедарица,
дипломирани
правник:
      – Викенде волим да
искористим за кратка
путовања. Сада ћу ићи у
Вишеград да видим
пријатеље. Кад сам код
куће, суботу проводим у
кухињи испробавајући нове
рецепте. Недељом читам
или гледам филмове.

Милана Ђуришић,
мастер економиста:
     – Бићу с породицом 
и пријатељима. С обзиром
на временску прогнозу,
план да отпутујем ћу
померити за следећи или
неки наредни викенд. 
Тада ћу обићи 
Овчарско-кабларску
клисуру.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Маст
Нервоза, јер ваде ти маст.

    Не осећаш се као да си јединка, већ да си у гомили.

    Додуше, на неки начин сложеној.

    И поређаној.

    Као армија залогаја коју ће неко вееелики појести.

    За доручак.

    Још ће и да „забибери”.

    Пробуди се – ти си ти.

Музика
Три реда бело, два реда црно. Онда колоритно.

    Ко ће сконтати како га други гледају.

    А тек како га виде...

    Увек су и лепота и бућкуриш били у оку посматрача.

    Сада као да предмет посматрања на резултат нема утицаја.

    Све генерализујемо, трпамо у исте кошеве.

    Гледамо шта нам треба, емпатију не познајемо.

    Ту музике нема.

Одмор с прозорима
Једнако као и физички неопходан је ментални предах.

    Ма, још је потребнији.

    Шта, клецају ти колена – седи на клупу.

    Ако ти је хладно – уђи у кућу.

    Боле те леђа, повијаш се – отвори прозоре, надиши се.

    Имаш вртоглавицу...

    Умиј се и размисли.

    Не долази ли скоро све из главе.

Стефан Спасић,
дигитал маркетинг
менаџер:
      – У слободно време се
усавршавам. Похађам курс
„Дрим билдер” Анкице
Максић, те у суботу пратим
лајв. Занимају ме
инвестиције, онлајн бизнис
и дигитални маркетинг.
Такође, вежбам на свом
инструменту – хармоници.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Дина мо госту је у 
Новом Саду

Дуел дру го пла си ра ног 
и тре ће пла си ра ног тима 
у Супер Б лиги за жене

После крат ке пау зе и завр ше не трке за
бодо ве у А-гру пи Аркус Супер ли ге руко -
ме та ши ма Дина ма од наред ног викен -
да пред сто је бор бе за титу лу шам пи о на
Срби је. Почи ње плеј-оф, а већ у првом
колу „жуто-црни” ће бити и на нај ве -
ћем иску ше њу. Путу ју у Нови Сад, где
ће одме ри ти сна ге са зва нич ним шам -
пи о ном, Вој во ди ном.

– Успе ли смо у јед ној од нај чуд ни јих
сезо на у исто ри ји спо р та да стиг не мо
до плеј-офа. Током првог дела сезо не
нисмо има ли мно го про бле ма с коро -
на ви ру сом, али нас је он сусти гао током
зим ске пау зе. Јавља ли су се и про бле ми
с повре да ма игра ча, али сада је све то
иза нас. У завр шни цу сезо не ула зи мо
пот пу но здра ви, с неко ли ко изме на у
саста ву тима. Кра јем прет ход не кален -
дар ске годи не тим су напу сти ли Младен
Шотић и Лука Јова но вић, а анга жо ва ли

смо два нова чла на – реч је о јуни ор -
ским репре зен та тив ци ма Мила ну
Бошко ви ћу и Дани лу Радо ви ћу. У лига -
шком делу сезо не оства ри ли смо скор
од девет побе да и чети ри пора за, а јед -
ну утак ми цу смо оди гра ли нере ше но, и
то с Вој во ди ном у Новом Саду. Један од
наших циље ва за ову сезо ну јесте и
афир ма ци ја мла дих игра ча и сма трам
да смо на добр ом путу и када је тај

сегмент у пита њу. Хва ла мом струч ном
шта бу и нај и ску сни јим игра чи ма, који
има ју уло гу и да сво је дра го це но зна ње,
како играч ко, тако и живот но, пре не су
на мла ђе саи гра че. Сма трам да на тај
начин може мо мно го да пру жи мо тим
мла дим мом ци ма и да иду јед ним
добрим путем како би сазре ли као људи,
спор ти сти и игра чи. Наша ака де ми ја
руко ме та је већ дала два игра ча: Николу

Пери ћа, који даје свој допри нос еки пи,
и Нико лу Беки ћа, од кога мно го оче ку -
је мо у наред ној сезо ни. Клуб нам је
обез бе дио усло ве, а на нама је да ради -
мо и оправ да мо пове ре ње. Пред нама
су нај ве ћа иску ше ња. Пред сто је нам
утак ми це у плеј-офу и четврт фи на ле
Купа „Бра ни слав Покра јац”. Дина мо је
клуб с тра ди ци јом и јед ном вели ком

жељом да осво ји први тро феј у нај ви -
шем ран гу так ми че ња, тако да су амби -
ци је увек нај ви ше, тако вас пи та ва мо
наше игра че. Циљ је сва ка ко и зау зе ти
место које води у европ ска так ми че ња
наред не сезо не. Биће зани мљи во. Осам
еки па које су нај ви ше пока за ле бори ће
се за нај ви ши пла сман и сигу ран сам да
ће так ми че ње за пехар ове годи не бити
неиз ве сно – рекао је први тре нер Дина -
ма Аким Ком не нић.

Прву утак ми цу у плеј-офу Дина мо
игра 20. фебру а ра у Новом Саду, про -
тив Вој во ди не.

А. Живковић

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

СУБО ТА У ЗНА КУ ДЕР БИ ЈА

РАДО ВИЋ СПРЕ МАН ЗА ВОЈВОДИНУ

ПАН ЧЕВ КЕ ДОЧЕ КУ ЈУ
БЕОГРА ЂАН КЕ

Зим ска пау за је окон ча на и за

руко ме та ши це ЖРК-а Пан че во.

Девој ке које пред во ди тре нер Мар -

ко Крстић у субо ту, 20. фебру а ра, у

Хали спор то ва на Стре ли шту доче -

ку ју Бео град.

Клуб из нашег гра да је први део

сезо не у Супер Б лиги окон чао на

тре ћем месту, док су Бео гра ђан ке

„зимо ва ле” на дру гом месту.

– Пред сто је нам вели ка иску ше -

ња у дру гом делу шам пи о на та. Ми

сва ка ко пре почет ка сезо не и

нисмо били фаво ри ти за нај ви ши

пла сман, па ту уло гу не жели мо ни

сада. Има мо јако тежак рас по ред,

али тру ди ће мо се, као и до сада,

да се над и гра ва мо са сва ким

рива лом и да оства ри мо што бољи

резул тат – рекла је спорт ска

дирек тор ка ЖРК-а Пан че во Све -

тла на Ничев ски.

Прва утак ми ца дру гог дела сезо -

не у Супер Б лиги за девој ке почи -

ње у 20.30, али биће оди гра на без

публике.

Јуни ор ски репре зен та ти вац Срби је,

момак из Бач ке Палан ке који је

рођен 2000. годи не, пот пи сао је уго -

вор с Дина мом на три и по године.

Дани ло Радо вић је доне дав но

насту пао за Спа чву из Вин ко ва ца,

одра дио је прве тре нин ге у жуто-

-црном дре су и спре ман је за деби у

првом тиму који ће има ти у Новом

Саду.

– После раз го во ра с људи ма из

упра ве клу ба и тре не ром Дина ма,

врло брзо смо дого во ри ли сарад њу.

Сви де ли су ми се њихо ви пла но ви за

будућ ност. Дина мо је клуб који је увек

у самом врху срп ског руко ме та и

самим тим мислим да је ово одлич на

сре ди на за мла дог игра ча да напре -

ду је и сазре ва – иста као је Дани ло.


