
Тема
Зашто постимо 

и каква је 

корист од 

поста

» странa 7

цена 40 динара

Здравље
Глауком – тихи 

убица вида

» страна 6

Запис

Милица Јевић

Дрндаревић: Љубав

према игри

» страна 12

Фото-репортажа

Како је породица Врачар

добила кров над главом

» стране 13

Рукомет

Борба за бодове 

све неизвеснија

» страна 34
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Број 4908, година CLII

РАСПРОДАЈАРАСПРОДАЈА

Министарство за заштиту животне средине није пронашло опасне материје, 
директор „Промиста” каже да је ватра била далеко од ђубрива

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

ОПРЕЗ ПРИ КУПОВИНИ НА ДАЉИНУ

ГРАЂАНИ СВЕ ЧЕШЋЕ ЖРТВЕ
ПРЕВАРАНАТА НА ИНТЕРНЕТУ

НИЈЕ БИЛО РАЗЛОГА ЗА БРИГУ
ЗБОГ ПОЖАРА У „ПРОМИСТУ”

стр. 3

стр. 5

Ове године град добија
3.000 нових стабала

» страна 2

Адвокат Ћирић мисли
да је воз „ћира”

» страна 3

ПОЧИЊЕ УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Време ја да обезбедите
документа за упис првака

страна 8

страна 11ПАНЧЕВЦИ ТЕНИСЕРИ

Заљубљеници у бели спорт
страна 11

У С К О Р О !

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1



непо го де и нео д го вор ни поје дин ци
оста вља ју за собом лошу сли ку ства -
ри; ми смо напра ви ли еки пу која их
пре гле да, а игра ли шта је у Пан че ву
пре ко осам де сет, па их дово ди мо у
функ ци ју. На клу пе мора да може да
се сед не. Што се тиче Град ског пар ка,
Град води ту инве сти ци ју и тек ћемо

доби ти пору ку шта је наш део посла у
вези с тим. Озе ле ња ва ће мо, сва ка ко.

l Ветро за штит ни поја се ви су тако -
ђе важни.

– Да. „Зеле ни ло” већ годи на ма
поди же ветро за штит не поја се ве поред
локал них, атар ских и реги о нал них
путе ва. Изме ђу чети ри и осам хиља да
сад ни ца ми ту сади мо, а то је изу зет но
важно за под руч је јужног Бана та, где
има мно го јаког ветра. Пого то во зими
оте жа на је вожња због сме то ва. Зато
бри не мо о томе.

l Има ли ино ва ци ја у пред у зе ћу
којим руко во ди те?

– Ове годи не поја ча на нам је гара -
жа меха ни за ци је. Има мо два нова
трак то ра, који ће допри не ти ква ли -

тет ни јем и бржем уре ђе њу свих зеле -
них повр ши на. Уре ди ти пре ко две ста
хек та ра је вео ма озби љан посао. Али
пости же мо. Ради мо и викен дом, не
посто је сло бод ни дани. Град мора
бити уре дан.

l ЈКП „Зеле ни ло” у опи су посла
има и бри гу о висо кој веге та ци ји.

– Јесте, одго вор но се одно си мо
пре ма томе. Нај бо љи при ме ри за то
су црве но ли сна буква у Омо љи ци и
јасе ни код Доло ва. У окви ру наших
овла шће ња – ради мо. Анга жо ва ни су
струч ња ци који помо ћу уре ђа ја нове
тех но ло ги је, арбо то ма, детек ту ју
физи о ло шко ста ње ста ба ла. У урба -
ним усло ви ма, због аеро за га ђе ња,
скра ћу је се живот ни век сва ког ста -
бла. Све то пра ти мо и у скла ду са
ситу а ци јом дела мо. Нијед но дрво
није посе че но без раз ло га.

l Народ на башта је, ако пита те
било ког Пан чев ца, нај леп ши парк
на све ту. Коли ко људи и енер ги је је
потреб но да она то буде и за све оста -
ле посе ти о це нашег гра да?

– ЈКП „Зеле ни ло” се вео ма озбиљ -
но одно си пре ма свим пар ко ви ма у
Пан че ву. Али Народ на башта је цен -
тар свих дру штве них дога ђа ња у при -
ро ди у нашем гра ду. Као таква, од
нас из „Зеле ни ла” има посе бан ста -
тус: посто је еки пе у две сме не, а
укуп но је анга жо ва но пре ко десе то ро
људи који је одр жа ва ју. И неће мо
забо ра ви ти ни оне што раде у еко-
пави љо ну, као ни оне што је у два де -
сет че тво ро ча сов ном режи му чува ју.
На тих пет на ест хек та ра има мно го
садр жа ја – како за нај мла ђе, тако и
за све оста ле узра сте. Народ на башта
је уто чи ште за све.

l И Поња ви ца се све чешће поми -
ње као уто чи ште.

– Поња ви ца је под зашти том држа -
ве. С раз ло зи ма. Тамо смо зау ста ви -
ли рибо кра ди це, као и све оста ле
рад ње које су ште ти ле еко си сте му.
Наше чувар ске слу жбе раде дано ноћ -
но. Пазе на све што се тиче без бед но -
сти тог еко-резер ва та. Чисти мо оба лу
када то не нару ша ва при род ни склад.
Извр ши ли смо и пори бља ва ње.

l Људи, када нема пара, висе по
пија ца ма. Које од њих су под вашом
инге рен ци јом?

– Има мо Зеле ну пија цу и роб ну
пија цу „Аеро дром”. Поред њих, ту су

и сате лит ске – на Тесли, Коте жу,
Стре ли шту и на Сода ри. На Зеле ној
пија ци се субо том Пан чев ци више
оку пља ју него што паза ре. Вели ку
бит ку и даље бије мо с трго вач ким
лан ци ма. Поку ша ва мо да је доби је мо
пла си ра њем све жих, дома ћих
произво да. Томе је тешко пари ра ти.

l У овим тешким дани ма јед на од
ваших рад них једи ни ца трпи вели ки
при ти сак.

– Нажа лост, да. Орга ни за ци ја
сахра на је интен зи ви ра на, али
добром орга ни за ци јом и пошто ва -
њем свих смер ни ца Кри зног шта ба
успе ва мо да се одго вор но поста ви мо
у датој ситу а ци ји.

С. Трај ко вић

Када се поме не Јав но кому нал но
пред у зе ће „Зеле ни ло”, прво што нам
се „јавља” јесте да се на седам кило -
ме та ра од цен тра гра да, на Бава ни -
штан ском путу 370, нала зи РЈ „Град -
ско зеле ни ло”, које одр жа ва пре ко
200 хек та ра јав них зеле них повр ши -
на. Моде ран расад ник је опре мљен
систе ми ма за зали ва ње и новом
меха ни за ци јом, а допу њен новим
пла сте нич ким објек ти ма наме ње ним
про из вод њи сезон ског цве ћа. Али
ЈКП „Зеле ни ло” има и рад не једи ни -
це „Пија це” и „Гро бља”. Дакле,
широк је дија па зон делат но сти ове
јав не фир ме.

О акту ел но сти ма у њој раз го ва ра ли
смо с Дани лом Бје ли цом, дирек то -
ром пред у зе ћа.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Током мар та обич но
кре ће улеп ша ва ње гра да. На чему се
тре нут но ради?

ДАНИ ЛО БЈЕ ЛИ ЦА: Ово је вре ме
када се завр ша ва сад ња. Поче ли смо у
новем бру, а зао кру жи ће мо све уско ро.
На тери то ри ји гра да, што укљу чу је и
пери фер на насе ља, изни ћи ће око
3.000 сад ни ца. Ради се о дрво ред ним
сад ни ца ма јасе на, јаво ра, липе, лири -
о ден дро на... Када су у пита њу чети -
нар ске фор ме, сади ли смо тује, јеле,
боро ве... Од апри ла до сре ди не маја
поса ди ће мо пре ко 110.000 цвет них
једи ни ца тзв. сезон ског цве ћа. Биће
пуно бего ни ја, пету ни ја, мушка тли...

Биће свих врста цвет них фор ми које
су тре нут но на тржи шту. Уз то, поја -
ча ће мо актив но сти на цвет ним инста -
ла ци ја ма. Ове годи не ћемо се поза ба -
ви ти пар ком бли зу пија це и ула за у
Ули цу Лава Тол сто ја, што је изу зет но
про мет на и атрак тив на лока ци ја.
Сма тра мо да тај про стор мора да се
ком плет но реви та ли зу је у сми слу
хор ти кул ту рал ног уре ђе ња. Поред
тога, жели мо да уре ди мо кру жне
токо ве у Пан че ву, а има их три. То су
повр ши не које су посеб но атрак тив не
за хор ти кул ту рал но уре ђе ње јер пред -
ста вља ју посеб ну цели ну где се може
ура ди ти вео ма зани мљи во цвет но
реше ње, нарав но у скла ду са сигур но -
шћу сао бра ћа ја.

l Често се поми ње пар ков ки моби -
ли јар у цен тру гра да. Шта ћете пред -
у зе ти у вези с тим?

– Све ком плет но – и клу пе и игра -
ли шта – пре гле да ће мо. И вре мен ске
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Крај њи
исход

Пре неко ли ко годи на про чи та -
ла сам зани мљи ву обја ву на
„Феј сбу ку” чове ка који се бави
коу чин гом. Рекао је да ову при -
чу често кори сти када ради
обу ке мена џе ра. У пита њу је
при ча о адми ра лу Џеј мсу Сток -
деј лу, нај ви ше ран ги ра ном
заро бље ном офи ци ру у рату у
Вијет на му, из књи ге „Good to
Great”. Каже, када су адми ра ла
пита ли како је пре жи вео логор,
он је рекао: „Ника да нисам
изгу био веру у крај при че,
ника да нисам сум њао да ћу не
само иза ћи него да ћу и пре -
вла да ти и све то пре тво ри ти у
иску ство које ће дефи ни са ти
мој живот и које ретро спек тив -
но не бих мењао.” А када га је
аутор књи ге Колинс питао ко
није пре жи вео, он је одго во рио:
„О, то је лако, опти ми сти. Они
су били ти који су рекли: ’Иза -
ћи ћемо до Божи ћа!’ И Божић
је про шао! Онда су рекли: ’Па
добро, иза ћи ћемо до Ускр са!’
И Ускрс је про шао. И Дан
захвал но сти и Божић и тако
укруг. И на кра ју су умр ли сло -
мље на срца.”

Нека ко ми овај текст често
пад не на памет, а посеб но од
када је поче ла пан де ми ја.
Неве ро ват но, али исти ни то је
да смо пре годи ну дана били
закљу ча ни у куће како бисмо се
избо ри ли са опа сним виру сом
и да то и даље тра је. И не само
да тра је него се све више људи
раз бо ле ва, а неке дра ге људе
смо и изгу би ли. На почет ку је
код свих посто ја ло веро ва ње да
ће тра ја ти до лета, али то се
није деси ло. Онда је дошла
јесен и опет је све кре ну ло. Да
би почет ком зиме усле дио
колапс. Ево, и про ле ће нам је
пред вра ти ма… И опет је кључ
у бра ви.

И зна те да уоп ште није више
важно тра жи ти ко је крив и
сми шља ти тео ри је… Одго вор -
ност је на сва ком поје дин цу. А
опци ја да се кри за успе шно
пре бро ди тако ђе је ту.

Да није лако, није. Људи су
жељ ни бли ско сти, дру же ња,
сме ха и раз ме не енер ги је. Сви.

Оно што сам ја закљу чи ла из
при че адми ра ла Сток деј ла,
јесте да мораш да будеш све -
стан да неке тешке ситу а ци је у
живо ту не можеш да решиш
чароб ним шта пи ћем. Не би
тре ба ло да изга раш од жеље да
се нешто про ме ни сад и одмах,
већ мораш да се адап ти раш на
усло ве који уме ју да буду неве -
ро ват но муч ни, али да веру јеш
да ће на кра ју, када пре ђеш све
фазе те „игри це”, ипак све бити
у реду…

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

РАЗ ГО ВО РИ: ДАНИ ЛО БЈЕ ЛИ ЦА, ДИРЕК ТОР ЈКП-а „ЗЕЛЕ НИ ЛО”

Избор.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ОНО ШТО (НИ)СТЕ ЗНА ЛИ О НАРОД НОЈ БАШТИ

Нај ве ћи и нај ста ри ји парк у гра ду

је Народ на башта. Оми ље но шета -

ли ште и место за бора вак у при ро -

ди уре ђе но је у првој поло ви ни

девет на е стог века у скла ду са

савре ме ним европ ским трен до ви -

ма врт не умет но сти. Осни вач пар ка

био је бри гад ни гене рал Михај ло

Миха ље вић, тада шњи управ ник

гра да, који је на обо ду насе ља,

1829. годи не, обра зо вао уре ђе ну

зеле ну повр ши ну од ома ње шуме,

на повр ши ни од нешто мање од 16

хек та ра. Тада је Пан че во било град

са око 20.000 ста нов ни ка.

Свој про цват парк је дожи вео у

вре ме при пре ме и одр жа ва ња

„Вели ке зана тлиј ске и пољо при -

вред не изло жбе Пан че ва и око ли -

не” 1905. годи не. За потре бе изло -

жбе мно го тога је ура ђе но на уна -

пре ђе њу желе знич ког, друм ског и

реч ног сао бра ћа ја. Међу на род ну

изло жбу је посе ти ло чак 104.080

посе ти ла ца, што је доне ло лепу

зара ду гра ду, али и уче сни ци ма

изло жбе, од којих је нај ви ше било

зана тли ја, инду стри ја ла ца, пољо -

при вред них изла га ча, трго ва ца…

Парк је у то доба био испу њен кул -

тур но-умет нич ким деша ва њи ма,

али и кон гре си ма и скуп шти на ма

уче них људи. При ли ком уре ђе ња

пар ка за изло жбу дошло је до

обим ни је сече посто је ћег дрве ћа

како би парк добио изглед уре ђе не

зеле не повр ши не у којој посто ји

сме на сло бод них, осун ча них и

сено ви тих повр ши на под заса ди ма.

Седам де се тих годи на про шлог

века парк је дожи вео пре у ре ђе ње

када је њего ва повр ши на мало сма -

ње на изград њом окол них садр жа ја

– желе зни це, бол ни це, ули ца. Суд -

би ну соци о е ко ном ске неста бил но -

сти у Срби ји у послед њој деце ни ји

20. века под нео је и парк Народ на

башта. Он је био запу штен, фон та -

на деце ни ја ма није била у функ ци -

ји, а скулп ту ра девој ке у њој била

је поло мље на, ста зе су биле искри -

вље не и дотра ја ле, дрве ће и дру ге

биљ ке без одго ва ра ју ће неге, сма -

ње на је сад ња цве ћа и дру гог

расти ња. Деч је игра ли ште поста ло

је неу по тре бљи во, клу пе махом

поло мље не, расад ник напу штен 

и зако ро вљен. Оми ље ни град ски

парк постао је небе збед но место,

наро чи то у вечер њим сати ма,

када су туда тума ра ли чопо ри

паса лута ли ца.

Архи тек тон ски кон курс за реше -

ње обно ве пар ка рас пи сан је 2008,

након чега је запо че то обим но пре -

у ре ђе ње. Град Пан че во је пове рио

овај посао ЈКП-у „Зеле ни ло”. Том

при ли ком парк је про ши рен на

сусед ну повр ши ну расад ни ка –

парк сада има укуп но око 15 хек та -

ра – изгра ђе на је огра да са ула -

зним капи ја ма, заме ње не су све

под зем не инста ла ци је, изгра ђе не

су пешач ка ста за, трим-ста за, дечја

игра ли шта, фит нес игра ли ште,

објек ти кафе-гале ри је и музич ког

пави љо на... Обно вљен је јав ни тоа -

лет, поста вље на су нова расве та,

клу пе и моби ли јар.

У пар ку се нала зи око 2.000 ста -

ба ла. Доми нант не врсте дрве ћа у

њему су липе, јаво ри, дивљи

кестен, меч ја леска и дру ге. Оста ци

биљ ног фон да нека да шњег расад -

ни ка, повр ши не на коју је парк

про ши рен, задр жа ни су и укло пље -

ни у ново пеј за жно реше ње. При -

мер ци одра слих црних боро ва,

црног ора ха, обич ног ора ха и врба

дали су посе бан печат ново на ста лој

пар ков ској повр ши ни.

Парк се од свог постан ка мењао

више пута, посто је писа ни дока зи о

томе, а једи ни живи све до ци јесу

ста ри хра сто ви лужња ци, у чијој

сен ци се већ два века игра ју овда -

шња деца. Нај ста ри је дрво у пар ку

нала зи се надо мак деч јег игра ли -

шта у непо сред ној бли зи ни кафе-

-гале ри је и сма тра се да је оста так

нека да шње шуме од које је парк

настао.

Бјелица: „Од априла до
средине маја посадићемо
преко 110.000 цветних
јединица тзв. сезонског
цвећа. Биће пуно бегонија,
петунија, мушкатли. Биће
свих врста цветних форми
које су тренутно на
тржишту.”

ГРАД МОРА БИТИ УРЕ ДАН, ЗАТО СМО ТУ

Данило Бјелица
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Пожар који је избио у поне де -
љак, 15. мар та, око 17.30, у
бив шој фабри ци ста кла у Пан -
че ву, коју ново сад ска фир ма
„Про мист” кори сти за скла ди -
ште ње вештач ког ђубри ва, иза -
звао је узне ми ре ње јав но сти,
која је зази ра ла од еко ло шког
инци ден та.

У гаше њу је уче ство ва ло 12
ватро га са ца пан че вач ке једи -
ни це са чети ри вози ла, уз помоћ
чети ри ватро га сца из Бео гра да
са две цистер не.

Због пожа ра, желе зни ца је
обу ста ви ла пре воз опа сних мате -
ри ја пру гом која про ла зи поред
запа ље ног скла ди шта, а друм -
ски сао бра ћај није преки дан.

Елек трон ски меди ји су посла -
ли изве шта че на лице места,
па је пор тал „Нова.рс” обја вио
да су се крај огра де фабри ке
ску пи ле зна ти жељ не и забри -
ну те ком ши је и да је јед на наша
сугра ђан ка изја ви ла:

– На интер не ту сам виде ла
да се запа ли ло, ништа нисам
чула пошто је хлад но и затво -
ре ни су про зо ри. Јако сам се
забри ну ла када сам про чи та ла
да се ту скла ди ште исте оне
мате ри је које су иза зва ле екс -
пло зи ју у Беј ру ту. Живим јако
бли зу и уоп ште није при јат но.

Док је гаше ње ватре још тра -
ја ло, огла сио се дирек тор „Про -
ми ста” Горан Којић и оба ве -
стио јав ност да је пожар избио
у мага ци ну у ста ром делу
фабри ке ста кла који није слу -
жио за скла ди ште ње вештач -
ких ђубри ва.

– То су ста ри мага ци ни који
нису били за озбиљ ни ју наме -
ну. Про ки шња ва ли су кро во ви.
Ми смо ту одла га ли ломље не
пале те и маши не које су се кори -
сти ле при ли ком неких гра ђевин -
ских радо ва – нагла сио је он.

Гра до на чел ник Пан че ва
Алек сан дар Сте ва но вић тако ђе
је пра во вре ме но саоп штио да,
по сазна њи ма која над ле жни
орга ни има ју, у про сто ру у коме
се дого ди ла несре ћа, осим неко -
ли ко ста рих маши на, није било
ниче га, а да ће истра га утвр ди -
ти узрок пожа ра, као и да су
ватро га сци рела тив но брзо, у
року од два сата, лока ли зо ва ли
и уга си ли пожар.

Дан касни је он је казао да
фир ма „Про мист”, која је вла -
сник целог објек та, кори сти за
скла ди ште ње вештач ког ђубри -
ва само део про сто ра ста ре Ста -
кла ре и нагла сио да све над ле -
жне, а пре све га репу блич ке
инсти ту ци је врше потреб не кон -
тро ле скла ди ште ња ђубрива и
да није реал на ситу а ци ја да се у
Пан че ву дого ди таква катастро -
фа каква се реци мо дого ди ла у

Беј ру ту, али да је због тога разу -
мљи ва поја ча на забри ну тост и
пажња јав но сти због овог дога -
ђа ја, без обзи ра на то што није
било реал не опа сно сти по здра -
вље људи у пожару.

Сте ва но вић је казао и да је
Штаб за ван ред не ситу а ци је у
Пан че ву у кому ни ка ци ји са
свим над ле жним инсти ту ци ја -
ма и Град ским заво дом за јав -
но здра вље, који је иза шао на
терен, и да су пре ли ми нар ни
резул та ти из Заво да ука за ли на
то да није било дра стич не поја -
ве еми си је пра шка стих мате -
ри ја у вазду ху.

Изја ву је одмах после гаше -
ња дала и мини стар ка зашти -
те живот не сре ди не Ире на
Вујо вић:

– Инспек то ри зашти те живот -
не сре ди не су при ли ком
недавне кон тро ле у Ста кла ри

утвр ди ли да ту не посто ји ђубри -
во на бази амо ни јум-нитра та с
висо ким садр жа јем азо та и зато
гра ђа ни нема ју раз ло га за бри -
гу. Сигур ност гра ђа на нам је на
првом месту и наста ви ће мо да
кон тро ли ше мо ту лока ци ју и да
ли има ове опа сне мате ри је у
вештач ком ђубри ву.

У скла ду с прак сом у ова -
квим слу ча је ви ма, Основ но јав -
но тужи ла штво у Пан че ву је
исте вече ри доне ло наред бу
Наци о нал ном цен тру за кри -
ми на ли стич ку форен зи ку Бео -
град да пре ду зме вешта че ње с
циљем утвр ђи ва ња узро ка
пожа ра.

Одлу ка о даљем посту па њу
Тужи ла штва пово дом пожа ра
биће доне та након доби ја ња
резул та та вешта че ња, као и дру -
гих оба ве ште ња и дока за.

Р. П.

ПОЖАР У „ПРО МИ СТУ”

НАДЛЕЖНИ: НИЈЕ БИЛО РАЗ ЛО ГА ЗА БРИГУ

ГДЕ СЕ ИСТИ ЧУ ТАБЛЕ И ЧЕМУ НАСИ ЉЕ

Ћирић мисли да је воз „ћира” – све ће да му про ђе
На зиду пре неки дан отво -
ре не опти чар ске рад ње, у цен -
тру гра да, код бив шег био -
ско па „Вој во ди на”, штр чи
табла на којој сто ји име адво -
ка та Јова на Ћири ћа. Сви оста -
ли адво ка ти су, пра те ћи здра -
ву логи ку, укло ни ли табле са
сво јим име ни ма јер је тамо
отво рен нови локал. Не и
Ћирић.

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

Пошто смо га позва ли да
про ко мен та ри ше слу чај, био
је груб и гла сан: „Дођи, дођи
одмах да видиш!” Онда се сми -
рио. Испри чао је сво ју вер зи ју
дога ђа ја и пору чио да вла сник
лока ла тре ба да под не се тужбу
суду или гра ђе вин ској инспек -
ци ји, па ако они одлу че да тре -
ба да ски не таблу која ту сто ји
од 1994. годи не – он ће то и
учи ни ти. Онда се уме шао и у
уре ђи вач ку поли ти ку листа:

– Ради те ви свој посао, ево
сада раз вла чи те ваше при че о
бла гај ни, а ја ћу ради ти свој!

Није одго во рио на пита ње
зашто сво ју таблу није иста -
као на згра ди суда, Град ске
упра ве или, не дај боже, на
свом лока лу. Боље је на туђем...

У међу вре ме ну, сти гла нам
је инфор ма ци ја да Ћирић није

пла ћао так су за исти ца ње фирме
од 1994. Послед њих неко ли ко
годи на то се пла ћа кроз кому -
нал ну так су, па је могу ће да је
за држа ву издво јио неки динар.
Ипак, хтео је Ћирић да се „пого -
ди” са чове ком чију је имо ви ну
уру жио: један пен зи о ни са ни
прав ник звао је дирек то ра „Пан -
чев ца” и рекао му да је „Ћирић

пору чио да ће, ако се у нови на -
ма буде писа ло о ово ме, тра -
жи ти да се испи та поре кло имо -
ви не вла сни ка ком шиј ског лока -
ла. Пре него Вучи ће во”.

Инси ну а ци ја је јасна: вла -
сник новог лока ла је, по Ћири -
ћу, на неза ко нит начин сте као
сво ју имо ви ну. Током дру гог
нашег пози ва Ћирић није дело -
вао сми ре но – јок, казао је да
ће реа го ва ти закон ским сред -
стви ма шта год да обја ви мо и
да тре ба да нас је сра мо та. Зато
што је ока чио таблу са сво јим
име ном на зид који није његов?
Додао је: „Види мо се на суду.”

Нема про бле ма. И, нема
потре бе за судом. Осим кад
про бле ме пра ви неко ко је оси -
он, без о бра зан, напра сит и
увре дљив. Као Ћирић. Океј –
на суду. Р. П.

ОД СРЕ ДЕ ДО
ПОНЕДЕЉ КА

Срби ја затво ре на
Од сре де 17. мар та до поне -
дељ ка 22. мар та ују тру у
Срби ји су на сна зи поо штре -
не мере про тив шире ња коро -
на ви ру са.

Затво ре ни су сви уго сти -
тељ ски објек ти, тржни цен -
три и све про дав ни це осим
про дав ни ца пре храм бе не
делат но сти, тра фи ка и зеле -
них пија ца. Не раде био ско -
пи, музе ји, гале ри је, козме -
тич ки и фри зер ски сало ни,
кла ди о ни це, деч је игра о ни -
це, тере та не итд.

Бен зин ске пум пе могу да
про да ју само гори во. Није
дозво ље на шал тер ска про -
да ја хра не, кафе и пића. Над -
ле жни орга ни, инспек циј ске
слу жбе и Kомунална мили -
ци ја врше стро гу кон тро лу
пошто ва ња мера. Д. К.

НОВО НА ПОР ТА ЛУ
„ЕУПРА ВА”

Пла ћај те 
МУП-у онлајн

Гра ђа ни Срби је од 16. марта
могу све упла те за више од 300
услу га које пру жа Мини стар -
ство уну тра шњих посло ва да
пла те елек трон ским путем, пре -
ко услу ге пор та ла „еУпра ва”
под нази вом „Пла ти”. Услу га
је доступ на на адре си www.pla-
ti.euprava.gov.rs, као и на сај ту
Мини стар ства уну тра шњих
посло ва www.mup.gov.rs, у
рубри ци „Гра ђа ни – Доку мен -
та гра ђа на”.

Наравно, и даље је могу ће
плаћање као и до сада, на шал -
те ри ма поли циј ских ста ни ца,
а помо ћу једин стве не уплат -
ни це доби је не пре ко услу ге
„Пла ти” могу ће је пла ти ти
услу ге МУП-а и у бан ка ма и
пошта ма. Д. К.

ОД ПОЧЕТКА МЕСЕЦА
АКЦИ ЈА МУП-а

Вежи појас, поли ци ја!
При пад ни ци Упра ве сао бра ћај -
не поли ци је МУП-а од почет ка
мар та поја ча но кон тро ли шу
кори шће ње сигур но сног поја са
и начин пре во же ња деце у вози -
ли ма у сао бра ћа ју. У пери о ду
од 8. до 14. мар та они су откри -
ли да гото во пети на кон тро ли -
са них воза ча није има ла везан
сигур но сни појас. Међу 60.968
кон тро ли са них вози ла без поја -
са је откри ве но 12.807 воза ча и
2.496 пут ни ка у вози ли ма.

Реги стро ва но је 577 сао бра -
ћај них незго да на путе ви ма у
Срби ји, у који ма је шест осо ба
поги ну ло, а 143 осо бе су повре -
ђе не. Исто вре ме но, 79 воза ча
је санк ци о ни са но због непро -
пи сног пре во же ња деце на пред -
њем, а 119 због непро пи сног
пре во же ња деце на зад њем
седи шту вози ла. Д. К.

ПОЗИВ 
СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ МА

Очи сти мо 
тамишки кеј

Локал ни, пан че вач ки тим
Уни је сред њо шко ла ца Срби -
је (УНСС) спро ве шће у субо -
ту, 20. мар та, од 10.30 до 12
сати, акци ју чишће ња тами -
шког кеја и пози ва све сред -
њо школ це да уче ству ју у њој.

Акци ја почи ње на пла жи
код моста, а биће обез бе ђе -
не све потреб не ства ри за
рад, као што су кесе за ђубре,
маске и рука ви це. Од отпа -
да ка који ће бити при ку пље -
ни током акци је биће издво -
је ни чепо ви, који ће бити
дони ра ни орга ни за ци ји „Чеп
за хен ди кеп”. Пред став ни ци
локал ног тима УНСС-а
нагла ша ва ју да ће се пошто -
ва ти све мере зашти те од
кови да 19. Д. К.

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

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

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

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

С у  б о  т о м
спе  ци  ј а  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 ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не

пре гле де оба вља ће др 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 чево.

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО



Предистражна
техника у полицијском
испитивању за
усмеравање истраге

Величине се мењају у
зависности од укупног
менталног стања

Поли граф није ника кав доказ
на суду, не кори сти се у кри -
вич ном поступ ку и није регу ли -
сан Зако ном о кри вич ном
поступ ку. То су чиње ни це. Зашто
је онда испи ти ва ње поли гра фом
толи ко екс пло а ти са но у нашој
јав но сти у послед ње вре ме? На
то пита ње је за бео град ске меди -
је поку ша ла да одго во ри Вања
Бајо вић, про фе сор ка на Прав -
ном факул те ту у Бео гра ду.

– Реч је о јед ној опе ра тив ној
поли циј ској тех ни ци, која се
кори сти у поли циј ском испи -
ти ва њу, као јед на пред ис тра -
жна тех ни ка, која би пру жи ла
само одре ђе не одго ва ра ју ће
инди ци је поли ци ји у ком прав -
цу да усме ри истра гу – рекла
је Вања Бајо вић.

Дода ла је да поли граф не
може да буде доказ због њего -
ве поу зда но сти.

– За раз ли ку од ДНК тра го ва,
био ло шких тра го ва, који су
једин стве ни, одре ђе на испи ти -
ва ња пока зу ју да поу зда ност
поли гра фа није у толи кој мери
пре ци зна и тач на да би она могла
да буду доказ у поступ ку. Има -
мо реци мо слу чај који се често
наво ди у лите ра ту ри да је бив -
ши агент ЦИА који је опту жен
за сарад њу с тада шњим руским
КГБ-ом про шао без про бле ма
поли граф и касни је, када су га
пита ли како је то успео, рекао

је да уоп ште није било тешко,
да су потреб ни добар ноћ ни сан,
вели ка доза само по у зда ња и
добри одно си с лицем који врши
поли граф ско испи ти ва ње – изја -
ви ла је ова про фе сор ка.

Свој став је пот кре пи ла при -
ме ром да је пре неко ли ко годи -
на посто јао слу чај да су два
лица, у вези са суђе њем Шари -
ћу, дала супрот не тврд ње на
одре ђе но пита ње и да су оба
про шла поли граф ско испи ти -
ва ње без ика квих про бле ма.

Вања Бајо вић је закљу чи ла:
– Сам Закон о поли ци ји наво -

ди ко не може да иде на поли -
граф. Па тако, реци мо, лице
које има срча не или респи ра -
тор не смет ње, труд ни це, поро -
ди ље…, али и поред тога, на
поли граф не може да иде ни
лице које је под ути ца јем дрога,
алко хо ла или леко ва за смирење.

О самој тех но ло ги ји испи -
ти ва ња поли гра фом гово рио је

про фе сор на Елек тро тех нич -
ком факул те ту и ака де мик
Дејан Попо вић. Он је казао да
је поли граф напра ва која у себе
инте гри ше неко ли ко инстру -
ме на та што се кори сте да би се
испи та ла одго ва ра ју ћа физи о -
ло шка про ме на у орга ни зму.
Додао је:

– Оно што ми сви зна мо јесте
да у неком тре нут ку хоће те да
мери те крв ни при ти сак, ритам
срца, каква вам је можда на
актив ност или коли ко се зно -
ји те. Ако ви све те уре ђа је пове -
же те у један инстру мент и гле -
да те неки запис, онда ћете да
при ме ти те да се у току вре ме -
на мења ју те кри ве. Мења ће се
вели чи не у зави сно сти од тога
какво је ваше укуп но мен тал -
но ста ње и шта се дога ђа у орга -
ни зму, а не на вашем све сном
нивоу.

Он је навео да, ако се
узбудите, пове ћа ће вам се

прово дљивост коже – то је
тако зва ни гал ван ски рефлекс
– и пока за ће се на инстру мен -
ту да се нешто у вашем орга -
ни зму про ме ни ло при ли ком
одго во ра на пита ње.

– Ако вас је неко питао јед -
но став но пита ње, на које ви
даје те леп и тачан одго вор, ви
има те јед ну врсту зно је ња. Ако
вас неко пита дру гу врсту пита -
ња, која вас узбу ди, код вас се
те вред но сти про ме не – казао
је Попо вић.

На интер не ту се може про -
на ћи сија сет тек сто ва у који ма
сто ји да науч ни ци и вла ди на
тела у Сје ди ње ним Аме рич ким
Држа ва ма суге ри шу да су поли -
гра фи крај ње нетач ни, да се
могу лако побе ди ти и да су
неса вр ше но сред ство за оце ну
исти ни то сти. Али, исто тако,
они који су кри ви за нешто и
то дубо ко осе ћа ју, мно го ређе
успе ва ју да побе де овај уре ђај.

4 ПОЛИТИКА
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pancevac@pancevac-online.rs

САОП ШТЕ ЊЕ ПОРЕ СКЕ УПРА ВЕ

При ја ви те неиз да ва ње
фискал них рачу на

Поре ска упра ва је 11. мар та
саоп шти ла да је „Поре ски ала -
рм” бес плат на апли ка ци ја за
„Андр о ид” и „Ајфон” теле фо не
помо ћу које гра ђа ни могу да
при ја ве неиз да ва ње фискал них
рачу на, оба вља ње нере ги стро -
ва не делат но сти, непри ја вљи ва -
ње рад ни ка и дру ге непра вил -
но сти у посло ва њу. У апли каци -
ју се могу уне ти пода ци и сли ке
при вред ног субјек та или уоче -
не непра вил но сти, а корисник
при ја ву може под не ти ано ним -
но или може да се иден ти фикује.

Кори сни ци апли ка ци је ауто -
мат ски доби ја ју елек трон ско

оба ве ште ње о успе шном под -
но ше њу при ја ве, која је одмах
видљи ва и у систе му Поре ске
упра ве, а она ће у слу ча ју осно -
ва но сти и пот пу но сти под не те
при ја ве пред у зи ма ти мере у
скла ду са зако ном и сво јим
овла шће њи ма и санк ци о ни са -
ти сва ко пона ша ње које није у
скла ду с поре ским про пи си ма.

Апли ка ци ја „Поре ски ала -
рм” раз ви је на је у окви ру
пројек та „Плат фор ма за
одговор но упра вља ње јав ним
финанси ја ма”, који се спро -
во ди уз финан сиј ску подр шку
Швед ске.

ОД 15. МАР ТА У ПАН ЧЕ ВУ

Бес плат но
саветовалиште за мла де
Саве то ва ли ште за мла де „Моје
место” поче ло је да ради у поне -
де љак, 15. мар та, у орга ни за -
ци ји Kанцеларије за мла де гра -
да Пан че ва и Дома омла ди не.

Саве то ва ли ште је наме ње но
осо ба ма од 15 до 30 годи на и
ради уто р ком и сре дом од 15.30
до 18.30, у Дому омла ди не, у
про сто ри ја ма „Драф та” или
ОРЦ а. Подр шку могу потра -
жи ти мла ди које муче неу спех
у шко ли, емо ци о нал не тешко -
ће, пољу ља но само по у зда ње,
кон флик ти с вршња ци ма или
роди те љи ма и слич но. С њима
ће ради ти Јадран ка Гру ји чић

Ђурић, пси хо лог и цер ти фи ко -
ва ни пси хо те ра пе ут.

Заин те ре со ва ни могу да зака -
жу свој тер мин путем имеј ла
savetovalistezamlade@pance-
vo.rs. Теле фон за више инфор -
ма ци ја је 061/64-72-290. За
особе мла ђе од 18 годи на тре -
ба сагла сност или при су ство
родите ља.

ИГОР МИРО ВИЋ У ПОСЕ ТИ НАШЕМ ГРА ДУ

Црп на ста ни ца „Јабу ка” је кључ на
Воду учи ни ти
доступном на више
од 70.000 хек та ра

Завр ше так радо ва на изград њи
црп не ста ни це „Јабу ка”, чиме
ће бити обез бе ђе но навод ња -
ва ње за 2.500 хек та ра ора ни -
ца, оче ку је се у авгу сту, а пред -
сед ник Покра јин ске вла де Игор
Миро вић оби шао је гра ди ли -
ште 15. мар та у дру штву гра -
до на чел ни ка Пан че ва Алек сан -
дра Сте ва но ви ћа. Раз лог је то
што је ова црп на ста ни ца део
дво на мен ског систе ма Наде ла,
инве сти ци је вред не око 650.000
евра, чијом реа ли за ци јом ће се
обез бе ди ти навод ња ва ње 6.000
хек та ра ора ни ца у Вој во ди ни.

Миро вић је нови на ри ма
казао да се у Вој во ди ни исто -
вре ме но ради на још десет лока -
ци ја – систе ма и под си сте ма
за навод ња ва ње. Он је под се -
тио на то да је и у првој фази
рекон струк ци је водо при вред -

ног систе ма завр ше но једа на -
ест про је ка та, који су финан -
си ра ни из наци о нал них сред -
ста ва и из кре ди та „Абу Даби
фон да”. Обја снио је:

– Наш крај њи циљ је да воду
учи ни мо доступ ном на више од
70.000 хек та ра пољо при вред них
повр ши на, што ће бити знат но
већи ква ли тет него пре пет годи -
на када смо кре ну ли с реа ли за -
ци јом овог вели ког про јек та.

Рекао је и да „Воде Вој -
водине” раде одли чан посао
на овом про јек ту и да је њихов
тим успео да уз помоћ наших
елит них струч ња ка из
„Хидроза во да” и Инсти ту та
„Јаро слав Чер ни” при пре ми
про јект ну доку мен та ци ју, коју
је Покра јин ска вла да
финанси ра ла са 126 мили о на
дина ра. Миро вић је био
експли ци тан:

– Вред ност свих радо ва на
водо при вред ном систе му дости -
ћи ће 60 мили о на евра, а укуп -
на вред ност „Абу Даби фон да”
је 100 мили о на дола ра. Овај
пода так гово ри о томе да смо
свој део посла – у при пре ми
про јект не доку мен та ци је у реа -
ли за ци ји прве фазе и дру ге,
која је у току, као и у фази „два
бе” – ура ди ли мак си мал но.

Чедо мир Божић, покра јин -
ски секре тар за пољо при вре ду,
водо при вре ду и шумар ство,
навео је да је при о ри тет ресор -
ног секре та ри ја та уна пре ђе ње
пољо при вред не про из вод ње
јача њем систе ма за навод ња ва -
ње. Уз то, рекао је да је „вели ки
зна чај инве сти ра ња у систе ме
за навод ња ва ње, јер они газдин -
стви ма и пољо при вред ни ци ма
омо гу ћа ва ју воду која ће им
обез бе ди ти веће при но се, а тиме
и боље усло ве за живот”.

У оби ла ску је, поред наве де -
них, био и дирек тор „Вода Вој -
во ди не” Срђан Кру же вић.

Не бих желео да кажем да је у моје вре ме позо ри ште
било боље, али неке ства ри су дру га чи је биле ако посма -
тра мо дру штво у којем смо живе ли у том исто риј ском
тре нут ку… Не знам коли ко позо ри ште мора и тре ба бити
апсо лут но анга жо ва но и да ли је то само јед на од њего -
вих акци ја. Волим анга жо ва но позо ри ште, не поли тич ке
пред ста ве, а сва ко у себи мора про на ћи раз лог анга жо ва -
но сти. Умет ност мора има ти неко диси дент ство, то је у
при ро ди сва ког умет ни ка, али умет ност је дужна да у
сво јој вели чан стве но сти пра ви див не пред ста ве које нису
само поли тич ки анга жо ва не – то је бит но, да не буде
умет ност само с рого ви ма, него да ти рого ви има ју раз -
ло га. Ја сам леви чар, али сам раз о ча ран у леви цу моје
гене ра ци је... Веру јем у нову леви цу. Само мла ди у целом
реги о ну, само њима веру јем и њих подр жа вам.

(Глу мац Раде Шер бе џи ја, теле ви зи ја Н1, 16. март)

* * *
Раз у ме се да је у банал но сти зла вели ка опа сност, та
банал ност раз от кри ва при ро ду зла. Пое зи ја има оба ве зу
да у том раз от кри ва њу учи ни важан корак, ако не жели
да и сама жму ри пред ужа си ма пред који ма је стра шно
држа ти затво ре не очи, али још стра шни је отво ре не очи,
јер не може се гле да ти у толи ко зло, које је сле по. У књи -
зи „Пепео” ја сам сагле да вао то циклич но пона вља ње
зла, сва ки пут у дру гом, или истом обли ку. Поку шао сам
да посма трам зло као енти тет, неве за но од тога ко су
жртве, а ко су почи ни о ци, веру ју ћи да пое зи ја може да
побу ди емпа ти ју и код оних који су осе тљи ви искљу чи во
у скла ду са сво јим иде о ло шким или дру гим осе ћа њи ма
при пад но сти, дакле, код оних који нема ју хра бро сти да
се суо че са чиње ни цом да су њихо ви суна род ни ци почи -
ни ли нај мон стру о зни је зло чи не. „Пепео” нико га не опту -
жу је, ова књи га све до чи, а све до ци су почи ни о ци све ко -
ли ког зла. Они су у овој књи зи доби ли реч… Пое зи ја има
оба ве зу да не затва ра очи, пого то во ако је пра ви ло да се
очи затва ра ју, као што је то пра ви ло било у нас на сна зи
након поко ља који је систе мат ски извр ша ван током Дру -
гог свет ског рата, па све до данас.

(Песник Радо мир Уља ре вић, „Данас”, 15. март)

* * *
Пра во сва ког је да иза бе ре да ли ће бити вак ци ни сан или
неће. Пошто сам се и сам вак ци ни сао, не могу да гово -
рим про тив вак ци не. Али не може се пра ви ти нека врста
део бе ста нов ни штва Срби је на осно ву тога да ли су или
нису вак ци ни са ни. Гра ни ца изме ђу људ ског досто јан -
ства и зако на о зашти ти ста нов ни штва од зара зних боле -
сти је у томе да све мере које се пред у зи ма ју мора ју да се
пред у зи ма ју у цели ни, и то врло риго ро зно. Тек на тај
начин ћемо заи ста доби ти ефе кат тих мера.

(Заштит ник гра ђа на Зоран Паша лић, РТС, 17. март)

* * *

* * *
Држа ва је „зло у по тре би ла наме ру” новин ских удру же ња
да уче ству ју у дија ло гу с вла сти. После кле вет нич ке кам -
па ње про тив нови на ра КРИК-а и изо стан ка реак ци је
инсти ту ци ја, нови нар ска и медиј ска удру же ња одлу чи ла
су да напу сте Рад ну гру пу за без бед ност нови на ра.

(Пред сед ник НУНС-а Жељ ко Бодро жић, „Бета”, 15. март)

* * *
Овај народ је чудан, плит ко у ман, нема моћ пам ће ња, брзо
забо ра вља, а још мање зна да расу ђу је. Овде 90 одсто људи
не зна шта зна чи реч „космо по лит”, не би ме чуди ло да
мисле да је пла не та Земља рав на пло ча пошто мисле да је
Срби ја цен тар све та и да су Срби небе ски народ.

(In memoriam буб њар Дра го љуб Ђури чић, фебру ар
1953. – март 2021, пор тал „Нова.рс”, 5. мај 2020)

* * *
Кла сич на стра нач ка поли ти ка у Срби ји је дожи ве ла пораз.
Једи на поли ти ка која може да ани ми ра људе су две теме:
еко но ми ја и соци јал на поли ти ка и вра ћа ње у Евро пу… У
избор ној годи ни тешко може мо да убе ди мо људе да ризи -
ку ју свој живот да би издеј ство ва ли неке додат не избо ре
– при чему већи на не раз у ме каква је раз ли ка изме ђу
њих. Дакле, тре ба да про ме ни мо тему, да тема не буде
режим, чак и када нас мла ти да се пра ви мо да не при ме -
ћу је мо. Нај го ре за режим је да га игно ри ше мо, нај ви ше
они воле да се бави мо њима…

(In memoriam пре ми јер Зоран Ђин ђић, август 1952 –
март 2003, „Данас”, јун 2000)

КОНЦЕПТ ШТА (НЕ) ЗНА МО О ИСПИ ТИ ВА ЊУ ПОЛИ ГРА ФОМ

НИКА КАВ ДОКАЗ, АЛИ НЕ ШКО ДИ ПРО БА ТИ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



Подр шка 
настав но-образов ном
систе му

Вред на помоћ у доба
панде ми је

Мате ма тич ка гим на зи ја у Бео гра ду
доби ла је нови каби нет за инфор ма -
ти ку, опре мљен с десет нај са вре ме -
ни јих рачу на ра, захва љу ју ћи про гра -
му „Енер ги ја зна ња” ком па ни је НИС.
Савре ме ну учи о ни цу су све ча но отво -
ри ли Бран ко Ружић, мини стар про -
све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја
Репу бли ке Срби је, Мла ден Шар че -
вић, спе ци јал ни савет ник за обра зо -
ва ње пред сед ни ка и пре ми јер ке Репу -
бли ке Срби је, Вадим Сми р нов, заме -
ник гене рал ног дирек то ра и дирек -
тор Функ ци је за одно се с држав ним
орга ни ма и кор по ра тив не кому ни ка -
ци је НИС-а, и Мир ја на Катић, дирек -

тор ка Мате ма тич ке гим на зи је. Сим -
бо лич но, у новом каби не ту, доче ка ли
су их Добри ца Јова но вић, Милош
Мили ћев и Сара Дра гу ти но вић, уче -
ни ци Мате ма тич ке гим на зи је који су
осво ји ли број не награ де на међу на -
род ним так ми че њи ма.

Дона ци ја ком па ни је НИС посеб но
је важна у овој годи ни, када се наста -
ва одви ја онлајн због пан де ми је коро -
на ви ру са. Важна је и због тога што
савре ме на рачу нар ска опре ма омо -
гу ћа ва да ква ли тет наста ве пра ти
светске токо ве, јер је Мате ма тич ка
гим на зи ја једин стве на сред ња шко ла
у нашој земљи за тален то ва не уче ни -
ке у обла сти мате ма ти ке, инфор ма -
ти ке и при род них нау ка.

– Ова шко ла изне дри ла је вели ке
струч ња ке, про фе со ре на дома ћим и
стра ним уни вер зи те ти ма, више од 500
док то ра нау ка, као и дру гих струч ња -
ка који су данас успе шни људи запо -
сле ни у вели ким ком па ни ја ма. Њени
уче ни ци осво ји ли су више од 600

меда ља. Зато ова шко ла и јесте јед на
од пет које су про гла ше не шко ла ма
од наци о нал ног зна ча ја. Начин на
који се ради и учи у овој шко ли је
спе ци фи чан и зах те ва посве ће ног про -
фе со ра и мен тор ство, зах те ва добре
усло ве за рад и уче ње и зах те ва пажњу
држа ве и чита вог дру штва. Због све га
тога сам захва лан ком па ни ји НИС
што је и ову шко лу укљу чи ла у свој
про је кат „Енер ги ја зна ња” –  изја вио
је тим пово дом Бран ко Ружић, мини -
стар про све те, нау ке и тех но ло шког
раз во ја Репу бли ке Срби је.

Вадим Сми р нов је под се тио на то и
додао да је НИС покре нуо про грам
„Енер ги ја зна ња” ради при пре ме
кадро ва за нафт ну инду стри ју, што је
резул ти ра ло сти пен ди ра њем нај бо -
љих сту де на та у Руској Феде ра ци ји, а
што је нај ва жни је, и њихо вим поврат -
ком у Срби ју.

– Вели ко ми је задо вољ ство што
смо сада у чуве ној Мате ма тич кој гим -
на зи ји. Ово је мали допри нос, али до
сада смо опре ми ли више од 60 учи о -
ни ца. Ове годи не, зајед но с Мини -
стар ством про све те и Мини стар ством
уну тра шњих посло ва, уло жи ће мо и у
без бед ност у шко ла ма, што је сада
јако бит но – рекао је Сми р нов и додао
да је НИС у дома ћи про свет ни систем
уло жио пре ко пет мили о на евра.

Вре ди иста ћи да НИС и Мате ма -
тич ка гим на зи ја сара ђу ју већ девет
годи на, од осни ва ња про гра ма „Енер -
ги ја зна ња”, путем којег ком па ни ја
ула же у обра зов не и науч не уста но ве
у Срби ји.

ДРУШТВО
Петак, 19. март 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПОДР ШКА
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Гори во на одло же но
плаћа ње

Ком па ни ја НИС и „Кре ди агри кол
бан ка” кре и ра ли су нову кре дит ну
кар ти цу „Агро блу” за одло же но
пла ћа ње гори ва, наме ње ну пољо -
при вред ним газдин стви ма, за купо -
ви ну гори ва на НИС-овим бен зин -
ским пум па ма. Ова кар ти ца омо -
гу ћа ва одло же но пла ћа ње дери ва -
та до шест месе ци за изно се од
6.000 дина ра и више.

У НИС-у исти чу да су кре и ра -
њем ове једин стве не услу ге желе -
ли да иза ђу у сусрет свим пољо -
при вред ним газдин стви ма за купо -
ви ну гори ва. Поред тога, сви кори -
сни ци „НИС Агро кар ти це” купо -
ви ном гори ва на пум па ма овог
нафт ног гиган та оства ру ју пра во на
попу сте, а те погод но сти важе и за
кори шће ње нове кар ти це „Агро блу”.

За доби ја ње нове кар ти це потреб -
но је под не ти зах тев у ода бра ној
екс по зи ту ри „Кре ди агри кол бан -
ке”, а затим ће кори сни ку сти ћи
СМС пору ка да може пре у зе ти сво -
ју кар ти цу у фили ја ли бан ке.

ОБУ СТА ВА ВЉЕ НА
ПРОИЗВОД ЊА

Модер ни за ци ја и 
ремонт постројења

„Петро хе ми -
ја” је у поне -
де љак, 15.
мар та, зау ста -
ви ла про це се
про из вод ње у
свим петро хе миј ским постро је њи -
ма у Пан че ву, а погон у Еле ми ру
ће тако ђе бити зау ста вљен, 20. мар -
та. У саоп ште њу сто ји да ће застој
у Фабри ци поли е ти ле на ниске густи -
не (ПЕНГ) тра ја ти 35 дана, док ће
пре кид рада у фабри ци Ети лен и
оста лим про из вод ним постро је њи -
ма „ХИП –Пе тро хе ми је” у Пан че -
ву, као и у Фабри ци син те тич ког
кау чу ка у Еле ми ру бити 30 дана.

Нај зна чај ни је инве сти ци о не
актив но сти биће усме ре не на реа -
ли за ци ју про јек та диги тал не тран -
сфор ма ци је про це са и гене рал ни
ремонт екс тру де ра Л-229 у фабри -
ци ПЕНГ (први пут после више од
40 годи на кон ти ну ал ног рада).
Поред инве сти ци о них актив но сти
у петро хе миј ским фабри ка ма у
Пан че ву и Еле ми ру, током засто ја
биће реа ли зо ва не и ремонт не актив -
но сти на про це сној опре ми у оста -
лим пого ни ма. Пла ни ра не ремонт -
не актив но сти обез бе ди ће наста -
вак без бед ног и ефи ка сног рада
ком па ни је и оба вља ће се пре ма
прет ход но утвр ђе ном пла ну.

„ШНАЈ ДЕР ЕЛЕК ТРИК”
ПОЗИ ВА АКА ДЕМ ЦЕ

Сти пен ди ра мо нај бо ље
Рено ми ра на свет ска ком па ни ја
„Шнај дер елек трик” пози ва срп ске
сту ден те да кон ку ри шу за нови про -
грам сти пен ди ра ња. Раз вој ни цен -
тар у Новом Саду и кан це ла ри ја
ове ком па ни је у Бео гра ду орга ни -
зу ју нови про грам сти пен ди ра ња за
сту ден те дру ге, тре ће и четвр те
годи не ака дем ских или мастер сту -
ди ја тех нич ких оде ље ња на При -
род но-мате ма тич ком факул те ту и
Факул те ту тех нич ких нау ка Уни -
вер зи те та у Новом Саду, као и Елек -
тро тех нич ког и Мате ма тич ког
факул те та Уни вер зи те та у Бео граду.

Током тра ја ња про гра ма ода бра -
ни сту ден ти има ће при ли ку да раз -
ме њу ју зна ња и иску ства директ но
с мен то ри ма и да сво је фор мал но
обра зо ва ње при ме не на прак тич -
ним при ме ри ма, а поред сти пен -
ди је, биће им пру же на могућ ност
да сво ју кари је ру започ ну у ком па -
ни ји „Шнај дер елек трик”.

Пра во да кон ку ри шу има ју сту -
ден ти који су на доса да шњим
студија ма оства ри ли мини ма лан
про сек 8,50.

Не посто ји пра ви ло за који
дуг бан ка тра жи јем ца, јер
је то искљу чи во ствар
послов не поли ти ке

Пре десе так годи на
стотинак хиља да жираната
обез бе ђи ва ло зај мо ве

У бан ка ма жиран ти или јем ци гаран -
ту ју за мали број кре ди та, па се може
рећи да је овај вид обез бе ђе ња да ће
зајам бити напла ћен на путу да оде у
истopиjy. Пре ма пода ци ма Удру же -
ња бана ка (УБС), нешто мањe од 50.000
кре ди та одо бре но је уз жирантa. Укуп -
но их је 41.228, што зна чи да је неко
гаран то вао за два или више кре ди та.

Јем ство је акти ви ра но код 129, а то
зна чи да њих отпла ћу је баш јемац, а
не онај ко је прво бит но узео кре дит,
кре дит ну кар ти цу, дозво ље ни минус
или неку дру ги бан кар ски про из вод.

Тих 50.000 жира на та је кап у мору
с обзи ром на то да су бан ке одо бри ле
на сто ти не хиља да зај мо ва што гра -
ђа ни ма, што при вре ди, плус поме ну -
те кар ти це, теку ћи рачу ни... Само у
кре ди ти ма пла си ра но је 2.900 мили -
јар ди дина ра, што је око 24 мили јар -
де евра. У Удру же њу бана ка кажу да
не посто ји пра ви ло за који дуг бан ка
тра жи јем ца, јер је то искљу чи во ствар
послов не поли ти ке.

– Јем ство слу жи као зашти та од
потен ци јал ног ризи ка да кре дит нe
буде вра ћен. Њихов број је сма њен, а
раз лог је нај ве ро ват ни је то што се
јем ство тако ђе еви ден ти ра у Кре дит -
ном бироу, па може ути ца ти на то да
ли ћe и сам јемац у неком тре нут ку
доби ти кре дит, или неку дру гу бан -
кар ску услу гу за коју се про ве ра ва
ста ње оба ве за у Кре дит ном бироу.
Дру ги раз лог је тај што је у прак си
jeдан број јем ста ва акти ви ран и гра -

ђа ни су уви де ли да тре ба бити опре -
зан или уздр жан при ли ком дава ња
јем ства – наво де из УБС-а.

Људе заме ни ла оси гу ра ња

Жирант се при хва та њем јем ства оба -
ве зу је да ће, уко ли ко дужник не вра -
ћа дуг бан ци, или запад не у доц њу,
он вра ти ти уку пан дуг или оста так
дуга. Након тога јемац има пра во да
после вра ћа ња дуга бан ци покре не
пред судом посту пак про тив дужни ка
коме је био жирант. Тај суд ски про -
цес нема додир них тача ка с бан ком,
сем што бан ка даје јем цу подат ке о

изно су дуга који је пла тио за глав ног
дужни ка, поја шња ва ју у УБС-у.

Пре десе так годи на сто ти нак хиља -
да жира на та обез бе ђи ва ло је зај мо ве
и може се рећи да су они обе ле жи ли
вре ме када су стра не бан ке тек поче -
ле да ула зе на ово тржи ште. Жиран ти
су углав ном гаран то ва ли за веће изно -
се гото вин ских кре ди та, за купо ви ну
ауто мо би ла на кре дит или када кли -
јент има неу ре дан изве штај Кре дит -
ног бироа. Купо ви на некрет ни на увек
је била обез бе ђе на хипо те ком. Пре -
лом ни тре ну так да бан ке не тра же
жиран те биo је када су одлу чи ле да
ћe убу ду ће оси гу ра ва ти позај ми це код
оси гу ра ва ју ћих кућа. Сада нема нијед -
не врсте кре ди та, кре дит не кар ти це,
мину са на теку ћем рачу ну без оси гу -
ра ња. Исти на, увек има слу ча је ва када
бан ка, због спе ци фич но сти зај ма, тра -
жи и јем ца као додат ни вид обез бе -
ђења. Поред оси гу ра ња, сред ство
обезбе ђе ња може бити и депо зит.

Шта ако...

То што је неко неко ме гаран то вао за
отпла ту зај ма није ника кав про блем
све док дужник редов но испу ња ва оба -
ве зу. Међу тим, оног тре нут ка када у

томе зака сни или чак и пре ста не да
пла ћа дуг, жирант, под ра зу ме ва се,
има про блем. Бан ка почи ње њега да
зове да наста ви да отпла ћу је кре дит, а
на кра ју се може ствар но и дого ди ти
да нечи ји зајам пад не на терет жиран -
та. Бан ка ри кажу да се у прак си, уко -
ли ко због кашње ња буде акти ви ран
жирант, често деша ва да кори сник
убр зо наста ви да отпла ћу је кре дит.
Оба ве зе јем ца дефи ни са не су кон крет -
ним уго во ром о кре ди ту, те није потреб -
на посеб на суд ска одлу ка којом би се
јемац оба ве зао да пре у зме дуго ва ња.
Уко ли ко не успе да ни од дужни ка ни
од јем ца напла ти сво ја потра жи ва ња,
бан ка покре ће посту пак пред над ле -
жним судом, а на осно ву суд ске одлу -
ке и посту пак извр ше ња.

Пре ма Зако ну о извр ше њу и обезбе -
ђе њу, посту пак спро во ђе ња извр ше -
ња је у над ле жно сти јав них извр ши -
те ља, који од бан ке као извр шног
повери о ца доби ја ју налог да утвр де
имовин ско ста ње извр шног дужни ка.
Бан ка може да напла ти сво ја потра -
жи ва ња на зара ди и дру гим нов ча -
ним при ма њи ма дужни ка, јема ца и
жира на та, на финан сиј ским инстру -
мен ти ма, на покрет ним ства ри ма и
дру гим пред ме ти ма извр ше ња, у зави -
сно сти од тога за коју имо ви ну јав ни
извр ши тељ утвр ди да је у вла сни штву
извр шног дужни ка.

БАН КЕ НИКО МЕ НЕ ОПРА ШТА ЈУ ДУГ

ЖИРАНТ ЈЕ РЕТ КА ЗВЕ Р КА

НИС МОДЕР НИ ЗО ВАО НАСТА ВУ У МАТЕ МА ТИЧ КОЈ ГИМ НА ЗИ ЈИ

Савре ме на опре ма за тален то ва не ђаке

Води те рачу на где
оставља те број кар ти це

Kад је наша сугра ђан ка Мари ја К.
поку ша ла да путем јед ног сај та про -
да сво ју хаљи ну и тако зара ди 2.500
дина ра, оста ла је без 26.000 дина ра.
Шта се дого ди ло, обја сни ла јој је поли -
ци ја: поста ла је жртва интер нет пре -
ва ре сми шље не веро ват но ван гра ни -
ца наше земље.

– Отво ри ла сам про фил на сај ту
„Сасо ман ге” и пону ди ла на про да ју
хаљи ну. Убр зо је путем „Вај бе ра” са
мном кон так ти ра ла жена из Вра ња,
уз мол бу да пла ти елек трон ски. Посла -
ла ми је и линк за фор му лар на којем
је тре ба ло да попу ним подат ке с плат -
не кар ти це како би ми упла ти ла новац,
а све ми се чини ло при лич но увер љи -
во, јер се у нашу кому ни ка ци ју чак
укљу чи ла и изве сна Али на, коју сам
дожи ве ла као кори снич ку подр шку.

Пошто сам попу ни ла обра зац, сти гло
ми је оба ве ште ње да је хаљи на про -
да та, aли не за 2.500, већ за 26.000
дина ра, и то мојих – рекла је Мари ја.

Пошто је с њеног рачу на нестао новац,
позва ла је запо сле не на пор та лу „Сасо -
ман ге” и они су јој рекли да је она
жртва обма не. Како је рекла, она није
неко ко је лаик, ко је први пут оба вио
тран сак ци ју на интер не ту, па је не зна -
ју ћи акти ви рао неку опци ју која је дове -
ла до ски да ња нов ца с рачуна без зна -
ња. Мари ја је и paниje трго ва ла на
слич ним сај то ви ма, али овог пута није
наслу ти ла да је посре ди пре ва ра.

Да ова Пан чев ка ниjе једи на која је
пове ро ва ла лажним куп ци ма, потвр -
ђу је и ста ти сти ка Мини стар ства уну -
тра шњих посло ва – нема дана да у
Оде ље ње за сузби ја ње висо ко тех но -
ло шког кри ми на ла не стиг не неко ли -
ко слич них при ја ва. Струч ња ци обја -
шња ва ју да је у кон крет ном слу ча ју

реч о „ниге риј ској пре ва ри”, у којој
пре ва ран ти, углав ном из африч ких
држа ва, тра же потен ци јал не жртве
путем раз ли чи тих интер нет сај то ва
који нуде про да ју. Мари јин опис дога -
ђа ја упра во је књи шки при мер јед ног
од начи на обма не: пре ва рант прво
успо ста вља кон такт са жртвом нуде -
ћи да купи про из вод тако што ће,
навод но, новац да јој упла ти на рачун.
А да би то оба вио, тра жи подат ке о
плат ној кар ти ци, и то оне који су
потреб ни за испла ту нов ца, не за упла -
ту. Међу тим, про да вац то схва ти углав -
ном тек кад му рачун буде испра жњен.

– Жртве су обич но осо бе које не
раз у ме ју начин на који функ ци о ни -
шу плат не кар ти це, одно сно да подат -
ке који јед но став но одре ђу ју плат ну
кар ти цу у плат ном про ме ту (број кар -
ти це, СVV број и датум важе ња) ника -
да не сме ју да оста вља ју ни на јед ном
интер нет сај ту који није сигyран и

про ве рен, јер може доћи до зло у по -
тре бе пода та ка – обја шња ва ју поли -
цај ци и упо зо ра ва ју да „ниге риј ске
пре ва ре” има ју мно го раз ли чи тих
обли ка.

Да ли ћe Мари ја К. доби ти свој
новац назад, не зна се са сигур но шћу.
Прво је неопxодно да се утвр ди из
које држа ве је извр ше но кри вич но
дело, након чега сле ди међу на род на
опе ра тив на поли циј ска сарад ња путем
Интер по ла, а какав ће исход бити,
умно го ме зави си од воље и могућ но -
сти те држа ве да се супрот ста ви сај -
бер кри ми на лу. Уко ли ко утвр ди мо да
је извр ши лац с тери то ри је Репу бли ке
Срби је, откри ва ње њего вог иден ти те -
та и могyћност повра та нов ца оште -
ће ном су онда изве сни ји – дода ју у
МУП-у.

Сајт „Сасо ман ге” скре нуо је пажњу
сво јим кори сни ци ма на потен ци јал -
ну опа сност.

СЛУЧАЈ НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

Преваре на интернету су свакодневна појава

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ВАЂЕ ЊЕ ШТЕ ТЕ НА СУДУ

Гра ђа ни који су жиран ти и отпла -

ћу ју кре ди те има ју пра во да од

глав ног дужни ка коме су били

јем ци тра же да им вра ти дуг који

је бан ка напла ти ла од њих, а

има ју пра во и на део непо крет но -

сти за оно ли ко коли ко су нов ца

упла ти ли за стам бе ни кре дит.

Oво пра во се оства ру је на суду.

БИЛО НЕКАД...

Осам де се тих годи на про шлог

века, у нека да шњој Југо сла ви ји,

жиран ти су били попу лар ни и за

потро шач ке кре ди те, углав ном за

купо ви ну наме шта ја, новог ауто -

мо би ла, покућ ства. Међу тим, иако

је дуг често пре ла зио на терет јем -

ца, они се нису љути ли на при ја те -

ље – јер је инфла ци ја после годи -

ну или две обез вре ђи ва ла рате.
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6 ЗДРАВЉЕ

(С)лага ли ца

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, одма ле на нас уче
како да се при ла го ђа ва мо
свим „тако тре ба њи ма” и зах -
те ви ма спољaшњег све та.
Усме ра ва ни смо да буде мо
„добри” да бисмо били при -
хва ће ни и да бисмо
избе гли раз ли чи те
казне про пи са не
недо вољ но при ла -
го ђе ним, непо слу -
шним и непо доб ним
осо ба ма. С вре ме ном
при хва та мо сва намет -
ну та пра ви ла као мери -
ло лич не вред но сти и успе -
ха... Све док...

Деси ће се... јер се увек сва -
ко ме деси (кад-тад) да затво -
ри очи и ослу шне одјек свог
уну та шњег бића. И пита ња
без одго во ра поч ну да про на -
ла зе свој пут
кроз живот ну
сла га ли цу коју
смо пажљи во и
саве сно пра ви -
ли од све га што
су нам дру ги
гово ри ли да је
нај бо ље за нас.
И када
ЗАШТО? поч не
да све чешће и
дуже вла да
нашим уну тра -
шњим све том,
с л а  г а  л и  ц а
почи ње да се
уру ша ва, јер
таква какву смо
је напра ви ли
није по мери
наше душе. Зашто неза до вољ -
ство када смо ради ли све да
бисмо поста ли при хва ће ни и
успе шни у живо ту, послу, веза -
ма??? Зашто нисмо срећ ни
кад „има мо све”, оства ри ли
смо се у уло га ма парт не ра,

роди те ља, при ја те ља… Живи -
мо у вре ме ну када су непри -
јат но сти (нај бла же рече но)
састав ни део сва ко дне ви це и
успе ва мо да оста не мо ста бил -
ни и углав ном при ла го ђе ни
дога ђа ји ма на које баш и
нема мо неког ути ца ја. Ода -
кле онда толи ка пита ња
„зашто”, која не дају мира док
не доби ју одго во ре? Такви
какви смо сада, ми смо сво ја
нај бо ља вер зи ја и нарав но да
нисмо задо вољ ни, наро чи то
кад смо под при ти ском тра -
же ња одго во ра на све при сут -
но и рас ту ће неза до вољ ство
соп стве ним живо том.

Дело ве наше живот не сла -
га ли це ређа ли смо пра те ћи
бри жљи во дава на упут ства
осо ба које воли мо и које су
нам (биле) узор. Нево ља је

што ти дело ви нису по
мери наше душе, не
пра те наше тален -
те и скло но сти, већ
су шаблон ски

напра вље ни по
неким „тако тре ба њи -

ма” осми шље ним за потре -
бе укла па ња у точак сва ко -
дне ви це (дру гих људи). Оно
што ради мо без напо ра, где
уно си мо сво ју страст и посве -
ће ност, пред ста вља нај бо љи
мате ри јал од кога се пра ви
нај ра ско шни ји живот ни фрак -
тал. Kада нај ве ћи део свог

дана испу ни мо
радо шћу ства -
ра ња и кре и ра -
ња у рит му соп -
стве ног бића,
омек ша ће и
иви це оних
дело ва сва ко -
дне ви це који
жуља ју и
покре ћу на
пита ња и про -
ме не. Љубав је
једи ни умет ник
који успе ва да
укло пи све
обли ке и вели -
чи не дело ва
сва ке живот не
с л а  г а  л и  ц е .
Једи но кад поч -

не мо из љуба ви да мисли мо,
гово ри мо, ства ра мо (а крај -
ње је вре ме да поч не мо), дода -
ће мо пра ви сми сао сва ком
про жи вље ном тре нут ку, а свр -
ха ће се поја ви ти као све ти о -
ник на живот ном путу.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Kада највећи део
свог дана испунимо
радошћу стварања
и креирања у ритму
сопственог бића,
омекшаће и ивице
оних делова
свакодневице који
жуљају и покрећу
на питања и
промене.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Раз ло зи за оти ца ње сто па -

ла могу бити раз ли чи ти, па

је пре све га важно да оде -

те код лека ра како бисте

одре ди ли тачан узрок про -

бле ма. Неки од узро ка за

то су дуго ста ја ње, топло та

и ПМС или труд но ћа, али

раз ло зи могу бити и

непра ви лан рад бубре га,

услед чега се вода задр жа ва у орга ни зму, про бле ми с крво то ком,

посто ја ње тром ба, пре те ра на упо тре ба лак са ти ва и диу ре ти ка,

алер ги ја… Непра вил на исхра на бази ра на на намир ни ца ма с пре -

ви ше соли или угље них хидра та тако ђе може допри не ти оти ца њу

сто па ла и ногу.

Да бисте убла жи ли тего бе, кори гуј те исхра ну и пиј те нај ма ње

два литра воде днев но, а било би добро да у воду дода те и сок

од лиму на. Сва ке вече ри држи те ноге 20 мину та у топлој води у

коју сте дода ли шаку гор ке или јоди ра не соли или две-три шољи -

це јабу ко вог сир ће та.

Помо ћи ће вам и обло ге од све жег купу са, које ће изву ћи

вишак теч но сти из тела. Изгње чи те бла го листо ве да пусте сок,

па их ста ви те на оте че на места. Умо тај те сто па ла памуч ном тка -

ни ном и оста ви те тако пре ко ноћи.

Ако су ноге оте че не због про бле ма с бубре зи ма, кори сти те биље

које пот по ма же изба ци ва ње теч но сти и штет них мате ри ја из орга -

ни зма. Одли чан при род ни диу ре тик је пер шун, од кога може те ску -

ва ти чај тако што ћете четвр ти ну шоље све жег листа пер шу на пре -

ли ти са 250 мл воде и оста ви ти 10 мину та да одсто ји. Kаша од

рена с лиму ном је тако ђе јако диу ре тич ко сред ство. Напра ви те је

тако што ћете 150 г рена поме ша ти са соком од два-три лиму на.

Реше ње за
отече на сто па ла

Гла у ком или зеле на мре на један
је од воде ћих узро ка сле пи ла у
све ту, а због изо стан ка почет -
них симп то ма, нази ва ју га
„тихим уби цом вида”. О кли -
нич кој сли ци, дијаг но сти ци и
тера пи ји гла у ко ма раз го ва ра ли
смо са prof. dr sc. med. Петром
Алек си ћем, офтал мо ло гом.

Про фе сор др Петар Алек сић
завр шио је Меди цин ски факул -
тет у Бео гра ду 1972. годи не,
спе ци ја ли ста је од 1979, а док -
то ри рао је 1991. годи не. Њего -
ва ужа спе ци јал ност је дијаг -
но сти ка и хирур шко реша ва ње
гла у ко ма и ком пли ко ва них
ката рак ти, те упо тре ба ласе ра
у офтал мо ло ги ји.

Био је дуго го ди шњи начел -
ник Kлинике за очне боле сти
ВMA у Бео гра ду, пред сед ник
офтал мо ло шке сек ци је СЛД и
члан пред сед ни штва Удру же -
ња офтал мо ло га Срби је и Црне
Горе. Члан је дома ћих и стра -
них про фе си о нал них удру же -
ња. Био је про фе сор офтал мо -
ло ги је на Меди цин ском и сто -
ма то ло шком факул тет у Источ -
ном Сара је ву. Актив но је уче -
ство вао на број ним дома ћим и
међу на род ним офтал мо ло -
шким кон гре си ма и сим по зи -
ју ми ма, нерет ко као моде ра -
тор и пре да вач по пози ву.
Публи ко вао је око 170 струч -
них и науч них радо ва. Аутор
је и коа у тор чети ри мул ти ди -
сци пли нар не књи ге.

Про фе сор Алек сић сре дом
оба вља пре гле де у Очној бол -
ни ци „Све ти Васи ли је Остро -
шки” у Пан че ву. Бол ни ца се
нала зи у Ули ци Ђуре Јак ши ћа
3, а пре глед може те зака за ти
путем теле фо на 064/100-79-26.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта је то гла у -
ком и коли ко је ова болест
данас честа?

PROF. DR SC. MED. ПЕТАР
АЛЕК СИЋ: Гла у ком са сво јом
уче ста ло шћу од 1% до 2% свих
осо ба ста ри јих од 40 годи на и
често непо вољ ним током, који
дово ди до обо стра ног губит ка
вида код 10%–15% свих сле -
пих, спа да међу три нај че шћа
узро ка сле пи ла. У све ту од гла -
у ко ма болу је око 66,8 мили о -
на осо ба, а од тога седам мили -
о на њих сле пи су на оба ока.
Гла у ком се карак те ри ше пови -
ше њем интра о ку лар ног (очног)
при ти ска, оште ће њем ган глиј -
ских ћели ја рети не и про ме -
на ма на гла ви очног жив ца, те
спе ци фич ним испа ди ма у вид -
ном пољу.

l Посто је раз ли чи те врсте
гла у ко ма. По чему се они
разлику ју?

– Нај ве ћи број гла у ко ма при -
па да гру пи при мар них гла у -
ко ма, чија је основ на карак те -
ри сти ка да им је узрок недо -
вољ но познат. Ова гру па, пре -
ма изгле ду комор ног угла, дели
се на при мар не гла у ко ме са
отво ре ним углом и гла у ко ме
са затво ре ним углом. Дру га
гру па гла у ко ма при па да гру -
пи секун дар них гла у ко ма, који
наста ју као после ди ца неког
очног обо ље ња, као што су
запа ље ња уну тар ока, тумо ри,
повре де, шећер на болест. Тре -
ћу гру пу чине уро ђе ни обли -
ци (кон ге ни тал ни гла у ком),
који се јавља ју код деце на
рође њу и у првим годи на ма
живо та. Нај че шће је засту пљен
при мар ни гла у ком отво ре ног
угла. Он чини 2/3 при мар них
гла у ко ма.

l Шта је то очни при ти сак и
која је њего ва уло га у настан ку
гла у ко ма?

– Пови шен очни при ти сак је
дуго вре ме на био глав ни фак -
тор у настан ку, дијаг но сти ко -
ва њу, пра ће њу тока раз во ја и
прог но зи гла у ко ма, али по след -
њих годи на то није више тако.
Мада је очни при ти сак глав ни
фак тор ризи ка за глау ко ма -
тозно оште ће ње, поре мећа ји

снаб де ва ња ока крвљу тако ђе
су пове за ни с про гре си јом
боле сти. Под очним при ти -
ском под ра зу ме ва се при ти -
сак који вла да у уну тра шњо -
сти очне јабу чи це. Он зави си
од чита вог низа фак то ра. За
функ ци ју ока нео п ход на је
очна води ца, а очни при ти сак
је усло вљен сло же ним меха -
ни змом регу ла ци је одно са
изме ђу про дук ци је и оти ца ња
очне води це из ока. Ако на
путу про ти ца ња кроз око или
исти ца ња из ока има било
каквих пре пре ка про то ку очне
води це, дола зи до њеног задр -
жа ва ња у оку и пове ћа ња очног
при ти ска. Пови ше ни очни при -
ти сак има више штет них
после ди ца по око. Првен стве -
но, поре ме ће на је исхра на вид -
ног жив ца и дола зи до изу ми -
ра ња ган глиј ских ћели ја, одно -
сно до оште ће ња гла ве вид ног
жив ца и њего ве непо сред не
око ли не, што усло вља ва карак -
те ри стич не про ме не у вид ном
пољу. Доса да шња мере ња пока -
зу ју да је про сеч на вред ност
очног при ти ска од 14 mmHg
до 16 mmHg, са инди ви ду ал -
ним вари ја ци ја ма изме ђу 
10 mmHg и 22 mmHg код здра -
вих осо ба. Код осо ба с лошом
локал ном и општом цир ку ла -
ци јом (шећер на болест, пови -
шен крв ни при ти сак, арте ри -
о скле ро за) гла у ком се може
раз ви ти и код ста ти стич ки нор -
мал ног при ти ска.

l Који су основ ни зна ци
глауко ма?

– Гла у ком је јед на од нај -
под му кли јих боле сти у меди -
ци ни. Зову је „тихи кра дљи -
вац вида”. Прво боле сник при -
ме ти сма ње ње оштри не вида,
а рет ко реги стру је сужа ва ње
вид ног поља, које је при сут но
у већи ни слу ча је ва. Осе ћај бола
код гла у ко ма је вео ма раз ли -
чит. Вео ма јак, изне на дан бол,
који се шири из пре де ла ока
пре ма челу, зуби ма или сле -
по оч ни ци (поло ви на гла ве),
карак те ри сти чан је за акут ни
гла у ком. Нај че шћи је гла у ком
отво ре ног угла, који се одли -
ку је сиро ма шном симп то ма -
то ло ги јом, због чега болест
може да оста не дуго нео т кри -
ве на, тако да боле сник често
изгу би вид на јед ном оку пре
него што се јави очном лека -
ру! Поне кад паци јен ти осе ћа -
ју лаку напе тост и тежи ну у
очи ма, затим дуго трај не тупе
гла во бо ље, нео д ре ђе не смет -
ње у виду, а често мења ју и
нао ча ре мисле ћи да им не
одго ва ра диоп три ја. Ина че, већ
сам напо ме нуо да кли нич ком
сли ком доми ни ра ју: пови ше -
ње очног при ти ска, испа ди у
вид ном пољу и оште ће ње очног
жив ца.

l Може ли се пре вен тив но
ути ца ти на сма ње ње бро ја
слабо ви дих и сле пих због
глауко ма?

– При мар не пре вен ци је
нема код кон ге ни тал них и
при мар них гла у ко ма. Поја ва
боле сти се не може спре чи ти,
али се и те како може бла го -
вре ме ном дијаг но зом и одго -
ва ра ју ћим лече њем зау ста ви -
ти или бар знат но успо ри ти
раз вој овог обо ље ња. Мето де
пре вен тив ног рада на раној
дијаг но сти ци гла у ко ма раз ра -
ђе не су и у све ту и код нас.
Поред скри нин га (систе мат -
ски пре гле ди) цело куп не попу -
ла ци је, одлич не резул та те дају
пре гле ди ризич них гру па за
наста нак и раз вој гла у ко ма:
прес би оп не осо бе изнад 40.
годи не живо та (када се одре -
ђу ју прве прес би оп не нао ча -
ре, ура ди ти ком пле тан очни
пре глед), одма кла ста рост (код
80-годи шња ка про це нат гла -
у ко ма дости же од 4% до 5%),
гла у ком у поро дич ној анам -
не зи, мио пи ја пре ко 5Д,
шећер на болест, арте риј ска
хипо тен зи ја, вазо спа стич ни
син дром. При су ство већег бро -
ја фак то ра ризи ка код исте
осо бе пове ћа ва ризик за наста -
нак гла у ко ма и често оправ -
да ва запо чи ња ње лече ња и пре
испо ља ва ња ком плет не кли -
нич ке сли ке гла у ко ма.

l Које су основ не мето де
дијаг но сти ке гла у ко ма?

– За дијаг но сти ку гла у ко ма
мере ње очног при ти ска, пре -
глед папи ле (гла ве) очног жив -
ца, као и пре глед вид ног поља
пред ста вља ју основ не мето де,
уз ком пле тан офтал мо ло шки
налаз. Мере ње очног при ти ска
оба вља се брзо и тач но модер -
ним апа ра ти ма наме ње ним за
то, које има сва ка орди на ци ја.
Поред мере ња очног при ти ска,
нео п хо дан је пре глед очног дна,
првен стве но да би се виде ло
ста ње очног жив ца. Нај јед но -
став ни ја мето да је офтал мо -
ско пи ја, а нај са вре ме ни ја под -
ра зу ме ва сним ке очног дна ске -
нинг ласер каме ра ма (OCT),
које дају ком плет ну сли ку овог
пре де ла у три димен зи је с број -
ча ним пара ме три ма. Вео ма
важан део пре гле да је испи ти -
ва ње вид ног поља. Гла у ком је
изу зет но озбиљ на болест, која
пра ти боле сни ка до кра ја живо -
та. Због тога се дијаг но за не
сме ола ко и без дока за поста -
вља ти. Паци јент код кога се
утвр ди посто ја ње гла у ко ма мора
бити добро оба ве штен о сво јој
боле сти и упо зо рен на важност
редов них кон тро ла и редов не
при ме не леко ва.

l Које су тера пиј ске могућ -
но сти у лече њу гла у ко ма и који
су циље ви те тера пи је?

– Лече ње гла у ко ма је сло же -
но и мора се одре ди ти за сва -
ког паци јен та посеб но, а мора
се и мења ти и при ла го ђа ва ти
току боле сти. Циље ви у лече њу
гла у ко ма су пре вен ци ја оште -
ће ња очног жив ца, очу ва ње
функ ци је вида и одр жа ва ње ква -
ли те та живо та паци јен та. Сни -
жа ва ње очног при ти ска је још
увек нај е фи ка сни ја тера пиј ска
мера, тако да се нај ви ше и кори -
сти. За сни жа ва ње очног при -
ти ска кори сте се: меди ка мент -
на тера пи ја, ласер тера пи ја и
хирур шка тера пи ја. Хирур шком
лече њу при сту па се у оним слу -
ча је ви ма код којих рас по ло жи -
вим леко ви ма није постиг ну та
ком пен за ци ја гла у ко ма. Посто -
је раз ли чи те врсте опе ра ци је
гла у ко ма, а нај че шће су оне које
успо ста вља ју нор мал не одно се
хидро ди на ми ке или ства ра ју
нове путе ве одво ђе ња очне води -
це из ока. У хирур ги ји гла у ко -
ма тако ђе се кори сте ласе ри.

Нека да су се аргонски ласе ри
кори сти ли у лече њу при мар них
гла у ко ма отво ре ног угла, а сада
се кори сте ласер апа ра ти за
селек тив ну ласер тра бе ку ло пла -
сти ку. То је интер вен ци ја која
циља но делу је на одре ђе не
струк ту ре у комор ном углу, не
оште ћу ју ћи окол на тки ва. Ефе -
кат интер вен ци је испо ља ва се у
сни жа ва њу очног при ти ска за
шест до осам mmHg. ND YAG
ласер се кори сти код гла у ко ма
затво ре ног угла с циљем пра -
вље ња отво ра на дужи ци да би
се успо ста ви ла пре ки ну та кому -
ни ка ци ја изме ђу пред ње и зад -
ње очне комо ре. С про на ла ском
нових леко ва, као и са уса вр -
ша ва њем нових хирур шких тех -
ни ка, знат но се побољ ша ла тера -
пи ја, а самим тим и прог но за
гла у ком ске боле сти.

– Глауком је једна од
најподмуклијих
болести у медицини.
Прво болесник
примети смањење
оштрине вида, а ретко
региструје сужавање
видног поља, које је
присутно у већини
случајева.
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Ускр шњи пост ове годи не почео
је 15. мар та и тра је до 1. маја,
а наред ног дана се сла ви нај -
ве ћи хри шћан ски пра зник –
Вас кр се ње Хри сто во. За вер ни -
ке је овај пост нај зах тев ни ји,
јер је и нај ду жи пост – тра је 48
дана.

Пост је у вези с рели ги јом и
нема дру гих моти ва осим вер -
ских, те се не може поре ди ти
с дије том јер, осим уздр жа ва -
ња од масне хра не и пића, дале -
ко је важни ја њего ва духов на
страна.

С рели ги о зне стра не посма -
тра но, вер ни ци ма чије је здрав -
стве но ста ње добро, ових 48
дана неће пред ста вља ти иза -
зов за здра вље, али с обзи ром
на то да се нала зи мо у доба
вели ке епи де ми је иза зва не

виру сом ковид 19, важно је
има ти уна пред при пре мљен
план и режим исхра не, како
орга ни зам не би кола би рао и
да би иму ни тет остао сна жан.
Уно си те све же воће и повр ће,
при пре мај те кува ну или пече -
ну хра ну, узи мај те доста теч -
но сти и оно нај ва жни је – не
пре ска чи те обро ке, саве ту ју
струч ња ци.

Важан је план

Увод у пост пред ста вља сед ми -
ца белог мрса, током које се
кон зу ми ра ју мле ко, млеч ни
про из во ди и јаја, али не и месо,
јер нагли пре ла зак с мрсног на
посни режим исхра не сам по
себи је шок за орга ни зам.

– За сва ку про ме ну потреб -
на је при пре ма. Пост је иде ал -
но вре ме да очи сти те орга ни -
зам од наку пље не масно ће и

сва ка ко ћете има ти више стру -
ку корист, с тим што не тре ба
меша ти дије ту и веру. Риба је
добра јер садр жи оме га 3 кисе -
ли не, про те и не и мине ра ле, али
ако се при др жа ва те кален да -
ра, онда се кон зу ми ра у све га
два дана и зато се тре ба окре -
ну ти воћу, повр ћу и редов ним
обро ци ма и међу о бро ци ма. Гра -
шак је, реци мо, добар за гво -
жђе, у јутар њим часо ви ма узи -
мај те воће, током дана повр ће
у сва ком обли ку, бру сни ца је
одлич на у ком би на ци ји с лебле -
би ја ма, због вита ми на и мине -

ра ла који су нео п ход ни вашем
орга ни зму, и нарав но што више
теч но сти, бар два литра днев но
– обја шња ва ју нутри ци о ни сти.

Кром пир, гра шак, пасуљ, цве -
кла, бели лук, лимун, мед…
бога ти су хран љи вим вред но -
сти ма, док је кон зу ма ци ја белог
лука пожељ на због иму но си -
сте ма, који не сме да зака же.
Посна хра на је здра ва, само је
тре ба уно си ти на пра ви лан
начин и ника ко не сме те себе
изглад њи ва ти, те струч ња ци
обја шња ва ју да је потреб но јести
чешће, а мање коли чин ски.

Уко ли ко пости те из дије тал -
них раз ло га, што није свр ха
поста, може те ода бра ти било
који дан и месец у годи ни за ту
наме ну, онда вам не тре ба ју
ника ква допу ште ња (раз ре ше -
ња) од све ште ни ка, док они
који посте из вер ских раз ло га,
уко ли ко има ју здрав стве них
про бле ма, мора ју да се кон сул -
ту ју и са сво јим духов ни ком.

Ко не тре ба да пости

Ипак, пост се не пре по ру чу је
сви ма, па тако не би тре ба ло
да посте труд ни це, као ни људи

с тешком ане ми јом и изу зет но
лошим здрав стве ним ста њем,
али ни деца до сед ме годи не.
Ако спа да те у неку од наве де -
них кате го ри ја, било би добро
да се поса ве ту је те с лека ром.

– Уко ли ко има те неку недо -
у ми цу у вези са сво јим здрав -
стве ним ста њем, обра ти те се
лека ру или нутри ци о ни сти, али
ако добро испла ни ра те свој
јелов ник, неће бити про бле ма.
Обро ци нека буду редов ни и
разно вр сни а ода бир хра не нека
буде здрав. При ме ра ради,
маху нар ке и ора ша сти пло до -
ви су добар извор белан че ви на
и здра вих масти, а ком би на -
ци ја с намир ни ца ма које садр -
же гво жђе, реци мо спа наћ, нај -
бо ље иде уз вита мин Ц. Дакле,
и у повр ћу и у воћу може мо
наћи нео п ход не мине ра ле за
функ ци о ни са ње орга ни зма –
став је нутри ци о ни ста.

Не само хра на

Како обја шња ва ју духов ни ци,
пост нас учи суздр жа ва њу, не
само од масног јела и пића,
већ и од зло бе, увре да, беса и
све га оно га што је супрот но

сва ком хри шћа ни ну. У посту се
отпу шта све што је нега тив но,
без обзи ра на то да ли се ради о
неми ри ма и бесу, или злим
мисли ма и наме ра ма... Пост је
вре ме опра шта ња и чишће ња
како тела, тако и духа. Током
поста у дого во ру са сво јим духов -
ни ком вер ник се испо ве да и
доби ја бла го слов за при че шће,
па уко ли ко жели те да се при -
че сти те, а из неког раз ло га не
може те да пости те цео пост,
може те пости ти прву и послед -
њу неде љу на води. Р. П.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 19. март 2021.
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НЕ ЗАБО РА ВИ ТЕ 
И СУПЛЕ МЕН ТЕ

Епи де ми ја коро на ви ру са

не јења ва, те је, пре ма

речи ма лека ра, у режим

исхра не добро укљу чи ти и

додат не коли чи не вита ми -

на Д, цин ка, селе на и про -

би о ти ке. Уко ли ко има те

дефи цит гво жђа или су

пара ме три на доњој гра ни -

ци, оба ве зно од првог дана

поста додај те и супле мен те

гво жђа у ком би на ци ји с

вита ми ном Ц. О дози ра њу

се поса ве туј те са сво јим

иза бра ним лека ром.

НАМИР НИ ЦЕ КОЈЕ САДР ЖЕ ВИСОК НИВО

ВИТА МИ НА И МИНЕ РА ЛА

Бели лук – садр жи више од

200 био ло шки актив них

мате ри ја, ете рич но уље

(алин, али цин, ензим али -

на за), вита ми не А, Б1, Б2,

Б6 и Ц, мине ра ле: селен,

фос фор, јод, маг не зи јум,

цинк, гво жђе, ман ган, бор,

бакар, кал ци јум, молиб ден.

Цве кла – бога та мине ра -

ли ма, угље ним хидра ти ма,

масти ма и белан че ви на ма,

као и вита ми ном Б12. Пре -

по ру ка за гво жђе.

Чија семен ке – одли чан

извор оме га 3 и оме га 6

масних кисе ли на, мине ра ла

(посеб но кал ци ју ма, гво жђа

и маг не зи ју ма), вита ми на,

про те и на, вла ка на и анти ок -

си да на та.

Копри ва – бога та гво -

жђем, као и вита ми ни ма Ц,

А, К, Б2.

Гра шак – богат извор

угље них хидра та и вла ка на

обли ка галак та на, глу ко ро зне

кисе ли не, фрук то зе и дру -

гих једи ње ња. Висок садр -

жај про те и на, масти и леци -

ти на, који су важни за нер -

вни систем. Садр жи и вита -

ми не Б1 И Б2.

Пасуљ – садр жи влак на,

вита ми не Б, Ц и каро тен,

као и кал ци јум и гво жђе.

Лебле би ја – садр жи влак -

на, Б6 вита ми не, гво жђе и

маг не зи јум. Бога та и есен -

ци јал ним ами но ки се ли на ма.

Бана не – садр же хран -

љи ве мате ри је које дају

енер ги ју орга ни зму, те су

добре како за попу ња ва ње

дефи ци та у орга ни зму, тако

и за одр жа ва ње добр ог

здра вља. Кали јум је важан

за пра ви лан рад срца, а

како садр же мало натри ју -

ма, а доста кали ју ма, бана -

не су добре јер могу бити од

кори сти за регу ла ци ју рада

срца, а самим тим и крв ног

при ти ска.

Позна то је да пост није само

уздр жа ва ње од хра не, већ и

од лоших мисли и дела, али

мно ги вер ни ци не воле да

дођу у ситу а ци ју да се „огре -

ше” хра ном, наро чи то ако су

били уве ре ни да се у пот пу -

но сти при др жа ва ју свих пра -

ви ла. Ипак, иако стро го

пази мо шта једе мо, током

поста се дого ди да поне кад

кон зу ми ра мо нешто за шта

нисмо сигур ни да ли је

живо тињ ског поре кла.

Како обја шња ва ју нутри -

ци о ни сти, ово се дога ђа зато

што је хра на за коју мно ги

људи мисле да је посна у

ства ри живо тињ ског поре -

кла.

– Сир од соје је сигур но

постан, а већи на дру гих који

се тако декла ри шу садр же

казе ин, про те ин кога има

једи но у мле ку. Често овог

млеч ног про те и на има и у

мар га ри ну, наро чи то оном са

уку сом путе ра. Вео ма је

важно зато да про чи та те

декла ра ци ју. Тако ђе, ни сва -

ка рибља паште та није

посна. У њих се ста вља

млеко у пра ху како би се

доби ла одго ва ра ју ћа густи на

– наво де нутри ци о ни сти.

И у мно гим пеци ви ма и у

тесте ни ни има јаја или јаја у

пра ху. На при мер, хлеб се у

мно гим пека ра ма пре ма зу је

сме сом која садр жи јаја,

како би добио сјај и хрска -

вост.

Чоко лад не бана ни це нису

посне јер се жела тин који се

нала зи у њима пра ви од

живо тињ ских кости ју. Исто

важи и за гуме не и желе

бом бо не.

Мно ги мисле, тако ђе, да

су смо ки, као и оста ле гриц -

ка ли це слич не смо ки ју,

посна хра на, али нису. Обич -

но садр же мле ко у пра ху и

какао маслац, а ови састој ци

нису посни.

Добро обра ти те пажњу и

на напо ли тан ке, јер чоко лад -

ни пре ли ви нису само од

кака оа, који је постан, него

садр же и мле ко или мле ко у

пра ху.

Тако ђе, алко хол на пића не

сма тра ју се посним, наро чи -

то у дани ма кад се пости

само на води. Само је вино

дозво ље но неде љом и вели -

ким пра зни ци ма.

Нутри ци о ни сти исти чу да

се током поста пове ћа ва

унос угље них хидра та, нај ви -

ше бра шна и шеће ра, и саве -

ту ју да је нај бо ље кад се у

посту кори сти све жа и нео -

бра ђе на хра на.

– Потреб но је кон зу ми ра -

ти, дакле, у току поста што

више све жег воћа и повр ћа,

које ћете сами при пре ми ти,

с додат ком биљ ног уља или

без њега, и нарав но рибу,

кад је дозво ље на – нагла ша -

ва ју струч ња ци за исхра ну.

У сва ком момен ту тре ба

има ти на уму и да се пост не

састо ји само од уздр жа ва ња

од одре ђе не хра не, већ и од

пре је да ња. Али сам теле сни

пост не допри но си души ако

није везан с насто ја њи ма да

се човек про ме ни, да сузби је

сво је наго не, да обу зда сво ју

вољу и њене прох те ве, а да

поја ча моли тву, да раз бук та

у себи љубав пре ма Богу и

бли жњем и да отво ри душу

сво ју за пра шта ње.

Сви мисле да је посно, а није!

Деток си ка ци ја

Кори сно је пости ти јер реду -

ко ва но уно ше ње намир ни ца

омо гу ћа ва чишће ње орга ни -

зма од ток сич них ефе ка та

хра не – став је лека ра.

Телу је потре бан пре дах

од намир ни ца бога тих

масти ма, које су често засту -

пље не на нашем тањи ру.

Витал ност

После прве фазе поста,

која може да се опи ше као

деток си ка ци ја орга ни зма,

кад се масна хра на заме ни

посном, сле ди фаза витал -

но сти, одно сно све га оног

доброг што посне нами ни це

доно се са собом – дода ју

нутри ци о ни сти.

Обно ва

Пост чисти тело и дух, а

током поста наша кожа

поста је чисти ја, одно сно

леп ша, бли ста ви ја – исти чу

нутри ци о ни сти. Они као

пози тив не ефек те поста

наво де и то што за вре ме

поста може доћи до убла жа -

ва ња алер ги ја код људи

који се боре са овим здрав -

стве ним про бле мом.

Три раз ло га због којих 
пост при ја здра вљу

СВЕ О УСКР ШЊЕМ ПОСТУ

КАКО ПОСТИ ТИ ЗДРА ВО И НА ШТА ПОСЕБ НО ТРЕ БА ПАЗИ ТИ

ШТА ЈЕ ПОСТ И ЗАШТО ПОСТИ МО

Пост, уздр жа ва ње од хра не

за изве сно вре ме, сре ће се у

раз ли чи тим обли ци ма у

гото во свим рели ги ја ма.

Сма тра се врло важним и

зна чај ним за духов ни и

теле сни живот и здра вље,

„Бож јим делом, јер Бог не

тре ба хра не”. Сам теле сни

пост, међу тим, није пот пун.

Све ти Јован Зла то у сти каже:

„Не гово ри ми: толи ко дана

сам постио, нисам јео ово

или оно, нисам пио вина,

ишао сам у гру бој хаљи ни;

него кажи нам да ли си ти од

гнев но га постао тих, од

жесто ко га добро склон. Ако

си ти испу њен зло бом,

зашто си тело мучио?” У

дане поста вер ни ци се уздр -

жа ва ју од злих мисли и било

каквог дру гог гре ха.

Црква је посто ве уста но -

ви ла у знак стра да ња Ису са

Хри ста и дели их нa јед но -

днев не и више днев не.

Јед но днев ни посто ви су

сре да, дан када је Јуда

издао Ису са Хри ста, и петак,

када је Хри стос раза пет,

Крстов дан (27. сеп тем бар),

дан уочи Бого ја вље ња (зим -

ски Крстов дан, 18. јану ар) и

Усе ко ва ње гла ве Св. Јова на

Крсти те ља (11. сеп тем бар).

Више днев ни посто ви су

божић ни (од 28. новем бра

до 6. јану а ра), ускр шњи (тра -

је седам неде ља пре Ускр са),

петров ски (почи ње прве

неде ље после Духо ва и тра је

до Петров да на, 12. јула) и

вели ко го спо јин ски (од 14. до

27. авгу ста).

У дане поста не једе се

месо, осим рибе, нити било

која дру га хра на живо тињ -

ског поре кла (мле ко, сир,

јаја). Хра на се спре ма на

уљу или води.

(Из књи ге „Срп ско пра во -

сла вље” С. Рељи ћа и М.

Петро ви ћа)
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8 ГРАДСКА

Упис деце у први раз ред основ не шко -
ле за школ ску 2021/2022. годи ну биће
оба вљен у пери о ду од 1. апри ла до
31. маја. Ево коју доку мен та ци ју тре -
ба да спре ми те и које лекар ске пре -
гле де тре ба да оба ви ваше дете.

Град ска упра ва је обја ви ла на свом
сај ту инфор ма ци ју да ће се при ја вљи -
ва ње деце за упис у први раз ред основ -
не шко ле врши ти у основ ним шко ла -
ма у гра ду Пан че ву и насе ље ним
мести ма од 1. апри ла 2021. годи не,
док ће се упис деце у први раз ред
реа ли зо ва ти у шко ла ма током маја.

Основ не шко ле на тери то ри ји самог
гра да, осим шко ла „Јован Јова но вић
Змај” и „Све ти Сава”, засад на сво јим
сај то ви ма углав ном још нису обја ви -
ле кон крет ни је инфор ма ци је о упи су,
осим евен ту ал но саоп ште ња које је
пот пи са ла чла ни ца Град ског већа заду -
же на за обра зо ва ње мр Татја на Божић.

У њему се наво ди да је упис деце у
први раз ред основ не шко ле оба ве зан
за сву децу рође ну од 1. мар та 2014.
до кра ја фебру а ра 2015. годи не.

„За упис дете та у први раз ред роди -
тељ под но си шко ли сле де ћу потреб -
ну 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. 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 зна ња”, сто ји у
саоп ште њу.

Каква је про це ду ра

У поме ну том доку мен ту пре ци зи ра се
да испи ти ва ње дете та за упис у шко -
лу врши 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
истру 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 раз ми 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 може обра ти ти
основ ној шко ли којој тери то ри јал но
при па да.

Поно во ради „еЗа ка зи ва ње”

Шко ла „Јован Јова но вић Змај” на свом
сај ту је у уто рак, 9. мар та, обја ви ла
сле де ћу инфор ма ци ју наме ње ну роди -
те љи ма буду ћих прва ка:

„Оба ве шта ва мо вас да ће вам и ове
годи не бити доступ на услу га еЗа ка -
зи ва ње тер ми на за упис и тести ра ње
дете та у основ ну шко лу, почев од 22.
мар та, па до 28. маja. Уко ли ко не
жели те да зака же те тер мин елек трон -
ским путем, може те позва ти шко лу, у
тер ми ну од 9 до 13 сати рад ним дани -
ма, на број 013/346-023, локал 104,
као и на 062/85-26-927, како би секре -
тар шко ле зака зао тер мин уме сто вас.
Мини стар ство про све те, нау ке и тех -
но ло шког раз во ја обез бе ди ло је подр -
шку у вези са еЗа ка зи ва њем тер ми на
за упис и тести ра ње дете та у шко ли.
Сва пита ња и недо у ми це у вези са
зака зи ва њем тер ми на могу се поста -
ви ти на кон такт-теле фон: 011/73-50-
557. Упис уче ни ка у први раз ред основ -
не шко ле, у скла ду са зака за ним тер -
ми ни ма, оба вља се у пери о ду од 1.
апри ла до 31. маја. Истог дана када
се оба вља упис педа гог или пси хо лог
ће извр ши ти тести ра ње уче ни ка. Роди -
те љи при ли ком упи са не под но се није -
дан доку мент у папир ном обли ку, већ
се сва доку мен та при ба вља ју слу жбе -
ним путем. Изу зет но, ако је лекар ски
пре глед оба вљен код при ват ног лекара,

биће потреб но да га роди тељ поне се у
шко лу.”

Позо ви те шко лу

Све же инфор ма ци је на тему упи са
обја ви ла је и упра ва шко ле „Све ти
Сава”, која је роди те љи ма пред шко -
ла ца упу ти ла сле де ћу пору ку:

„Еви ден ти ра ње деце за упис у први
раз ред, за школ ску 2021/2022. годи ну
почи ње 1. апри ла и врши ће се у шко ли
или елек трон ским путем. При ли ком
при ја вљи ва ња потреб но је да роди тељ
доста ви сле де ће подат ке на мејл шко -
ле svetisavaupis@gmail.com: име и пре -
зи ме дете та, датум и место рође ња,
ЈМБГ, адре су ста но ва ња; име и пре зи -
ме мај ке и оца и њихов ЈМБГ, струч ну
спре му, теле фон и адре су стано ва ња.
Инфор ма ци је о свим наред ним кора -
ци ма (доста вља ње доку мен та ци је, тести -
ра ње) обја ви ће мо на школ ском сај ту и
на слу жбе ном ула зу у шко лу, након
доби ја ња зва нич них инфор ма ци ја од
Мини стар ства про све те.”

Оче ку је се да и оста ле шко ле ових
дана обја ве детаљ ни је инфор ма ци је о
упи су на сво јим сај то ви ма. У међу -
вре ме ну, са шко лом за коју сте заин -
те ре со ва ни може те кон так ти ра ти
путем теле фо на како бисте сазна ли
каква је про це ду ра за упис.

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 дете та 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: ото -
ри но 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.

Сери је су се нека да на теле ви зи ји
при ка зи ва ле јед ном недељ но или евен -
ту ал но јед ном днев но. Уку ћа ни би
тада обич но посе да ли испред ТВ-а и
зајед но пра ти ли узбу дљи ву рад њу.
„Касан дра” и „Бољи живот” су мно ги -
ма веро ват но прве асо ци ја ци је на то
доба...

Данас је сли ка знат но дру га чи ја.
Теле ви зи ја не нуди ско ро ништа зани -
мљи во, али зато интер нет пру жа све
могу ће врсте заба ве. Уз то, кад сте
онлајн, може те да бира те коју ћете
сери ју гле да ти и када, а и број одгле -
да них епи зо да дик ти ра те сами. Оту -
да се у срп ском јези ку одо ма ћио израз
„бин џо ва ње” сери ја. „Бин џо ва ти” зна -
чи гле да ти већи број епи зо да јед не
сери је јед ну за дру гом и тако пре гле -
да ти целу сезо ну или више њих у
неко ли ко дана. Про ве ри ли смо да ли
наши сугра ђа ни „бин џу ју” или им и
даље више при ја спо ри теле ви зиј ски
ритам.

БОЖИ ДАР ЦВЕТ КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Сери је ме не инте ре су ју. „Бољи

живот” и „Срећ не људе” смо гле да ли
сто пута. Ове нове које се тре нут но
сни ма ју нису ми зани мљи ве. Сада

пра тим само спо рт. Имам све могу ће
спорт ске кана ле. Волим и кошар ку и
фуд бал, ско ро све. Оми ље ни клуб ми
је „Црве на зве зда”.

ГОРАН ТРА И ЛО ВИЋ, библи о те кар:
– Не гле дам, морам да при знам. Ту

и тамо „зака чим” оно што се пра ти у
днев ној соби, када про ђем. Супру га и
ћер ка су гле да ле „Тај не вино ве лозе”.
Оно што ја обич но радим јесте, како
се каже, „бин џо ва ње”, одгле дам по
више сезо на у јед ном даху. За јед ну
ноћ, реци мо. И то неке ста ре сери је,
попут „Сен ки над Бал ка ном”.

ДЕЈАН ДОЛО ВАЧ КИ, гип сар:
– Да, сла би је, али пра тим. Не на

теле ви зи ји, већ их сам про на ла зим
онлајн. Допа да ми се сери ја „Peaky
Blinders”. Она је доступ на на интер -
не ту. Погле дам по три-чети ри епи зо -
де за јед ну ноћ. Засад гле дам само
њу. На ТВ-у погле дам фил мо ве, ако
нале тим на нешто инте ре сант но.

ТОМИН КА МЛА ДЕ НО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Гле дам сери је на „Првој” и на
„Пин ку”. Нисам пра ти ла „Тај не вино -

ве лозе” као и сви. Обич но пра тим
„Игре суд би не”. Када имам вре ме на,
пра тим неке сери је за које нисам
сигур на како се зову. Волим „Задру -
гу”, „Паро ве”. Зани ма ме јутар њи про -
грам на теле ви зи ји „Хепи”.

ТАМА РА РАДУ ЛЕ СКУ, 
про јект-мена џер:

– На теле ви зи ји нема зани мљи вих
садр жа ја. Сери је које ме зани ма ју про -
на ла зим на „Нет флик су”. Тре нут но
гле дам доку мен тар ну сери ју о кра -
љи ци Ели за бе ти. Та тема ти ка ми лежи.
Нај ви ше гле дам инфор ма тив не сери -
је, доку мен тар це. У реду су и коме ди -
је, али ако су добре.

ЈОВА НА ИЛИЋ, меди цин ска сестра:
– У сушти ни, не гле дам ништа. Ако

нешто и ухва тим, то је путем интер -
не та, нека коме ди ја. Виде ла сам прве
три епи зо де „Тај не вино ве лозе” и баш
сам про кли ња ла дан када сам уоп ште
ишта поче ла на ТВ-у да гле дам. Ствар -
но је лоша сери ја, није добро ура ђе -
на. Било шта погле дам, ради разо но -
де. Волим про гра ме који не садр же и
не про па ги ра ју наси ље, и то је то.

Јеле на Ката на

Т. МЛАДЕНОВИЋД. ДОЛОВАЧКИ Т. РАДУЛЕСКУ Ј. ИЛИЋГ. ТРАИЛОВИЋБ. ЦВЕТКОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како наја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них радо ва на елек -
трич ној мре жи, у петак, 19. мар та,
од 8.30 до 10 сати, без стру је ће бити
тржни цен тар „Ирис” и окол ни лока -
ли (Мило ша Обре но ви ћа 14-а). Истог
дана, од 9.30 до 10.30, стру је неће
има ти део Ули це Све то за ра Мар ко -
ви ћа од Борач ке до Пољ ске.

У субо ту, 20. мар та, од 9 до 14.30,
и у сре ду, 24. мар та, од 9 до 13 сати,

без напа ја ња елек трич ном енер ги -
јом оста ће цело насе ље Скро ба ра.

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

Која је про це ду ра за
призна ва ње очин ства?

Две стра не меда ље

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

У послед њем фебру ар ском бро ју
нашег листа, у овој рубри ци, обја ви -
ли смо писмо које су пот пи са ли ста -
на ри Кара ђор ђе ве 2. Они су у њему
наве ли да већ дуже вре ме у пар ки ћу
испред Град ске библи о те ке, где се
нала зи и деч је игра ли ште, запа жа ју
да један њихов ком ши ја два пута
днев но вади из кон теј не ра ста ри хлеб
и дру гу хра ну, коју потом баца по
пар ки ћу да би њоме хра нио голубове.

„Пре изве сног вре ме на, захва љу -
ју ћи дона ци ји руске фир ме ТЕ–ТО,
гра ду је покло ње но деч је игра ли -
ште, поста вље но на овој лока ци ји.
Због доно ше ња ста ре хра не из кон -
теј не ра, голу бо ви стал но прља ју ово
игра ли ште, а наву че ни су и гло да -
ри, као и пси и мач ке, тако да посто -
ји опа сност да нам се деца зара зе.
Ми ста на ри окол них згра да смо
огор че ни, јер сва ког дана гле да мо
ову бру ку и сра мо ту у нашем гра ду
и не може мо нашу децу и уну ке да

изве де мо на игра ли ште. Напо ми ње -
мо да смо се више пута обра ћа ли
над ле жним кому нал ним инспек ци -
ја ма, али без успе ха. Овим путем
тра жи мо да над ле жни орга ни реа -
гу ју и да про тив поме ну тог ком ши -
је, који им је ина че познат, пре ду -
зму мере и казне га за ово уни шта -
ва ње деч јег игра ли шта”, наве ли су
ста на ри у писму.

Про ве ри ли смо ове неде ље да ли
се на наве де ној лока ци ји нешто про -
ме ни ло, а фото гра фи ја коју смо сни -
ми ли даје одго вор на то пита ње.
Наме ра нашег сугра ђа ни на да пти -
ца ма обез бе ди хра ну несум њи во је
добра и тешко да би је ико могао
осу ди ти да је реч о некој дру гој лока -
ци ји и да њего во хума но дело не
ства ра низ нево ља какве опи су ју
њего ве ком ши је. Како ће се ова ствар
реши ти, а да сви буду на добит ку,
тешко је рећи. Ми ћемо сва ка ко пра -
ти ти даљи раз вој ситу а ци је.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИ КО ТЕЛЕ ВИ ЗИЈ СКИХ СЕРИ ЈА ГЛЕ ДА ТЕ?

„Бин џо ва ње” је у моди

Парт нер ка нашег сугра ђа ни на, који
нам се обра тио путем елек трон ске
поште, уско ро тре ба да се поро ди.
Они нису у бра ку, а он би желео да
буде упи сан у доку мен та као отац
дете та, те га зани ма која про це ду ра
му пред сто ји да би то пости гао. На
пор та лу „еУпра ва” о томе кажу
следе ће:

„Уко ли ко нисте у бра ку, али жели -
те да ваше име буде наве де но као
име оца у при ја ви која се оба вља
пре ко ’еБе бе’, при ја ву врши те зајед -
но с мај ком дете та у поро ди ли шту,
одно сно нео п ход -
но је и ваше при -
су ство при ли ком
при ја ве. У том
слу ча ју мај ка
дете та исто вре ме -
но пот пи су је изја -
ву о оцу дете та, а
ви сте у оба ве зи да
оде те у матич ну слу жбу у општи ни
у којој је дете рође но и пот пи ше те
запи сник о при зна ва њу очин ства
нај ка сни је у року од 30 дана од дана
рође ња дете та како би све про це ду -
ре које су покре ну те у поро ди лишту
могле несме та но да се реа ли зу ју.
При су ство мај ке у матич ној слу жби
при ли ком пот пи си ва ња запи сни ка

о при зна ва њу очин ства није потреб -
но уко ли ко је у бол ни ци пот пи са ла
изја ву о оцу дете та. Све док као отац
дете та не пот пи ше те запи сник о
при зна ва њу очин ства у матич ној
слу жби, нијед на про це ду ра покре -
ну та у поро ди ли шту у окви ру услу -
ге ’еБе ба’ неће бити реа ли зо вана.

„Мимо услу ге ’еБе ба’, уко ли ко је
дете рође но ван брач но, а отац је
познат и жели да при зна очин ство,
изја ву о при зна њу очин ства може
дати пред мати ча рем, орга ном ста -

ра тељ ства, судом или јав ним
беле жни ком. Тако ђе, отац може

то учи ни ти у нашем кон -
зу ла ту уко ли ко је наш

држа вља нин. Са изја -
вом о при зна њу очин -
ства мора да се
сагла си мај ка, као и
дете ако је навр ши -

ло 16 годи на живо та и
ако је спо соб но за расу ђи ва ње. Ако
је дете под ста ра тељ ством, сагла -
сност са при зна њем очин ства даје
ста ра тељ дете та. Изја ва о сагла сно -
сти мај ке са при зна њем очин ства
неће се тра жи ти ако је мај ка у при -
ја ви рође ња дете та наве ла да оцем
дете та сма тра мушкар ца који је
касни је при знао очин ство.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак део Пан че ва, у
суботу и сре ду цела Скро бара

УПИС У ПРВИ РАЗ РЕД ПОЧИ ЊЕ ОД АПРИ ЛА

СПРЕ МИ ТЕ ПАПИ РЕ, 
ШКО ЛА НА ВИДИ КУ



Нај бо љи пери од за
скра ћи ва ње гра на 
је пре почет ка
вегетације

Од ове мере зависe
плод ност, витал ност
и трај ност дрве та

Сва ка воћ на врста се оре зу је, а
опти мал но вре ме за то је упра -
во овај пери од, поче так мар та,
пре буја ња веге та ци је.

На тери то ри ји Пан че ва успе -
ва ју гото во све врсте, али веро -
ват но нај ви ше има јабу ча стог
воћа, па шљи ва и виша ња, док
је у ско ри је вре ме све више и
тре шње.

Нај пре фор ми ра ти узгој ни
облик

За све врсте воћа један од нај -
ва жни јих посло ва сва ка ко је
резид ба ста ба ла, а струч њак за
ову област, Вла ди мир Чоло вић
из Пољо при вред но-саве то дав -
не слу жбе Инсти тут „Тамиш”,
каже да је то јед на од основ -
них помо тех нич ких мера.

– Резид бом пре све га усме -
ра ва мо раз вој кро шње ка жеље -
ном узгој ном обли ку, што тра -
је од три до шест годи на. Тако,
реци мо, бре сква нај бо ље успе -
ва ако се гаји као котла ста кру -
на. Када се већ фор ми ра ста -
бло и оно поч не да пло до но си,
при ме њу је се резид ба којом се

одре ђу је род ност. Циљ је да се
изба ци део дрве та, како оног
нездра вог, оште ће ног, сло мље -
ног, тако и оног род ног, то јест
јед но го ди шњих гра на које ће
доне ти род. То зна чи да ће се,
поред одр жа ва ња ство ре ног
обли ка, на тај начин омо гу ћи -
ти доби ја ње ква ли те та, одно -
сно тако се неће пре оп те ре ти -
ти ста бло родом, већ ће се фор -
ми ра ти и дифе рен ци ра ти родни

пупољ ци и гра не за сле де ћу
сезо ну – наво ди Чоло вић.

При ме ра ради, нај за сту пље -
ни ја јабу ка се нај че шће гаји на
узгој ном обли ку вит ко вре те -
но, а то су запра во шпа лир ски
обли ци који има ју цен трал ну
вођи цу и спи рал но рас по ре ђе -
не боч не гра не.

– Код таквог обли ка при ме -
њу је се дуга резид ба сла бог
интен зи те та, која под ра зу ме ва
укла ња ње јед но го ди шњих гра -
на с вео ма малим пре кра ћи ва -
њем више го ди шњих еле ме на -
та. Па, ако кре не мо од врха,
нај пре се ради изо ла ци ја те
про ду жни це, која се нала зи у
виси ни од око 2,8 мета ра. Та
гра на не тре ба да сто ји изра зи -
то вер ти кал но, већ мало обо -
ре но, а све што је изнад ње

укла ња се јед ном резом, док се
испод рав но до осно ве секу две-
три сле де ће гра не, кон ку рент -
не њој. Како иде мо нани же,
ски да мо и „водо пи је”, које изби -
ја ју из неких „спа ва ју ћих”, то
јест неак тив них пупо ља ка и
расту изра зи то вер ти кал но, па
сва ка ко не би рађа ле те прве
годи не. Код јабу ке на цен трал -
ној вођи ци има мо рас по ре ђе -
не боч не носа че рода, ста рости

до чети ри годи не, па ако је
таква гра на дебљи не око пола
вођи це, она се укла ња на „чеп”,
то јест на патр љак те гра не
дужи не од пет до десет цен ти -
ме та ра, из којег тре ба да доби -
је мо нову јед но го ди шњу гра -
ну. Запра во, крај њи циљ код
оре зи ва ња јабу ке јесте да боч -
не гра не на цен трал ној вођи ци
буду пови је не до угла од деве -
де сет до сто два де сет сте пе ни
у одно су на вер ти ка лу. Пови ја -
ње је додат на мера, а резид -
бом насто ји мо да одр жи мо тај
пра вац који смо доби ли пови -
ја њем. Тиме се убр за ва фор -
ми ра ње род них гра на, зна чај -
но сма њу је буј ност и пости же
да оне буду што пара лел ни је у
одно су на повр ши ну, јер ће,
ако иду ка вер ти ка ли, рађа ти
само при врху. У пре во ду, пови -
ја њем гра на доби ја мо могућ -
ност да се та дистри бу ци ја хра -
ни ва боље рас по ре ди и да се
гра на боље „обу че” – каже саве -
то да вац за воћар ство.

Код јед но го ди шње јабу ке или
кру шке нај че шће се наи ла зи на
две врсте сад ни ца: јед на је обич -
на деве то ме сеч на, то јест „штап”,
а дру га је дво го ди шња зва на
„книп”, која је ску пља, али на
себи има три и више пре вре ме -
них гра на, већ при лич но пови -
је них, што је пожељ но.

– Пред ност дру ге сад ни це је
то што она има облик јел ке и
фор ми ра не боч не гра не, које
про из во ђач тре ба да пре кра ти
на дужи ну од углав ном око 40
цен ти ме та ра. Тако нај ни же гра -
не на сад ни ци тре ба да буду
нај ду же, а како се иде наго ре,
тре ба да буду све кра ће и
оштри је како би доби ле облик
купе. За раз ли ку од бре са ка,
шљи ва, кај си ја, виша ња или
тре ша ња, где су род ни пупољ -
ци боч но рас по ре ђе ни, код јабу -
ке су на врху гра не, па ако пре -
кра ти мо јед но го ди шњу гра ну,
ели ми ни ше мо род и потен ци -
ра мо само нове при ра сте. Тако
биљ ку не опте ре ћу је мо пло до -
ви ма, већ је пусти мо да се офо -
р ми и раз ви је дебло, а тим

пови је ним гра на ма дозво ља ва -
мо да се боље „обу ку”. На овај
начин смо изба ци ли род у првој
годи ни, али у сле де ћим ће бити
мно го изда шни ји, а биљ ка ће
бити здра ви ја – исти че Чоловић.

Котла сте и пира ми дал не
фор ме ста ба ла

Што се тиче роко ва, зим ска
резид ба (или резид ба „на зре -
ло”) при ме њу је се од тре нут ка
када опад не лист до момен та
почет ка бубре ња пупо ља ка, одно -
сно пред поче так веге та ци је.

– Инте ре сант но је, реци мо,
да се у послед ње вре ме код
нови јих сор ти кај си је и тре -
шње поме ну та резид ба ради
већ кра јем авгу ста, док је још
веге та ци ја у јеку, јер су оне у
том момен ту већ дифе рен ци -
ра ле свој род. Код јабу ке то не
би сме ло, зато што је зим ска
резид ба мно го оштри ја него
лет ња, која се ради у јуну/јулу,
чисто да се зна у одно су на шта
оштри ја, и тако нешто би иза -
зва ло понов но акти ви ра ње
пупо ља ка, а при том касни је
сор те још увек на себи има ју
мно го пло да. Оштра зим ска
резид ба се нај че шће везу је за
бре скву и нек та ри ну, где може
да испад не и до седам де сет
одсто дрве та. Вишња ма одго -
ва ра ју и котла ста и пира ми -
дал на фор ма, која је ипак
чешћи узгој ни облик, јер има
сво ју цен тра лу и ске лет не или
раме не гра не које се фор ми -
ра ју сте пе на сто по спра то ви -
ма, па је први на виси ни од 80
цен ти ме та ра, а наред ни, којих
је укуп но чети ри, за по педе -
сет су виши. Иде ал ни рас по -
ред нових гра на на ске лет ним
гра на ма је „рибља кост”, а ске -
лет не гра не се нала зе на сва -
ком од чети ри спра та, с тим да
на првом има мо три до чети ри
гра не, на дру гом  две до три
гра не, на тре ћем и четвр том
спра ту две раме не гра не. За
њих би било иде ал но да се мало
мимо и ла зе, пре све га због
ослон ца тере та. Запра во гра не
на сва ком од спра то ва не би
тре ба ло да расту из исте тач ке,
одно сно да се на истој виси ни
нала зи њихо ва осно ва – каже
струч ни сарад ник Инсти ту та
„Тамиш”.

Поред бољег рода и ква ли -
те та гра на, као и мањег јавља -
ња обо ље ња, исправ ним оре зи -
ва њем воћа пости же се и то да
биљ ке има ју више вазду ха, па
и да буду про зра че ни је, што је
наро чи то важно код оних с
црве ним пло до ви ма.

И, напо слет ку, тре ба иста ћи
да је нај бо ље реза ти пре кре та -
ња веге та ци је, то јест почет -
ком мар та, али ко има већу
повр ши ну, мора да поч не и
рани је.

Петак, 19. март 2021.
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ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ОБА ВЉА ЊЕ БИТ НОГ ПОСЛА У ВОЋ ЊА КУ

РЕЗИД БА ВОЋА МОЖДА И НАЈ ВА ЖНИ ЈИ
ПРЕД У СЛОВ ЗА ДОБАР РОД

НОВИ УСПЕ СИ ГЛО ГОЊ СКОГ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

„Инфи ни тум” на „Про ле ћу у дија спо ри”

Не про ђе дан а да се у Јабу ци
не спро ве де нека еко ло шка
акци ја. Поред сада већ редов -
ног уре ђе ња тами шког при о -
ба ља, пре неко ли ко дана су,
по нало гу Месне зајед ни це,
сађе не мла ди це јаво ра.

Пре ма речи ма првог чове -
ка тог села Сло бо да на Или -
ћа, неко ли ко десе ти на сад ни -
ца те врсте дрве ћа побо де но
је на раз ли чи тим лока ци ја ма
у месту.

– Волон те ри одно сно чла -
но ви удру же ња гра ђа на
„Тамиш у Јабу ци” и „Бал та -
зар” сади ли су у око ли ни реке,
док су рад ни ци ЈKП-а „Вод-
-ком” озе ле ња ва ли про стор у

цен тру, то јест у пар ку и уз
три би не на отво ре ном руко -
мет ном тере ну. Они су и наред -
них дана били вред ни, па су
сре ђи ва ли и деч је игра ли ште
на Спорт ско-рекреа тив ном
цен тру „Побе да”, као и потез
до Маке дон ске ули це. У
предсто је ћем пери о ду наста -
вићемо ова кве актив но сти –
наја вљу је пред сед ник Саве та
МЗ Јабу ка.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈKП-а „Зеле ни ло” су у субо -
ту, 13. мар та, попу ња ва ли
ветро за штит ни појас ка Бава -
ни шту. С тим у вези, Месна
зајед ни ца још јед ном апе лу је
на пољо при вред ни ке и дру ге
сугра ђа не да чува ју сад ни це у
инте ре су свих гра ђа на. Рад -
ни ци кому нал ног пред у зе ћа
косе като лич ко гро бље, а тре -
ба ло би да започ ну сад њу четр -
де се так мла дих јаво ра, и то
на ула зу у село и у око ли ни
пија це. Пре да ва ње у орга низа -
ци ји Удру же ња повр та ра „Бре -
сто вач ки род”, пла ни ра но за
уто рак, 16. март, отказа но је
због епи де миј ске ситу а ци је.

Банат ско Ново Село: Kонцерт
Ане Мари је Франц Вај нхарт
биће одр жан у петак, 19. марта,
у Дому кул ту ре, од 20 сати, и
то без при су ства публи ке, због
епи де миј ске ситу а ци је, али ће
бити пре но шен на „Јутјуб”
кана лу поме ну те уста но ве.

Доло во: Завр ше на је сту диј -
ска вер зи ја песме „Вино из
Доло ва”, а сле де ћи корак је
изра да и осми шља ва ње и изра -
да видео-спо та.

Гло гоњ: Рад ни ци кому нал ног
пред у зе ћа ком плет но су очи -
сти ли депо ни ју. По нало гу

Месне зајед ни це, ако вре ме
дозво ли, биће поста вље не нове
спра ве за децу. У првен стве -
ној утак ми ци дома ћи фуд ба -
ле ри савла да ли су пан че вач -
ки „Мон ди јал” са 4 : 0.

Ива но во: Уче ни ци нижих раз -
ре да ОШ „Моша Пија де” изра -
ди ли су ликов не радо ве на
тему „Моја шко ла”. Деци који
уче банат ски бугар ски (пал -
ћен ски) језик, као и заин те -
ре со ва ним одра слим гра ђа -
ни ма, уру че на је азбу ка за
поме ну ти језик.

Јабу ка: Пред сед ник вла де Вој -
во ди не Игор Миро вић је,
зајед но с гра до на чел ни ком
Пан че ва Алек сан дром Сте ва -
но ви ћем, оби шао радо ве на
изград њи црп не ста ни це и
систе ма за навод ња ва ње неда -
ле ко од села. Поче ли су радо -
ви на рекон струк ци ји Ули це
Гоце Дел че ва. Чла но ви удру -
же ња гра ђа на „Тамиш у Јабу -
ци” и „Бал та зар” сади ли су
мла ди це јаво ра у око ли ни
реке, док су рад ни ци ЈKП-а
„Вод-ком” озе ле ња ва ли про -
стор у цен тру, то јест у пар ку
и уз три би не на отво ре ном
руко мет ном тере ну, а сре ђи -
ва ли су и деч је игра ли ште на
Спорт ско-рекре а тив ном цен -
тру „Побе да”, као и потез до
Маке дон ске ули це. Нео д го -
вор ни поје дин ци недав но су
уни шта ва ли имо ви ну фуд бал -
ског клу ба, којем ће у сана -
ци ји ште те помо ћи Месна
зајед ни ца.

Кача ре во: Сле де ће неде ље
тре ба ло би да поч не асфал -
ти ра ње Вино град ске ули це и
дела Маке дон ске. Кому нал -
но пред у зе ће је запо че ло
прику пља ње доку мен та ци је
за рекон струк ци ју зида на
гро бљу.

Омо љи ца: Фуд ба ле ри „Мла -
до сти” пора же ни су у дер би ју
на госто ва њу у Банат ском
Кара ђор ђе ву с 3 : 0.

Стар че во: Дом кул ту ре завр -
ша ва радо ве на гле то ва њу
зидо ва и при пре му за поста -
вља ње кули ра, а током неде -
ље почи ње кре че ње ход ни ка.

Месне актуелности

УЧЕ СТА ЛЕ АКТИВ НО СТИ 

НА УРЕ ЂЕ ЊУ ЈАБУ КЕ

Озе ле ња ва ње при о баља
и цен тра села

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ГРЕ ШКЕ ПОЧИ ЊУ ОД НАБАВ КЕ САД НИЦА

Нај ве ће гре шке пра ве ама -

те ри, и то почев од набав ке

сад ног мате ри ја ла, који тре -

ба узи ма ти од рено ми ра них

расад ни ка, с папи ри ма на

осно ву којих се види да је

оба вље на здрав стве на кон -

тро ла, јер ако има неких

виру са или обо ље ња, то ће

се пока за ти у воћ ња ку –

негде брже, а негде спо ри је.

– Нај че шћу гре шку при ли -

ком самог оре зи ва ња воћа -

ри пра ве када оста ве погре -

шне угло ве гра на, које онда

расту изра зи то вер ти кал но.

Јед на од бит них мера јесте

да се гра не на пра ви начин

пови ју. Реци мо, код котла -

сте кру не угао код првих

гра на тре ба да буде 40–45

сте пе ни у одно су на вер ти -

ка лу, док би код пира ми -

дал не било добро да се

први спрат пови ја под

истим углом као код котла -

сте, с тим што наред ни

спра то ви тре ба да буду што

отво ре ни јег угла да бисмо

доби ли облик јел ке. Код

виша ња, реци мо, „први

спрат” тре ба да буде под

углом од 45 сте пе ни, дру ги

на 60 до 70, тре ћи и четвр -

ти на око 90 – исти че Вла -

ди мир Чоло вић.

Мла ди пола зни ци кур са румун -
ског јези ка у гло гоњ ском Кул -
тур ном цен тру „Инфи ни тум”
почет ком мар та поно во су при -
ме ни ли сво ја зна ња, овог пута
на онлајн фести ва лу „Про ле ће
у дија спо ри”, посве ће ном јези -
ку, тра ди ци ји и умет но сти, који
је орга ни зо ва ло удру же ње
Румун ска послов на шко ла из
Буку ре шта, у сарад њи с неко -
ли ко инсти ту ци ја из Руму ни је.
Поред Гло го ња ца, на поме ну -
тој мани фе ста ци ји су уче ство -
ва ле и еки пе уче ни ка из Мадри -
да, Пари за, Дуба и ја и Бри се ла.

Пре ма речи ма про фе сор ке
Роди ке Мар ја ну, њени уче ни -
ци су били вео ма моти ви са ни
и успе шно су при ка за ли раз не
сце не те, реци та ци је и песме, а
цео про грам се одви јао ужи во

на плат фор ми „Зум” уз при су -
ство про фе со ра.

– Ово ново иску ство пред -
ста вља ло је и додат ну моти ва -
ци ју за уче ње јези ка и упо зна -
ва ње с тра ди ци јом уз видео и

аудио мате ри ја ле који су били
поста вље ни на сајт орга ни за -
то ра. Сва ка еки па била је саста -
вље на од по три уче ни ка, а
нашу су чини ли Лео нар до,
Нико ла и Нико ли на, који су

успе шно при ка за ли сце не ту
„Мар ци шор”, одно сно „Мар то -
вац”, тра ди ци ју која је карак -
те ри стич на за поче так про ле -
ћа. На кра ју су од онлајн гле -
да ла ца, то јест орга ни за то ра и
про фе со ра из дру гих зема ља,
завре де ли вели ки апла уз уз речи
похва ле, а након завр шет ка
мани фе ста ци је сви уче ни ци су
доби ли дипло ме – исти че Роди -
ка Мар ја ну.

Ради о ни це јези ка и кул ту ре
у Кул тур ном цен тру „Инфи ни -
тум“ поха ђа више од два де се -
то ро деце и мла дих, који су се
ове годи не, поред при пре ма за
поме ну то уче ство ва ње, бави ли
и кре а тив ним радом, пра ве ћи
укра се за поче так мар та и уче -
ћи нове речи уз песме и игре
за нај мла ђе.

Орезана стабла јабуке до стуба, а иза њега су неорезана

Плакат румунског онлајн фестивала

Чишћени и кишни канали
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Сања Трни нић, 

књи го во ђа

У дана шње вре ме на теле ви -
зи ји може мо чути ства ри које
нас узне ми ра ва ју и ства ра ју
нам нега тив ну енер ги ју. Зато
ја више волим да будем у дру -
штву књи га. Пре неко ли ко
годи на на дру штве ним мре -
жа ма чула сам за Љиља ну
Шарац. Одмах сам је потра -
жи ла на „Феј сбу ку” и посла -
ла јој зах тев. Нару чи ла сам
њене две књи ге и на тај начин
заро ни ла у Љиља нин свет, у
коме се пре пли ће сада шње и
дав но про шло вре ме. Она на
вео ма зани мљив начин води
чита о ца кроз исто ри ју, испре -
да ју ћи див ну при чу, која ће
мно ги ма бити зани мљи ва.

КЊИ ГЕ: Љиља на је напи са -
ла шест рома на до сада: „Опет
сам те сањао”, „Где сам то
погре ши ла”, „Зид тај ни”, „Ста -
ри ја”, „Ста ри ји”, „Злат на жила”
и „Ђур ђе вим сто па ма”. На мене
су нај бо љи ути сак оста ви ле
књи ге „Ста ри ја”, „Зид тај ни” и
„Ста ри ји”. У књи зи „Ста ри ји”
Љиља на при ча при чу јед ног
мушкар ца који је, након што
га жена оста ви с дво је мале
деце, углав ном сам, посве ћен
деци и тру ди се да их одга ја и
вас пи та нај бо ље што може. У
томе му пома же мај ка. Чита -
ју ћи роман, схва там коли ко и
мушкар ци могу бити емо тивни
и повре ђе ни иако често мислим
да то није тако. Див на љубав -
на при ча која ће вас нате ра ти
да раз ми сли те да ли увек тре -
ба ради ти она ко како око ли на
оче ку је од вас или можда ипак
послу ша ти сво је срце.

Роман „Ста ри ја” гово ри о
томе да мно ге жене, ушу шка -
не у удоб но сти свог живо та,
и не поми шља ју да могу бити
заме ње не дру гом женом.
Срећ не крај свог мужа и деце,
у стал ној трци изме ђу куће и
посла, често не воде рачу на о
себи, а тре ба ло би. А онда,
нео че ки ва на пре ва ра мужа у
секун ди их осве сти и тотал но
про ме ни до тада хар мо ни чан
живот. Чита ју ћи „Ста ри ју”, и
ја сам се запи та ла да ли себи
посве ћу јем довољ но пажње.
Пре по ру чи ла бих ову књи гу
свим жена ма, али исто тако
и мушкар ци ма. Мислим да и
јед ни и дру ги могу да изву ку
добру поу ку из ње.

Књи га „Зид тај ни” поку пи -
ла је нај ви ше мојих сим па -
ти ја. Ја сам, као и веро ват но
мно ге девој чи це, машта ла о
томе како нала зим на тава ну
нечи ји ста ри днев ник.Тако и
глав на јуна ки ња нала зи днев -
ник који је мно го, мно го стар,
ула зи у при чу жене из про -
шло сти, живе ћи свој не тако
сре ћан живот. Каква се при -
ча кри је у днев ни ку, откри -
ће те чита ју ћи овај пре ди ван
роман. Ужи ва ла сам у Љиљи -
ним књи га ма, што пре по ру -
чу јем и вама.

Зид тај ни

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

И ПАН ЧЕ ВАЦ У ФИЛМ СКОЈ ЕКИ ПИ

„Про коп” Дани ла
Стани ми ро ви ћа

Успе шно је окон ча но сни -
ма ње доку мен тар ног фил -
ма „Про коп” мла дог
Дани ла Ста ни ми ро ви ћа,
ауто ра запа же ног крат ко -
ме тра жног игра ног оства -
ре ња „Бам би ленд” из
2019. годи не – обја вље но
је на сај ту Филм ског цен -
тра Срби је. Дирек тор
фото гра фи је је Пан че вац
Алек са Бор ко вић.

– Желе знич ка ста ни ца
„Про коп” је место које
садр жи мно ге спе ци фич -
но сти, а јед на од зани -
мљи ви јих је та да она већ
има сво ју дугу исто ри ју
иако још увек није ни
изгра ђе на до кра ја. Овим
фил мом смо поку ша ли да
доча ра мо визу ел ну импре си -
ју те ста ни це у годи ни и вре -
ме ну у ком живи мо, с бла гим
освр том на про шлост, али и
прет по став ком каква би могла
бити будућ ност тог места.
Сни ма ње је изве де но у мини -
мал ном саста ву, који смо
чини ли Дани ло Ста ни ми ро -
вић као реди тељ и ја као
дирек тор фото гра фи је. Када
још дода мо и чиње ни цу да је

цео филм сни мљен фото-апа -
ра том, доби ја мо про дук ци о -
ну јед но став ност која је допри -
не ла да еки па буде непри мет -
на и да при зо ри буду што
аутен тич ни ји – рекао је Алек -
са Бор ко вић.

Мон та же ри фил ма су Мина
Петро вић и Дани ло Ста ни -
ми ро вић. За дизајн зву ка био
је заду жен Нико ла Косто вић,
а колор-корек ци ја дело је
Мио дра га Мрк ши ћа.

Град ска библи о те ка Пан че во
обја ви ла је дру го изме ње но и
допу ње но изда ње књи ге Гор -
да не Сто кић Симон чић под
нази вом „Књи га и библи о те ке
код Срба у сред њем веку”.

Сту ди ја про фе со ра др Гор -
да не Сто кић Симон чић „Књи -
га и библи о те ке код Срба у
сред њем веку” чита се као узбу -
дљи ва и тра гич на при по вест
о успо ну срп ских зема ља и
паду нема њић ког цар ства. И
вред но сти ма које су тада
наста ле и пре те кле овај пад.
Она даје сажет и сту ди о зан
пре глед бит них дру штве них,
еко ном ских, вој них, рели гиј -
ских и дру гих моме на та, исто -
риј ски кон текст у коме су
наста ја ли срп ски језик, писмо,
књи ге и библи о те ке.

Међу без број ним тек сто ви -
ма о срп ској кул ту ри сред њег
века мало је или нима ло оних
посве ће них књи го хра ни ли -
штима. О њима се писа ло нај -
че шће успут и дру гим пово ди -
ма. Аутор насто ји да, на осно -
ву оскуд них пода та ка, ту вре -
ме ном и стра да њи ма зато мље -
ну фре ску осве жи и повра ти
њен сјај.

Током сред њег века, у срп -
ским земља ма, јасно се издва -
ја ју два типа библи о те ка: при -
ват не и мана стир ске. У прву

гру пу убра ја ју се дво р ске библи -
о те ке, одно сно библи о теч ке зби -
р ке вла да ра, вла сте ли на, касни -
је и имућ ни јих гра ђа на, док
дру гој гру пи при па да ју зби р ке
при црква ма, мана сти ри ма и
њихо вим испо сни ца ма.
Мана стир ске библи о те -
ке сво јом су вели чи ном
дале ко нади ла зи ле при -
ват не колек ци је књи га.

Једин стве на дво р ска
библи о те ка, коју би вла -
да ри уве ћа ва ли из гене -
ра ци је у гене ра ци ју, сва -
ка ко би кроз веко ве при -
ку пи ла респек та би лан
књи жни фонд. Нажа -
лост, вла дар ска кућа
Нема њи ћа није има ла
такву библи о те ку, а ни
стал но вла дар ско седи -
ште у коме би се ова ква
библи о те ка могла
развити. И две нај ве ће
и нај ја че сред њо ве ков -
не твр ђа ве у Срби ји, бео -
град ска и сме де рев ска,
сагра ђе не су пред 
сам губи так држав не
самостал но сти.

Суд би на срп ских мана сти ра
углав ном је зло срећ на. Па ипак,
њихо ве библи о те ке, уз све пра -
зни не и недо вољ но сти с који -
ма се суо ча ва њихов про у ча ва -
лац, ука зу ју се као нај ста ри је

код Срба. Срећ ни ју суд би ну од
оста лих има ла је библи о те ка
мана сти ра Хилан да ра, нај ста -
ри ја и нај бо га ти ја наша сред -
њо ве ков на библи о те ка. Сле ди
је библи о те ка мана сти ра Висо -

ки Деча ни, а аутор поми ње зна -
чај не скрип то ри ју ме и библи -
о те ке дру гих мана сти ра и црка -
ва које су раза су те од Фру шке
горе и Кру ше до ла до Све те
земље и Јеру са ли ма.

„Књи га и библи о те ке код
Срба у сред њем веку” јед но је
од нај зна чај ни јих изда ња Град -
ске библи о те ке Пан че во. Она
је „крај ње у га о ни камен” еди -
ци је у којој је обја вље но више

сту ди ја посве ће них
настан ку и раз во ју
библи о те ка код нас.
Прво изда ње дела проф.
др Гор да не Сто кић
Симон чић обја вље но је
пре више од јед не деце -
ни је. Исто ри ја срп ских
библи о те ка у оно вре -
ме била је прак тич но
непо сто је ћа. Дру го
изда ње допу ње но је
новим пода ци ма и
погла вљи ма која се
одно се на књи ге и
библи о те ке у сред њо -
ве ков ној Босни, Хер це -
го ви ни и држав ну
ћири лич ну кан це ла ри -
ју у Дубров ни ку.

„ С р е д  њ о  в е  к о в  н и
матрикс” на кори ца ма
дело је дизај нер ке Дуње
Шашић. Књи га је писа -
на него ва ним и јасним

сти лом, илу стро ва на мно го -
број ним илу стра ци ја ма, раз ли -
чи тим при ло зи ма и реги стри -
ма, а њено обја вљи ва ње подр -
жа ло је Мини стар ство кул ту ре
и инфор ми са ња. Г. Т.

КЊИ ГА ГОР ДА НЕ СТО КИЋ СИМОН ЧИЋ

ЗЛАТ НИ МАТРИКС СРП СКОГ
ДУХОВНОГ ПРО СТО РА

ИЗЛО ЖБА ДЕЈА НА РАТ КО ВИ ЋА

Пое зи ја тела
У Месној зајед ни ци Кача ре во
од 5. до 26. мар та одр жа ва се
ретро спек тив на изло жба сли -
ка пан че вач ког умет ни ка Деја -
на Рат ко ви ћа, под нази вом
„Пое зи ја тела”, у орга ни за ци ји
Дома кул ту ре из Кача ре ва.

– Избор сли ка пред ста вља
мали и сво је вр сни омаж том
недо хват ном и у исто вре ме
све о бу хват ном чове ку. Чове ку
таквом каквим сам га дожи -
вео, осе тио и про жи вео, њего -
вој радо сти живље ња и њего -
вим туга ма и оча ји ма исто вре -
ме но. Са свим њего вим недо -
дир љи во сти ма, вели чи ном и
узле ти ма и сла бо сти ма, виђе -
но, дожи вље но и про јек то ва но
кроз око сли ка ра – неко га ко
доку мен ту је ствар ност кроз соп -
стве ну при зму и рефлек ту је је
на дво ди мен зи о нал ном мате -
ри ја лу – рекао је Рат ко вић.

Дејан Рат ко вић је рођен 1963.
годи не у Бео гра ду. Дипло ми -
рао је на ФЛУ у Ско пљу 1991,
на одсе ку за сли кар ство, код
про фе со ра Симе о на Шемо ва.
Члан је УЛУС-а од 1996. годи -
не. Изла гао је колек тив но у

више навра та у пери о ду од
1993. годи не и девет пута само -
стал но. Уче ство вао је у раду

више сли кар ских коло ни ја.
Бави се педа го шким радом као
настав ник ликов не кул ту ре.

Изло жба је доступ на посе ти -
о ци ма рад ним дани ма од 10
до 15 сати.

ЧЕТР НА Е СТИ „БЕЛ ДОКС”

Нај бо љи свет ски доку мен тар ци
Четр на е сти Међу на род ни
фести вал доку мен тар ног фил -
ма „Бел докс” биће одр жан од
9. до 16. сеп тем бра у Бео гра ду
у хибрид ном фор ма ту – на
отво ре ном, у био ско пи ма и
онлајн. Као и увек, на „Бел -
док су” ће бити при ка за ни нај -
бо љи свет ски доку мен тар ни
фил мо ви из прет ход не годи -
не, међу који ма ће се тра ди -
ци о нал но наћи број ни насло -
ви с нај ве ћих свет ских фести -
ва ла и добит ни ци нај пре сти -
жни јих награ да.

У истим тер ми ни ма ће бити
одр жан и „Beldocs Industry”,
уз подр шку ЕУ, кроз про грам
„Кре а тив на Евро па” и пот -
програм MEDIA: „Beldocs
VR/AR Academy”, „Beldocs in
Progress”, „Serbian Docs in Pro-
gress”, „Documentaries form
Kids & Youth”, „Beldocs

Market”. Позив за при ја ву про -
је ка та за ове про гра ме је у
току.

На пред сто је ћем „Бел док -
су” биће одр жан и део
програма „Moving Cinema
2021”, дво го ди шњег про јек та

заједнич ке европ ске филм ске
еду ка тив не плат фор ме, која
ће мла ди ма од три на ест до
осам на ест годи на у Срби ји у
наред не две годи не пону ди ти
број не нове могућ но сти за
актив ну пар ти ци па ци ју у

области филм ске умет но сти
кроз ради о ни це, само стал но
филм ско про гра ми ра ње, доно -
ше ње одлу ка, рад с филм ским
ства ра о ци ма и кроз раз вој
нових кре а тив них прак са, зна -
ња и вешти на. Овај про је кат
је настао удру жи ва њем еду ка -
тив них капа ци те та пет европ -
ских парт не ра: „A Bao A Qu”
(Шпа ни ја) – воде ћи парт нер;
„Meno Avilys” (Литва ни ја);
„Кију фи” (Немач ка); „Оток
инсти тут” (Сло ве ни ја); Међу -
на род ни фести вал доку мен -
тар ног фил ма „Бел докс”
(Срби ја), а који од 2014. годи -
не оку пља нај ре ле вант ни је
европ ске акте ре у обла сти
филм ске еду ка ци је и раз во ја
мла де публи ке. „Бел докс” се
при дру жио про јек ту кра јем
2020. и постао први парт нер
ван Европ ске уни је.
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ПАН ЧЕВ ЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ТЕНИ СОМ

ГЕМ, СЕТ, МЕЧ!
Гле да но са стра не, то је про сто пре -
ба ци ва ње лоп ти це с јед не стра не тере -
на на дру гу, али они који је усме ра ва -
ју, за то тре ни ра ју од малих ногу,
вред но и посве ће но...

Пре пу ште ни сами себи

Мла ден Вуко вић (41) пред сед ник је
Тени ског клу ба „Дина мо” Пан че во од
2017. Као тре нер, у истом клу бу ради
већ два де сет јед ну годи ну. Завр шио
је Факул тет за спо рт, смер опе ра тив -
ни тре нер. Посе ду је лицен цу ГПЦТА,
као и Б и Ц лицен цу за тени ског тре -
не ра Тени ског саве за Срби је. Суди ја
у овом спор ту био је од 2000. до 2015.
годи не.

– Тени сом се бавим од 1987. годи -
не. Роди те љи су ми при ча ли да сам
по цео дан од чара па пра вио лоп те и
папу ча ма их уда рао по кући, па су
одлу чи ли да ме одве ду на тре нинг у
ТК „Дина мо”. Од тада па све до дана -
шњег дана моја кари је ра је веза на 
за овај спорт и клуб – при ча нам
Младен.

У тени ској шко ли је про вео годи -
ну дана и након при јем ног испи та
за даље озбиљ ни је бавље ње тени сом,
који је успе шно про шао, ушао је у
так ми чар ску еки пу клу ба и кре нуо
са сва ко днев ним тре нин зи ма и
такми че њи ма.

– Уче ство вао сам на вели ком 
бри ју пио нир ских и јуни ор ских тур -
ни ра код нас и у ино стран ству. Био
сам члан репре зен та ци је наше земље
у кон ку рен ци ји до четр на ест и
шеснаест годи на. Био сам вице шам -
пи он Вој во ди не у кате го ри ји до четр -
на ест и шам пи он до осам на ест годи -
на. Упо ре до с пре ла ском у сени о ре
упи сао сам Држав ни инсти тут за
фискул ту ру – ДИФ и ту се нека ко
моја кари је ра так ми ча ра пола ко
заврши ла због повре де коле на, а
поче ли су моји тре нер ски дани. Од
тада па све до сада, пуних два де сет
годи на, пре но сим зна ње новим
генера ци ја ма, у свим узра сти ма, од
почет ни ка до так ми ча ра који су уве -
ли ко у про фе си о нал ном тени су –
каже.

Од 2000. па до 2015. судио је на
свим „Деј вис куп” и „Фед куп” так -
ми че њи ма, на АТП тур ни ру „Срби ја
опен” и свим важни јим так ми че ња за
пио ни ре, јуни о ре и сени о ре која су се
одр жа ва ла у Срби ји. Од 2017. годи не
је на челу ТК-а „Дина мо”, као пред -
сед ник клу ба.

– Ово је вео ма зах те ван спо рт,
потреб но је мно го одри ца ња од малих
ногу. Само тре ни ра ње на днев ном
нивоу од чети ри сата довољ но гово -
ри. Поред школ ских оба ве за и толи -
ко сати тре ни ра ња, нема те вре ме на
за дру же ње, а на то се надо ве зу ју одла -
сци на так ми че ња сва ког викен да.
Тенис као спо рт је и физич ки и пси -
хич ки вео ма ком пли ко ван, мора те
бити сто одсто спрем ни да бисте се
избо ри ли са иза зо ви ма на тени ском
тере ну – обја шња ва.

Тенис је инди ви ду ал ни спо рт и на
тере ну је играч пре пу штен сам себи,
и поред тре не ра и струч ног тима, и
само од њега зави си коли ко ће бити
успе шан током меча и цело куп ног
так ми че ња.

– Као тре нер имам при ли ку и вели -
ку оба ве зу да сва ко дете изве дем на
пра ви пут, не само у тени ском сми -
слу већ и у живот ном. То ме нај ви ше

испу ња ва и одр жа ва да наста вим овај
посао – закљу чу је Мла ден.

Финан си је и раз у ме ва ње

Вла ди мир Здрав ко вић (37) завр шио
је смер за опе ра тив ног тре не ра на
ДИФ-у и сте као дипло му масте ра еко -

но ми је у Аме ри ци. Био је пред -
сед ник ТК-а „Дина мо”, а сада
је на пози ци ји опе ра тив ног
мена џе ра у том клу бу. Ради као
тени ски тре нер у СТБ aкадемији.

– Почео сам да играм тенис
са осам годи на, по наго во ру тет -
ка Заге Алек сан дрић, која је била
успе шна игра чи ца и још позна -
ти ји тре нер у Југо сла ви ји. Прве
кора ке сам напра вио у ТК-у
„Пар ти зан” и од тада сам непре -
кид но у овом спор ту, а сле де ће
годи не ће томе бити три де сет
годи на – при ча Владимир.

Њего ва кари је ра се раз ви ја -
ла упо ре до у два клу ба: „Дина -
му” и бео град ском „Пар ти за -
ну”. Насту пао је за репре зен та -
ци ју Срби је у кате го ри ји од четр -
на ест до осам на ест годи на и
био 116. на свет ској  ИТФ листи
до осам на ест годи на у син глу и
46. у дублу.

– После крат ког изле та у про -
фе си о нал не воде одлу чио сам

се за шко ло ва ње на уни вер зи те ту у
Аме ри ци, где сам захва љу ју ћи тени су
оства рио пра во на пла ће ну пуну шко -
ла ри ну. Упо ре до с посе до ва њем дипло -
ме масте ра еко но ми је, посе ду јем свет -
ску А тре нер ску лицен цу, као и дипло -
му Факул те та за спо рт за опе ра тив -
ног тре не ра – каже Вла ди мир.

У овом спор ту, обја шња ва, играч је
сам у бор би и на тере ну је он себи и
нај бо љи при ја тељ и нај ве ћи непри ја -
тељ. Цео при ти сак пада само на њега
и успе шан је оно ли ко коли ко уме да
се избо ри с њим.

– Као тре нер нај ви ше волим ту могућ -
ност да уз помоћ роди те ља обли ку јем
млад ум и изве дем га на пра ви пут.
Врхун ски тре нер тре ба да буде и учитељ
и да пома же игра чи ма на свим пољи -
ма, не само на тени ском пла ну – каже.

Али финан сиј ска стра на и нере ал -
на оче ки ва ња роди те ља пред ста вља ју
оте жа ва ју ће фак то ре.

– Сва ко може да нау чи да се бави
овим спор том, али за врхун ске

резултате су потреб на знат на нов ча на
сред ства и спо ра зу ме ва ње роди те ља и
с дете том и с тре не ром – закљу чу је
Вла ди мир.

Кон ти ну и тет у раду

Дар ко Гагић (40) дипло ми ра ни је про -
фе сор физич ког вас пи та ња и дипло -
ми ра ни мена џер у спо р ту. Међу на -
род ни је тени ски суди ја. Био је запо -
слен у Тени ском саве зу Срби је од
2009. до 2016. на пози ци ји адми ни -
стра то ра так ми че ња и спорт ског мена -
џе ра у мушкој и жен ској репре зен та -
ци ји. Тре нут но оба вља функ ци ју гене -
рал ног мена џе ра у Тени ској ака де -
ми ји „Тип са ре вић” у Бео гра ду.

– За тенис сам се одлу чио када сам
напу нио осам годи на, пре све га из радо -
зна ло сти и жеље да се упо знам с тим
спо р том. У том момен ту тенис није
био ни при бли жно попу ла ран у нашој
земљи као што је то слу чај данас. Међу -
тим, ТК „Дина мо” из Пан че ва већ тада
је важио за озби љан спорт ски колек -
тив и имао пре по зна тљи ву шко лу тени -
са у целом реги о ну – при ча Дар ко.

Дар ко је про шао све пио нир ске и
јуни ор ске селек ци је, оства ри вао запа -
же не резул та те у дома ћим и међу на -
род ним окви ри ма. На почет ку њего -
ве про фе си о нал не кари је ре јави ле су
се озбиљ ни је повре де, па је био при -
ну ђен да оду ста не од так ми че ња.

– Желео сам да оста нем у тени су
на било који начин, па сам сте као
лицен цу за наци о нал ног тени ског
суди ју, а касни је сам поло жио и испит
у међу на род ној судиј ској шко ли и
добио лицен цу за суди ју у сто ли ци на
про фе си о нал ним тур ни ри ма. До данас
сам судио на пре ко пет сто про фе си о -
нал них тени ских мече ва. Био сам шеф
суди ја на првом про фе си о нал ном тур -
ни ру из сери је две ста педе сет у Бео -
гра ду („Срби ја опен” 2010, 2011. и
2012) – обја шња ва.

Исту судиј ску функ ци ју имао је и на
„Деј вис куп” мечу свет ске гру пе изме -
ђу Срби је и Узбе ки ста на 2009. годи не.

– У међу вре ме ну сам се запо слио на
пози ци ји адми ни стра то ра так ми че ња
у Тени ском саве зу Срби је, а ту функ -
ци ју сам оба вљао од 2008. до 2016.
Упо ре до с тим, од 2010. до 2016. годи -
не оба вљао сам функ ци ју спорт ског
мена џе ра у нашем мушком и жен ском

наци о нал ном тиму. Пову као сам се с
функ ци је у ТСС-у  2016. и при хва тио
пози ци ју гене рал ног мена џе ра у Тени -
ској ака де ми ји „Тип са ре вић” у Бео гра -
ду, где се нала зим све до данас – каже.

Тени ска сезо на тра је једа на ест месе -
ци током годи не и так ми че ња се одр -
жа ва ју на шест кон ти не на та.

– Када има мо у виду дужи ну тени -
ске сезо не и насту па ње на раз ли чи тим
кон ти нен ти ма у раз ли чи тим усло ви -
ма, као и број мече ва на свим так ми -
че њи ма, јасно је да су физич ка и мен -
тал на при пре мље ност изу зет но зна чај -
не. Кон ти ну и тет у раду и оства ри ва њу
резул та та нео п хо дан је уко ли ко жели -
те да буде те у самом врху – обја шња ва.

Зах те ван спо рт

Бојан Здрав ко вић (29) апсол вент је
Факул те та спо р та и физич ког вас пи -
та ња Уни вер зи те та у Бео гра ду. Као
тени ски тре нер актив но ради пет
година. Рад но иску ство је сте као
првен стве но у ТК-у „Дина мо” Пан -
че во, као и радом у ино стран ству, на

тени ској ака де ми ји у Кини. Место
на АТП листи, како у син глу, тако и
у дублу, обезбедио је игра ју ћи про -
фе си о нал но тени ске тур ни ре до сво -
је два де сет четвр те годи не, када је
пре шао у тре нер ске воде.

– Тенис сам заво лео уз ста ри јег бра -
та, гле да ју ћи га на тере ну. Почео сам
да тре ни рам са седам годи на. Као
јуни ор сам био у саста ву репре зен та -
ци је Срби је до четр на ест, шесна ест и
осам на ест годи на. Био сам дво стру ки
држав ни првак Срби је у кате го ри ји
до осам на ест годи на – при ча Бојан.

Тенис воли јер је инди ви ду ал ни спорт.
– Као и већи на дру гих спор то ва,

тенис је изу зет но зах те ван. Изи ску је
сва ко днев ни акти ван рад од чети ри-
-пет сати, пуно путо ва ња, одва ја ња од
поро ди це… – каже.

Захва љу ју ћи тени су имао је при ли -
ку да про пу ту је доста зема ља, стек не
иску ство, као и да упо зна мно го нових
при ја те ља. Оно што види као пре пре -
ку да се неко озбиљ ни је бави овим
спор том јесте потре ба да се уло же
знат на нов ча на сред ства, па је зато
мно ги ма непри сту па чан.

Машто ви тост у игри

Мари ја Димитријевић (48) у тени су
је пуних три де сет годи на, од којих је
десет актив но игра ла и била у самом
врху југо сло вен ског тени са.

– Као актив на так ми чар ка ТК-а
„Дина мо” била сам међу шесна ест
нај бо љих игра чи ца у бив шој Југо сла -
ви ји, у Срби ји четвр та, а у Вој во ди ни
дру га, и игра ла сам неко ли ко фина ла
Првен ства Вој во ди не и Срби је. Тако -
ђе, пред ста вља ла сам репре зен та ци ју
Вој во ди не на разним европ ским првен -
стви ма. Уче ство ва ла сам и на број -
ним екип ним првен стви ма, на који -
ма смо осва ја ли прва, дру га и тре ћа
места, како у нашој земљи, тако и у
ино стран ству – при ча Мари ја.

У вре ме њеног детињ ства били су
попу лар ни екип ни спор то ви, али
њеном тем пе ра мен ту ника ко нису
„лежа ле” те тим ске игре, па је, захва -
љу ју ћи покој ном оцу, запло ви ла тени -
ским вода ма.

– Нај ви ше ми се допа ло то што све
зави си само од мене, мада сам има ла
груп не тре нин ге и била соци ја ли зо -
ва на у том сми слу. Тенис је био пра -
ви иза зов, јер је зах те ван спо рт који
укљу чу је не само физич ку спрем ност
и мото ри ку већ тра жи од нас и машто -
ви тост у игри и гра ђе њу пое на и то је
оно што га чини лепим и једин стве -
ним. Као и у сва ком дру гом спо р ту, и
у тени су су вео ма важни редов ни тре -
нин зи, дисци пли на и стр пље ње да би
се оства рио напре дак и оства ри ли
добре резул та ти. Потреб ни су напо -
ран рад, мно га одри ца ња и вели ка
љубав за тај спо рт – обја шња ва.

У тре нер ском послу је про шла све
кате го ри је, од тени ске шко ле до рада
с так ми ча ри ма, а и данас је актив на
као и првог дана.

– Овај спорт, због висо ког сте пе на
адре на ли на, и даље у мени себич но
чува ту љубав која тра је. Омо гу ћа ва
ми да сва ко днев но ужи вам у свим
лепо та ма и чари ма тени са. Сво је зна -
ње и даље гра дим раде ћи с новим
гене ра ци ја ма и сви се тру ди мо да нау -
чи мо нешто ново јед ни од дру гих –
закљу чу је Мари ја.

Мир ја на Марић

Мари ја Димитријевић

Вла ди мир Здрав ко вић

Дар ко Гагић

Када је са осам годи на завр ши ла у
сиро ти шту, чини ло се да је Бет
Хар мон пред о дре ђе на за суд би ну
сиву и без лич ну попут оде ће коју
је носи ла. Све док не оди гра прву
пар ти ју шаха...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
шта баш и не мора да вам се деси.
Књи ге из „Вул ка на” доби ће ауто ри
сле де ћих пору ка:

„Баш и не мора коро на да ми се
деси.” 063/2671...

„Не мора да ми се деси да не
доби јем књи гу коју дели те.”
064/3520...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње од кога бисте прво
тра жи ли помоћ:

„Зави си шта је у пита њу. Врло је
важно да ми не тре ба Хит на помоћ,
за све оста ло бих се већ сна шао.”
069/0291...

„Од роди те ља. Од њих не морам
ни да тра жим: дово љан је поглед
да зна ју шта ми тре ба.” 064/2902...

Д. К.

Два чита о ца који до 24. мар та, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша љу
нај ду хо ви ти ји одго вор на пита ње:
„На шта ви поми сли те када чује те
израз генет ски код?”, награ ди 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 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

У освит гене тич ке рево лу ци је,
чита ње, писа ње и хако ва ње нашег
ДНК поста је реал ност. Но одлу ке
које доно си мо данас када запо -
чи ње мо реор га ни за ци ју соп стве -
ног генет ског кода могу да доне -
су чуде сна уна пре ђе ња здра вља и
добро би ти људи, али и да дове ду
до суно вра та у опа сну и потен ци -
јал но смр то но сну гене тич ку „трку
у нао ру жа њу”.

„Хако ва ње
Дарви на”

Џејмија Мец ла

„Дамин гам бит”
Вол те ра Теви са

Два чита о ца који до 24. мар та, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Шта је ваш кец у рука ву?”,
награ ди ће мо по јед ном књи гом.
Одго во ре ћемо обја ви ти у наред -
ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Бојан Здрав ко вић

Мла ден Вуко вић
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Мили ца Јевић Дрн да ре вић
рође на је 1985. годи не у Пан -
че ву. Завр ши ла је Балет ску шко -
лу „Лујо Дави чо” у Бео гра ду
2004. годи не, у кла си Бори сла -
ве Дурић. Исте годи не је анга -
жо ва на као стал ни члан Бале -
та Народ ног позо ри шта у Бео -
гра ду. Зва ње дру гог соли сте
доби ла је 2009. годи не, а првог
соли сте три годи не касни је.

Као соли ста је игра ла у балет -
ским пред ста ва ма „Баја де ра” (Г.
Комле ва), „Успа ва на лепо ти ца”
(В. Логу нов), „Лабу до во језе ро”
(Д. Пар лић), „Жизе ла” (Л.
Лавров ски), „Дон Кихот” (В.
Васи љев), „Пахи та” (Љ. и П.
Добри је вић), „Шест пле со ва” (Ј.
Кили јан), „Step Lightly” (Пол
Лај тфут), „Интер вал” (З. Мар -
ко вић), „Јесе ње цве ће” (М. Пје -
тра га ла), „Укро ће на горо пад”
(К. Симић), „Нечи ста крв” (Л.
Пили пен ко), „Сам сон и Дали -
ла” (Л. Пили пен ко), „Ко то тамо
пева” (С. Зуро вац), „Дама с каме -
ли ја ма” (Л. Пили пен ко), опе ра
„Аида” (Кон стан тин Костју ков),
„Петар Пан” (Брус Стај вел).
Прве уло ге је оства ри ла у бале -
ти ма: „Баја де ра” (Г. Комле ва),
„Алек сан дар” (Р. Сав ко вић),
„Кавез” (Л. Пили пен ко), „Вива
ла вида” (А. Илић), „Јесе ње цве -
ће” (М. Пје тра га ла), „Про кле та
авли ја” (коре о граф: Д. Рутен -
берг, реди тељ: Н. Бра дић), „Жене
у д-молу”, „Дуга божић на вече -
ра” (Раду Покли та ру) и „Хазар -
ски реч ник – Лов ци на сно ве”
(коре о граф: Роналд Сав ко вић,
реди тељ: Ливи ја Пан дур). Као
коре о граф се оства ри ла у пред -
ста ва ма „Рас кр шће”, „Про цес
или ником овде није ста ло до
Јозе фа”, глу мач ко-балет ској
пред ста ви за децу „Пла не та тај -
ни” и поет ско-коре о граф ском
при ка зу пред ста ве „У кубу”. У
„Битеф теа тру” је игра ла у пред -
ста ва ма „Мири си циме та” (Г.
Вејз ман), „Оте ло” (З. Мар ко -
вић, М. Колар), „Божан стве на
коме ди ја” (Едвард Клуг), „Соне -
ти” (Лео Мујић) и „Yesterday”
(Ј. Вар ди мон). У „Мадле ни ја -
ну му” је игра ла у пред ста ва ма
„Вол фганг Ама де ус Моцарт” (Р.
Зане ле), „Пер Гинт” (Ста ша
Зуро вац), „Пра зник љуба ви”
(Алек сан дар Илић), НДТ –
регио нал ни балет ски про је кат
и „Хазар ски реч ник – Лов ци на
сно ве” (коре о граф: Роналд Сав -
ко вић, реди тељ: Ливи ја Пандур).

Од Народ ног позо ри шта је
доби ла похва ле за резул та те од
изу зет ног и посеб ног зна ча ја
2008, 2010. и 2018. годи не,
затим награ де Гра да Бео гра да
као актер у пред ста ви „Ко то
тамо пева” (2004). Добит ни ца
је награ де „Дими три је Пар лић”,
која је доде ље на ансам блу пред -
ста ве „Step Lightly” и „Шест
пле со ва” Народ ног позо ри шта
у Бео гра ду 2010. годи не, као и
награ де „Охра бре ње” на фести -
ва лу коре о граф ских мини ја ту -
ра 2013. годи не.

Дипло ми ра ла је умет ничку
про дук ци ју.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко је први при -
ме тио ваш тале нат за игру?

МИЛИ ЦА ЈЕВИЋ ДРН ДА -
РЕ ВИЋ: Одма ле на се запа жа -
ла моја скло ност и љубав пре -
ма игри уз ритам и музи ку.
Тада су ме роди те љи упи са ли
у сту дио игре који је води ла
бале ри на Ната ша Вој во дић. Она
је прва пре по зна ла мој тале -
нат, а то ми је пока за ла тако
што ме је исти ца ла поста вља -
њем у први ред и соло део ни -
ца ма на при ред би. Мени је то
била моти ва ци ја да се тру дим
и заво лим још више игру.

l Када је балет ушао у ваш
живот?

– Када би ми се завр шио део
дана у врти ћу, одмах бих отр -
ча ла у сусед ну учи о ни цу из које
се чула музи ка. Посма тра ла
сам децу која су игра ла уз
музич ке нуме ре и диви ла им
се. Убр зо су ме роди те љи, на
моје инси сти ра ње и мол бу,

уписа ли у сту дио игре и тако
сам запо че ла свој сан.

l Како се сећа те сво јих поче -
та ка у бале ту?

– Сећам се јед не од првих
нуме ра које смо при пре ма ли.
То је била коре о гра фи ја уз песму
Здрав ка Чоли ћа „Чија је оно
зви је зда”. Пам тим тач но поста -
вље не кора ке и начин на кој
сам их изве ла пуна само по у -
зда ња, радо сти, енер ги је…
Након две годи не упи са ла сам
се у ново сад ску балет ску шко -
лу, исту ре но оде ље ње у Пан че -
ву, које је води ла бале ри на
Мари ни ка Жив ку. Вежба ли смо
у про сто ри ја ма Дома омла ди -
не Пан че во. Ту је био мој први
сусрет с балет ским шта пом
(баром), први сусрет са шпиц-
-пати ка ма и са свим еле мен ти -
ма који чине кла сич ни балет.
Ника да нећу забо ра ви ти дан
када ми је позли ло у јед ној
балет ској пози у којој смо мора -
ли дуго да оста не мо како би
нас настав ни ца испра вља ла.
Вежба ли смо уз бар, у почет ку
вежбе за загре ва ње тела и миши -
ћа, а касни је теже балет ске еле -

мен те. Ради ли смо покрет где
кич му сави је мо поза ди као да
ћемо ура ди ти мост, а сто па ла
вам сто је у првој пози ци ји са
истег ну тим коле ни ма. Мени је
позли ло, али сам оста ла непо -
мич на и чека ла да настав ни ца
стиг не до мене и извр ши
потреб не корек ци је. Када сам
јој чула глас, како је рекла да
је мој став добар и да иза ђем
из те позе, једва сам дошла себи
уз воду и крат ку пау зу да бих
опу сти ла миши ће и убр зо сам
наста ви ла нор мал но рад.

l Коли ко је ова врста пле са
зах тев на и дру га чи ја у одно су
на дру ге?

– Балет је посе бан, јер играч,
поред тех нич ких зада та ка, мора
да изне се лик изра жај но. Цело
тело игра ча при ча и то зах те ва
напо ран и озби љан сва ко днев -
ни рад у балет ској сали.

l Након завр ше не сред ње
шко ле одмах сте поста ли стал -
ни члан Бале та Народ ног позо -
ри шта. Прет по ста вљам да је
вео ма зна чај но за пле са ча да
буде одмах анга жо ван. Коли ко
је вама лич но то зна чи ло?

– Балет ски игра чи на кра ју
сред ње балет ске шко ле има ју
завр шни диплом ски испит. Те
2004. годи не диплом ски испит

моје кла се, код про фе сор ке
Бори сла ве Дурић у Балет ској
шко ли „Лујо Дави чо”, био је
одр жан у вели кој балет ској сали
Народ ног позо ри шта у Бео гра -
ду. Диплом ском је при су ство -
ва ла дирек тор ка Бале та Народ -
ног позо ри шта Вишња Ђор ђе -
вић. Одмах након испи та коле -
ги ни ци Боја ни, коле ги Мило -
шу и мени при шла је дирек -
тор ка и позва ла нас на раз го -
вор. Након раз го во ра пону ђен
нам је уго вор. То је био један
од нај ра до сни јих тре ну та ка у
мом живо ту до сада.

l За пет годи на поста ли сте
дру ги, а после осам годи на први
соли ста. Шта то тач но зна чи и
коли ко је важан тај ста тус?

– Убр зо су се низа ле соли -
стич ке уло ге. Како сам кре ну -
ла да напре ду јем у раду, пре у -
зе ла ме је Мили ца Без ма ре -
вић, педа гог. Уз њену помоћ
сам при пре ма ла све сво је прве
соло уло ге. Она је била уз мену
у сва ком тре нут ку, од рада у
сали, до про ве ре кости ма у кро -
јач ни ци, шмин ке у шмин кер -
ни ци, фри зу ре… Увек је била

ту када тре ба, што је врло важно
за сва ког игра ча, а посеб но мла -
дог и још неис ку сног. Ста тус
дође сам по себи пре или касни -
је, као резул тат искре ног и пре -
да ног рада.

l Коли ко је балет пове зан с
глу мом? И коли ко се и на томе
пара лел но ради?

– У сред њој балет ској шко ли
поха ђа ли смо и часо ве глу ме.
Балет је пове зан с глу мом. У
пред ста ви „Мири си циме та” Гаја
Вејз ма на има ла сам зада так да,
док изво дим тежак дует, ујед но
и гово рим. Та пред ста ва је била
вели ки иза зов за мене у том
тре нут ку, јер сам се први пут
суо чи ла с таквим задат ком.

l Које балет ске пред ста ве су
вам биле нај ве ће ужи ва ње за
рад и зашто?

– У кла сич ном бале ту ужи -
вам у раду спре ма ју ћи уло ге
које одго ва ра ју мом тем пе ра -
мен ту. То су уло ге: Мер це дес
(„Дон Кихот”), Кара бос („Успа -
ва на лепо ти ца”), Гам за ти („Баја -
де ра”), Мир та („Жизе ла”)…
Што се тиче савре ме ног репер -
то а ра, ужи ва ла сам раде ћи за
„Битеф денс ком па ни” у свим
пред ста ва ма. То је посеб на при -
ча и посеб но место у мом срцу.
У Народ ном позо ри шту од

савре ме ног репер то а ра бих
издво ји ла „Јесе ње цве ће” (М.
Ц. Пје тра га ла), „Шест пле со -
ва” (Ј. Кили јан), „Вива ла вида”
(А. Или ћ).

l Шта у бале ту нај ви ше
воли те, а шта вам је нај ве ћи
иза зов?

– У сво јој про фе си ји нај ви -
ше волим здрав рад, када нема
уба че них фак то ра који би те
поре ме ти ли, и нарав но заслу -
же ни апла уз након пред ста ве.
Нај ве ћи иза зов ми је био да се
након пау зе после прве труд -
но ће, а сада и после дру ге, вра -
тим у још боље ста ње него рани -
је. Век игра ча је кра так и, како
се бли жи крај играч ке кари је -
ре, желиш да даш свој мак си -
мум јер знаш да имаш иску -
ство, зре лост, али само тело
пола ко почи ње да пра ви про -
бле ме, зато мораш мно го више
и пажљи ви је да радиш.

l Често оно што спо ља изгле -
да нај сјај ни је, није тако јед но -
став но „изну тра”. С којим про -
бле ми ма се нај че шће сусре ћу
балет ски игра чи?

– Углав ном људи у публи ци
комен та ри шу како бале ри на
изво ди лако и гра ци о зно покре -
те. Е, то је нај те же пости ћи и
зато се ради сати ма у балет ској
сали. Вели ки је про цес рада од
почет ка до гото ве пред ста ве и,
чак и када све иде глат ко, није
нима ло лако. Још нисам дожи -
ве ла да се у ства ра њу и при пре -
ми неке пред ста ве нисмо сусре -
та ли с разно ра зним пре пре ка -
ма и про бле ми ма, а који нису
при пре ма коре о гра фи је.

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

– У делат ност педа го ги је сам
тек зако ра чи ла, оче ку јем да је
то нешто што ми пред сто ји и
чему ћу се у будућ но сти више
посве ти ти.

l Ван позо ри шта тако ђе
насту па те, а има ли смо при -
ли ку да вас види мо и на кон -
цер ти ма Здрав ка Чоли ћа. Коли -
ко је инте ре сант но уче ство ва -
ти у ова ким про јек ти ма?

– Поред позо ри шних сце на,
где ме публи ка може гле да ти,
сни ма ла сам спот за Сер ге ја Ћет -
ко ви ћа „Зар је крај”, за Кики ја
Лесен дри ћа „Beаutiful Lady”, за
Жељ ка Васи ћа „Само моја”…
Ради ла сам и реви је на који ма
сам шета ла мод ном пистом у
шпиц-пати ка ма, игра ла сам на
кон цер ти ма Сање Или ћа и играм
на кон цер ти ма Здрав ка Чоли -
ћа. То иску ство је пот пу но дру -
га чи је, испу ња ва на свој начин.
У позо ри шту је при сни ја атмос -
фе ра, публи ка вам је мно го бли -
же, а на кон цер ти ма, када играш,
на при мер, пред сто хиља да
људи, изу зет но је узбу ђе ње. Радо -
сна сам и задо вољ на што сам те
тре нут ке дожи ве ла.

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

– Посеб но ми је дра го што
сам успе ла да ускла дим поро -
дич ни живот и кари је ру.

Мир ја на Марић

Ули ца про те Мате је Нена до -
ви ћа про сти ре се од Мили во -
ја Бла знав ца до Јова на Раји -
ћа и при па да Месној зајед -
ни ци Тесла.

И Милан Ђ. Мили ће вић у
„Поме ни ку” пише о проти
Матеји Ненадовићу…

* * *
Про та Мате ја Нена до вић
родио се у селу Бран ко ви ни,
1777. годи не, од оца Алек се
и мате ре Јова не, која је била
из куће Ђел ма ше ви ћа, из села
Гво зде но ви ћа. Књи гу је почео
учи ти у Бран ко ви ни, код неко -
га попа Ста но ја, из њего во га,
како сам вели, „врлет но га
буква ра”. После су га одве ли
у Срем, у село Аша њу, па у
Купи но во, те се и она мо учио.

Годи не 1793. запо пио га је
ваљев ски вла ди ка Јоа ким и
дао му нури ју; мало после
тога Мата је постао и про та.

Од годи не 1804. живот је
про те Мате је Нена до ви ћа пун
разних про ме на. Освр ћу ћи се
на сво ју про шлост, ево како
је сам сли ка, кад је већ био
бли же гро бу него дому:

– Ја сам – вели он у сво јим
Мемо а ри ма – слу жио и госпо -
да рио; попо вао и вој во до вао;
путо вао, по народ ним посло -
ви ма, дале ке путо ве и код куће
мир но седео и у сво јој башти
кале мио воће; воје вао сам опа -
сне рато ве и ужи вао бла го дат
опште га мира; с царе ви ма
говориo сам сло бод но, а кат -
кад ме је збу нио говор про -
сто га кме та; гонио сам непри -
ја те ље и бежао од њих; живео
у сва ком бла гу и изо би љу и
опет дола зио до сиро ти ње;
имао сам лепе куће и гле дао
их из шуме спа ље не и сру ше -
не; пред мојим шато ром ври -
шта ли су, у сре бро оки ће ни,
арап ски хато ви а возио сам се
и у сво јим нео ко ва ним таљи -
га ма; вој во де су ишче ки ва ле
запо ве сти из мојих уста и опет
ме је суд би на дово ди ла да пред
они ма што су били моји пан -
ду ри на ноге уста јем!

Шта је Про та радио за
општу нарад ну ствар пре
устан ка 1804, не зна мо... Али,
од годи не 1804, Про ту виђа -
мо и као вој ни ка, и као наба -
вља ча, и као депу та та, и као
уну тра шњег уред ни ка, и као
суди ју, и сву да и у сва чем
опа жа се Србин родо љуб који
искре но жели cpeћe и напрет -
ка сво ме наро ду.

Још те исте годи не (1804),
с Вра ча ра, послан је, од вођа
народ них, у Руси ју да пора ди
за какву помоћ од стра не Руси -
је. Оту да се вра тио y почет ку
1805. Годи не 1805. насто ја -
вао је да се уре ди Пра ви тељ -
ству ју шти совет и био му је
први пред сед ник. Из Сове та
је, 11. јану а ра 1811, иза слан
за вој во ду вој сци која је чува -
ла Срби ју од Босне...

Несрећ не годи не 1813.
(про паст Првог устан ка –
прим. нов.) пре шао је и про -
та Нена до вић у Срем, али се
није оти ски вао у дале ке земље,
него се задр жа вао у бли зи ни.

Доц ни је је, с писми ма од
вој во да и зна ме ни ти јих људи
из наро да, оти шао у Беч.

Oнaмo је ишао од вра та до
вра та мини стри ма оних вла -
да ла ца који су се ту на кон -
гре су нахо ди ли.

Кад је бук нуо нови уста нак,
1815, Про та је пома гао кне зу
Мила шу она ко исто као и
Кара ђор ђу, у саве ту и у рату.
И кнез Милош га је често при -
зи вао к себи ради дого во ра о
народ ним потре ба ма.

Про та је први пут био оже -
њен сестром Моле ро вам,
Мари јом, која је била крат ка
века, јер је пре ми ну ла 1808;
а помр ла су му и деца коју је
с њом родио.

И Мате ја се је, мада је био
про та, оже нио по дру ги пут,
и ево како:

Кнез Милош, путу ју ћи јед -
ном из Шап ца ка Кра гу јев цу,
свра ти у Бран ко ви ну Про ти
Нена до ви ћу на конак, с наме -
рам да га, дру ги дан, пове де
са собом, зарад неких народ -
них посло ва.

Дру ги дан, све опре мио за
пут, а не може да се пође, јер
сиро мах Про та трчи из ваја -
та у вајат, вичу ћи:

– Та, вра га, камо моја
чарапа?

– Шта је, за бога,
Про то? – пита кнез
Милош.

– Ништа, госпо -
да ру! Нема ми јед -
не чара пе, а ваља
ми да поне сем на
пут!

Ужур ба ле се
сна хе и сва чељад;
али ниг де Про ти -
не чара пе.

– О, Про то! –
peћи ћe кнез
Милош – море,
виђу ја шта теби
тре ба. Али, ако
само жив будем,
оже ни ћу ја тебе,

па ће тво ја обу ћа сва ко јутро
бити ска лупље на, а нећеш ти
тако трча ти из вај та у вајат
да је тра жиш.

– Не, госпо да ру, побо гу, зар
не видиш бра ду?

– Добро, Про то, добро!
Запам ти што ти рече Милош!

Пођу и дођу у село Рани ло -
вић, кући неких Мили ће ви -
ћа, на конак. У тој је кући
јед на мла да ско ро оста ла удо -
ви ца с дво је деце, здра ва, мла -
да и лепа. Кнез Милош упи та
све кра њено га xoћe ли је дати
за Про ту (...).

Из ово га дру го га бра ка
рођен је поје та Љуба П. Нена -
до вић, а ста ри ца Јока, мај ка
му, умр ла је у сво јој 81. годи -
ни, 1875, у Бео гра ду.

Годи не 1835, фебру а ра 23,
кнез Милош је, међу дру ги -
ма, одре дио и про ти Мате ји,
као заслу жном чове ку, 250
тали ра пен зи је на годи ну.

Годи не 1838. Про та је био
члан коми си је која је спре -
ма ла зако не за Срби ју; 1839.
постао је члан држав ног саве -
та, у ком чину је пен зи о но -
ван 1852, па је, после, живео
у Ваље ву. Дана 29. новем бра,
1854, упо ко јио се је у Ваље ву
и уко пан је у поро дич ној гроб -
ни ци код цркве у Бран ко ви -
ни. На њего ву гроб ну беле гу
има овај сме ран запис: „Овде
почи ва ју кости про те Мате је
Алекс. Нена до ви ћа. Рођен
1777, а пре се лио се у веч ност
29. новем бра 1854.”

Про та Нена до вић, сем мно -
гих дру гих заслу га, има и ту
што је оста вио запи ске бар о
неким и неким дога ђа ји ма
сво је га доба. Запи ске те издао
је син његов Љубо мир, 1867,
у Бео гра ду, под име нам:
Мемо а ри Про те Мате је Нена -
до ви ћа.

Про та је био раста уме ре -
на, космат, а под ста рост
ћелав, лепе бра де, лица више
бла га него вој нич ко га; носио
је све ште нич ко оде ло до смр -
ти и све ште нич ки је чин јако
ува жа вао...

УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: 
ПРО ТЕ МАТЕ ЈЕ НЕНА ДО ВИ ЋА

Све ште ник и рат ник

НАША ГОШЋА: МИЛИ ЦА ЈЕВИЋ ДРН ДА РЕ ВИЋ, БАЛЕ РИ НА

ЉУБАВ ПРЕ МА ИГРИ

Мили ца Јевић Дрн да ре вић
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годи не на разним так ми че њи -
ма оства ру је висок пла сман.
И десе то го ди шња Петра (доби -
ла име по поро дич ној сла ви
Часне вери ге) сви ра исти
инстру мент, али је тек на дру -
гој годи ни. Пето го ди шњи Јован
пра ви је вра го лан, иако је вео -
ма инте ли ген тан, буду ћи да
одав но зна сва сло ва, бро је ве
и мно го тога. Како нај ста ри ји
Весе лин каже, добио га је као
поклон за три на е сти рођен -
дан, само дан касни је, јер је
дуго желео бра та...

Инте ре сант но је да сви они
тре ни ра ју спорт ско пења ње при
Пла ни нар ско-еко ло шком клу -
бу „Соко”.

Напо слет ку, нај мла ђа Ана ста -
си ја још увек нема ни пет месе -
ци, а око њене колев ке је стал -
но весе ла гра ја, па ова пре слат -
ка беба не стиг не ни да запла че,
буду ћи да је у сва ком тре нут ку
оба су та сил ном љуба вљу.

Реч ју, пра ва вели ка и срећ -
на поро ди ца, која је, упр кос
све му, доказ да деце никад
доста...
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Мало ко данас, у овом поод -
ма клом „модер ном” два де сет
првом веку, зна за брач ни пар
са четво ро деце, док су они с
пето ро већ пра ви рари тет.

А шта тек рећи за осмо чла ну
поро ди цу Вра чар?! Њу чине
Нико ла и Ива на, који су сре ди -
ном зло слут них деве де се тих
годи на про шлог века дошли из
ратом угро же них под руч ја у
Босни са шесто ро деце узра ста
од осам на е сто го ди шњег гим на -
зи јал ца па до пето ме сеч не бебе.

Иако већ деце ни ју и по живе
у изнајм ље ном ста ну, и то, како
сами кажу, „као сар ди не”, опти -
ми зам и пози ти ва су њихо ва
сва ко дне ви ца и, упр кос све му,
не ски да ју осмех с лица.

Ипак, они ће уско ро доби ти
свој соп стве ни кров над гла -
вом, али потреб но им још мно -
го тога како како би живе ли по
савре ме ним стан дар ди ма.

Акци ја је у току и сва ка помоћ
им је више него добро до шла...

Брач ни пар Нико ла и Ива на
Вра чар сре ди ном деве де се тих
годи на про шлог века дошли су
на ове про сто ре из ратом захва -
ће не Босне  и Хер це го ви не.
Након што су се за вре ме сту -
дент ских дана у Бео гра ду упо -
зна ли и заљу би ли, убр зо су се
вен ча ли и поче ли да шире поро -
ди цу, па су се јед но за дру гим
рађа ли Весе лин (18 годи на),
Љепо са ва (16), Сил ва (14),
Петра (10), Јован (5) и пето ме -
сeчна беба – Ана ста си ја.

У Пан че ву су већ шесна ест
годи на. Ста ну ју у пре те сном
изнајм ље ном ста ну, али ни то
им, за раз ли ку од мно гих, не
сме та да живе у љуба ви, сло зи
и хар мо ни ји и да самим тим
иси ја ва ју радост и сре ћу.

Све то биће пот кре пље но и
чиње ни цом да ће уско ро доби -
ти свој дом.

Изград ња њихо ве буду ће куће
је у току, а захва љу ју ћи добрим
људи ма – они ма који су већ
пока за ли сво је срце и они ма
који ће то тек ура ди ти – поро -
ди ца Вра чар има ће конач но
аде ква тан про стор за живот.

Иску си ли рат и дру ге неда ће

Гла ва куће је четр де сет пе то го -
ди шњи Нико ла, поре клом из
нека да шње Босне, у којој је као
вео ма млад сред њо шко лац
иску сио рат на дога ђа ња у првој
поло ви ни деве де се тих годи на
про шлог века.

– Као што на почет ку нико
није веро вао ни да ће рат да
поч не, тако тада нико није веро -
вао да ће рат да ста не. Но у вре -
ме пот пи си ва ња Деј тон ског спо -
ра зу ма, када су мно ги бежа ли
из Босан ске Кра ји не, ја сам
запра во у глав ни град мај ке
Срби је дошао да сту ди рам. Из
истог раз ло га ту се нашла и буду -
ћа супру га Ива на, с којом сам
убр зо почео да се заба вљам, а

вен ча ли смо се 2001. годи не. За
раз ли ку од мно гих, нисмо има -
ли мате ри јал ну зале ђи ну од
роди те ља, а и у Босни смо све
изгу би ли, па смо од почет ка
били при ну ђе ни да се сна ла зи -
мо. Али то нас није спре чи ло у
жељи да има мо мно го деце. Увек
смо их посма тра ли као бож ји
дар и сми сао живо та, а не као

још јед на глад на уста. Исти ни
за вољу, јесте нам све вре ме
било, да не кажем, тешко, али
није било нима ло јед но став но.
Ипак, како је које дете дола зи -
ло на свет, тако нам је бива ло
лак ше – почи ње при чу Нико ла.

У међу вре ме ну су се пре се -
ли ли у Пан че во, јер су сма тра -
ли да је јеф ти ни је и мир ни је
од Бео гра да.

– Када је тре ба ло да крсти -
мо дру го дете, поче ли смо да
везе мо крсто ве, то јест пешкире

за крште ње и вен ча ње, како
обич не, тако и оне тако ре ћи
уни кат не. Поред неких дру гих
актив но сти, од тога смо поче -
ли да у нај ве ћој мери сти че мо
егзи стен ци ју, а све више се
укљу чу ју и нај ста ри ји син и
ћер ка, који, поред тога што
при по ма жу у послу, пре у зи ма -
ју и кућ не посло ве. До про шле

годи не то је солид но функ ци о -
ни са ло, али су дола ском коро -
не нај ви ше пого ђе ни они који
раде нешто уско струч но у вези
с весе љи ма, као што су вен ча -
ња и крште ња. И, када је све то
ста ло, не знам како бисмо изгу -
ра ли да није било пле ме ни то -
сти Вер ског добро твор ног ста -
ра тељ ства Епар хи је бео град -
ско-кар ло вач ке и још неких
хума них људи, попут оних из
мана сти ра Слан ци и покој ног
оца Андре ја, који пома жу

вишеч ла ним поро ди ца ма –
каже гла ва поро ди це Вра чар.

Срећ ни и весе ли, иако
спава ју „као сар ди не”

А у том ста ну од четр де се так
ква дра та у првој од две собе
спа ва пето ро деце у три кре ве -
та (само у јед ном, на рас кла -
па ње, њих тро је!), а у дру гој су
отац, мај ка и нај мла ђи члан –
шесто ме сеч на беба.

Мај ка Ива на каже да је још
од првих дана бра ка, зајед но
са супру гом, желе ла мно го деце,
јер су обо је хте ли више од јед -
ног бра та, коли ко су има ли у
прет ход ним поро ди ца ма.

– Срећ на сам што моја деца
има ју јед ни дру ге и што ће моћи
данас-сутра да се међу соб но
пома жу. Ту вели ку жељу нису
спре чи ле ни моје вео ма тешке
труд но ће, као ни раз не ком пли -
ка ци је, попут про бле ма с јетр -
ом, када сам доби ла хепа ти тис
Б. А послед њу сам једва пре жи -
ве ла, као и беба, и то захва љу ју -
ћи хит ном цар ском резу, и због
тога ми лека ри пре по ру чу ју да
оду ста нем од даљег рађа ња. На
сву сре ћу, деца су здра ва, лепа
и пре све га добра, јер у тој гужви
и на тако малом про сто ру
потреб на је бес пре кор на орга -
ни за ци ја. Реци мо, сви се буде у
исто вре ме и зајед но једу, док
ста ри ји Весе лин и Љепо са ва
пома жу у при пре ми и доруч ка
и руч ка; зна ју и да кува ју и чак
да месе хлеб – наво ди Ива на.

Уме ју и да се пењу...

А деца су каква се само поже -
ле ти могу...

Нај ста ри ји је Весе лин, рођен
2002. годи не, пет на ест дана
након смр ти Нико ли ног оца,
па није чудо што је понео деди -
но име. Он је вео ма успе шан
уче ник Гим на зи је „Урош Пре -
дић”; сва ке годи не је вуко вац
и дуго го ди шњи је члан шко ле
за тален те „Михај ло Пупин”.
Одлич но му иду књи жев ност,
јези ци, био ло ги ја, гео гра фи ја
и наро чи то исто ри ја, коју наме -
ра ва и да сту ди ра, прем да му
је бли ска и тео ло ги ја.

И мал те не сва дру га деца
носе име на по неким пре ци -
ма, па је тако Љепо са ва доби -
ла име по Ива ни ној мај ци. Она
је сада у дру гом раз ре ду еко -
ном ске шко ле, пева и у цркве -
ном хору, а шест годи на је
ишла на балет. Нешто мла ђа
Сил ва зове се по оче вој мај ци
и иде у сед ми раз ред, као и у
пети раз ред Музич ке шко ле;
одлич на је на хар фи и сва ке

МЛА ДИ АДВО КА ТИ ИНИ ЦИ РА ЛИ 
ХУМА НИ ТАР НУ АКЦИ ЈУ

Сек ци ја мла дих адво ка та

Пан че ва, зајед но са све ште -

ни ком Бран ком Божи ћем,

ста ре ши ном Хра ма све тих

цара Kонстантина и цари це

Јеле не на Kудељарском

наси пу, запо че ла је вели ку

хума ни тар ну акци ју за

помоћ осмо чла ној пан че вач -

кој поро ди ци Вра чар.

У тај пле ме ни ти поду хват

већ су се укљу чи ли и адво -

ка ти из огран ка јужни

Банат, мана стир Тума не,

Цркве на општи на Kуде љар -

ски насип, хума ни тар на гру -

па „Ниси сам”, „Ултра тркач

Срби ја” и мно га при вред на

дру штва из Пан че ва.

Орга ни за то ри акци је сто -

га пози ва ју све дру ге људе

добре воље да дају допри -

нос, како би поро ди ца Вра -

чар могла да уре ди свој дом.

Kњига дона то ра биће јав -

но доступ на, а име на свих

дона то ра биће про сле ђе на

поме ну том све ште ни ку Бран -

ку Божи ћу и бра ти ји мана -

сти ра Тума не код Голуп ца,

који ће се „литур гиј ски

моли ти за здра вље и напре -

дак свих дона то ра и чла но -

ва њихо вих поро ди ца”.

ПОТРЕБ НА ПОМОЋ ДОБРИХ ЉУДИ 

ЗА КОМ ПЛЕ ТИ РА ЊЕ КУЋЕ

Бли жи се час када ће чла но -

ви поро ди це Вра чар доби ти

сво ју кућу, и то након деце -

ни је и по живо та у тако ску -

че ном про сто ру, уз пла ћа ње

ста на ри не од сто евра, иако

под вла че да је газда ри ца

увек има ла раз у ме ва ња за

њихо ве про бле ме.

– Успе ли смо конач но да

про ђе мо на кон кур су за

мон та жне куће пре ко Коме -

са ри ја та за избе гли це, за

шта је тре ба ло испу ни ти

мно ге усло ве, попут бес пре -

кор ног папи ро ло шки сре ђе -

ног пла ца. На рас по ла га њу

је било три де сет кућа на

нивоу целе Срби је, а ми смо

на кра ју зау зе ли 11. место –

каже Нико ла Вра чар.

Изград ња објек та од 82

ква дра та у насе љу Миса је у

току, али сада тре ба обез бе -

ди ти све непо ход не при -

кључ ке – за стру ју, воду,

кана ли за ци ју, као и раз не

дру ге потреп шти не: од купо -

ви не ради ја то ра и поста -

вља ња гре ја ња, пре ко кухи -

ње и беле тех ни ке, до деч јих

кре ве та и сто ло ва, као и

дру гог наме шта ја.

И сада су поно во на делу

добри људи, који сво је при -

ло ге могу да упла те на теку -

ћи рачун 340-32508999-31

(„Ерсте бан ка”; при ма лац

Нико ла Вра чар, Др Жар ка

Фога ра ша 32-д, Пан че во).

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.

Чупа
Овај мла ди пас, стар нај ви ше годи ну
дана, бора ви на пан че вач ким ули ца -
ма, али би желео да се негде ску ћи и
улеп ша нечи ји живот.

Вео ма је уми љат и раз и гран и сла -
же са како с људи ма, тако и са пси ма.
Чупа је сада сте ри ли сан и ком плет но
сре ђен, па је спре ман да поста не нечи -
ји члан поро ди це.

Све дру ге инфор ма ци је могу се доби -
ти на теле фон 065/22-11-354.

Фла фи
Позна та град ска фаца у потра зи је за
ста бил ним и трај ним домом, а веро -
ват но га мно ги зна ју из цен тра гра да
или из обли жњег шопинг-цен тра.

Он је муж јак, меша нац, ста ро сти
око чети ри годи не, а сада је кастри -
ран, микро чи по ван и вак ци ни сан про -
тив бесни ла.

Фла фи је при лич но миран, нави -
као је на пово дац и сла же се с дру гим
пси ма, а тре нут но се нала зи у град -
ском при хва ти ли шту (352-148), где га
може те упо зна ти и удо ми ти.

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

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

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

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

за цео жи вот!

ОСМО ЧЛА НА ПОРО ДИ ЦА ВРА ЧАР УСКО РО НАЈ ЗАД ПОД СОП СТВЕ НИМ КРО ВОМ

ШЕСТО РО ДИВ НЕ ДЕЦЕ НАДО МАК ОСТВА РЕ ЊА 
СВО ЈИХ (СКРОМ НИХ) СНО ВА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Кад има слоге и хармоније, ни малени стан није тесан

Има још много посла на кући, али крај се назире…

Сви обожавају петомесечну Анастасију (шесто дете у породици Врачар)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Осе ћа те при лив енер ги је, која ће
вас носи ти током целе сед ми це.
Новац сти же путем сарад ње са
жена ма. Нај бо љи однос ове неде -
ље има ће те с Риба ма и Бли зан ци -
ма. При у шти те парт не ру роман ти -
чан изла зак. Одав но се нисте ова -
ко добро осе ћа ли.

Пога си те кар ти це које вам нису
потреб не и оста ви те само јед ну јер,
када тро ши те, ви не уме те да ста не те.
Ако ради те изда вач кој делат но сти или
у спор ту, сле ди успех. Ваге које су
има ле несу гла си це са стал ним парт -
не ром мора ју да раз ми сле вре ди ли
опро сти ти. Пре кон тро ли ши те беши ку.

При лив нов ца ни ове неде ље неће
бити вели ки, али ће га бити. Ако
ради те у меди ји ма или бан ци, биће
тур бу лен ци ја. Ове неде ље биће те
зао ку пље ни бри гом о некој дра гој
осо би. Леп ти ри ћи у сто ма ку од
про шле неде ље могу вам доне ти
емо тив ну ста бил ност. Опу сти те се.

Јупи тер вас сна жно подр жа ва, па
иско ри сти те пону де које вам при -
сти жу. Прет по ста вље ни виде
вели ки потен ци јал у вама. Обу -
здај те жељу за тро ше њем нов ца.
Мно ги Бико ви ће сре сти осо бу
која може бити њихо ва суд би на.
Пси хич ки сте оја ча ли.

Сле ди те сво ју инту и ци ју, али у
бит ним одлу ка ма се поса ве туј те с
неким. Брзо пле ти сте и пре ви ше
бур ни у сво јим реак ци ја ма. Заин -
те ре со ва ност за вас пока за ће
Лаво ви, Шкор пи је и Стрел ци.
Пре ки да те везу која већ дуго не
функ ци о ни ше. Нер во за.

Ништа не пре пу шта те слу ча ју и
пот пу но сте орга ни зо ва ни. Ако
вас мучи неки зао ста ли дуг,
поку шај те да се дого во ри те да га
вра ћа те у мањим рата ма. Пози -
ви за изла ске сти жу са свих стра -
на. Добро се орга ни зуј те да се не
бисте пре фор си ра ли.

Неправ да која вам је дав но учи -
ње на конач но би могла бити
испра вље на уз помоћ осо бе на
поло жа ју. Може те оче ки ва ти
зара ду у обла сти веза ној за етно -
кул ту ру вашег кра ја. Ваш поглед
поне кад пла ши потен ци јал не
удва ра че. Више спа вај те.

Нај ви ше успе ха има ју Лаво ви који
се баве умет но шћу, хоте ли јер -
ством, тури змом, изда ва штвом,
модом. Иско ри сти те помоћ при ја -
те ља да буде те у дру штву осо бе до
које вам је ста ло. Убе ди ће те је да
сте упра во ви оно што је оду век
чека ла. Умор ни сте.

Оче куј те финан сиј ску подр шку
мушког чла на поро ди це. Сарад њу
са жена ма ове сед ми це све ди те
на мини мум. Осе ћа те да парт нер
нешто кри је. Не инси сти рај те на
томе да вам каже шта га мучи јер,
када за то дође вре ме, ви ћете
први сазна ти. Песи ми ста сте.

Пут који сте иза бра ли пока зао се
као дело тво ран и сада сле ди на гра -
да. Сарад ња са стран ци ма до но си
вам пове ћа ну зара ду. Ако вам се
удва ра нека Водо ли ја, те шко да ће
оду ста ти док вас не осво ји. Раз ми -
шља те о пре у ре ђењу дома. Кори -
сти те про пи са ну тера пи ју.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Дуго нисте били у повољ ни јем
пери о ду када је реч о нов цу. Ове
сед ми це сија те. Немој те одби ти
пону ду да про ме ни те кан це ла ри -
ју, па чак и место ста но ва ња.
Рако ви има ју сву подр шку пла не -
та да напо кон сре де свој љубав ни
живот. Физич ки сте добро.

Ако има те неке тужбе веза не за
посао који сте покре ну ли пре неко -
ли ко годи на, може те оче ки ва ти
повољ не вести до кра ја ове неде -
ље. Посто ји могућ ност да вас вра -
те на посао. Чувај те се Овно ва,
веза с њима може бити слат ка, али
вео ма крат ка. Раз дра жљи ви сте.
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

ПРОДАЈЕМ камион фол-

ксваген LT356L вози Б ка-

тегорија, регистрован.

Тел. 064/414-10-15 (СМС)

ЗАСТАВА 10, бензин/гас,

2007, атестиран, реги-

строван, петора врата,

власник, 1.500 евра.

062/856-17-38. (302066)

ЈУГО ин, 2006, бензин +

плин, 650 евра. 064/240-

67-56. (302109)

ФИЈАТ пунто, 2001.

170.000 км, регистрован

до фебруара 2022, одли-

чан. Тел. 063/725-99-37.

(302076)

КОРСА Б, 1998. годиште,

1.0, 500 евра. 064/240-67-

56. (302109)

ПРОДАЈЕМ клио 1.2,

2002. године, бензин, ре-

гистрован, петора врата,

цена 1.000 евра. Тел.

064/214-96-63. (302135)

ПОЛО 1.4, бензин,

144.000 км, регистрован

до краја априла 2021, 950

евра. 062/832-36-38.

(302138)

ДАЧИЈА супер нова, 2003,

1.4 бензин, регистрован.

061/647-84-94. (302137)

СУЗУКИ МАРУТИ 1992,
потпуно исправан, а реги-
строван до септембра
2021, 270 евра. 064/329-
49-19. (302197)

ШКОДА ro om ster 1.2,
HTP 2009, 125.000 км,
атестиран плин, регистро-
вана годину. 064/130-36-
02. (301923/р)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008. у
првој боји, атестиран
плин, регистроан.
064/130-36-02. (301923/р)

ПУНТО 1.2, 2006, петора
врата, атестиран плин,
163.000 км, регистрован.
064/130-36-02. (302214)

ПАСАТ Б 5, 1.9 ТДИ,
99/2000, караван, у првој
боји, 230.000 км.
064/130-36-02. (302214)

СТИЛО 1.2, 16 В, 2002,
петора врата, прва боја,
шест брзина. 064/130-36-
02. (302214)

ОПЕЛ вектра Ц 1.9 ЦДТИ,

2006, металик плава, кара-

ван, регистрован, 1.600

евра. 060/511-00-06. (302253)

ГОЛФ 4, 2.0 ТДИ, 2003.

караван, металик сива,

регистрован до јула, 1.600

евра. 063/837-79-30. (302253)

РЕНО СЕНИК 1.5 ДЦИ,

2003, клима, серво, одли-

чан, гаражиран. 064/142-

55-93. (302222)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

100 – 2.000 евра, стање

небитно. 063/165-83-75.

(302212)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-

05. (302210)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789,

063/77-84-789. (301938)

ОГРЕВНО дрво багрем

исечено цена 4.200 дина-

ра са превозом. 062/147-

93-51. (СМС)

ОГРЕВНО дрво багрем,

исечено, 4.200 динара са

превозом.  063/770-64-22

(СМС)  

ПРВОКЛАСНИ прасићи,

јагањци, свиње, могућ-

ност клања и печења.

060/037-11-96. (301926)

ПРЕОСТАЛО дрво, акци-

ја, буква, багрем, храст,

са превозом и сечом. Це-

на 4.500 динара. 065/440-

09-65. (299835)

ТВРДО дрво суво, акција,

превоз, сеча гратис, мере-

ње код вас кући. 064/959-

49-61. (299835)

ПРОДАЈЕМ шапурине.

Росић. 063/223-810.

(301248)

УГАОНА гарнитура, судо-

пера, тросед мојца, орман

с ципеларником, столице.

063/861-82-66. (302177)

ПРОДАЈЕМ радијатор на

струју, сто и столице, ре-

гал, повољно машина за

веш, тучана шерпа.

066/888-22-89. (302114)

ПРОДАЈА нових столица

од 1.800, столова од

4.500, кревети од 15.300.

060/600-14-53. (302044)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

кухиња 12.000 динара, но-

ва. 063/773-45-97.

(302165)

РЕГАЛ, кухињу, двосед,

кауч, комбиновани шпо-

рет, фрижидер, сто, сто-

лице. 060/555-41-29.

(302143)

НА ПРОДАЈУ дебела кр-

мача. 065/363-14-24.

(302045)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,

уљани радијатор с кало-

рифером, уградна рерна,

телевизор, усисивач.

063/861-82-66. (302177)

СВИЊСКЕ полутке на

продају. Тел. 060/500-30-

91, 013/632-145. (302218)

СТО и шест столица,

брачни кревет, орман,

шпорет на струју, машина

за судове. 065/227-77-17.

(302238)

ПРОДАЈЕМ пољопривред-
не машине, приколицу и
торпедо трак. 75 кс, пут-
нички ауто фијат мареа
2001, круњач са мотором,
све је исправно, ја сам
власник. Шапурине на
продају. 064/944-72-37,
065/232-15-06. (302261)

ОВЦЕ и прасићи на про-
дају, могућност клања.
064/303-28-68. (302272)

СВИЊЕ на продају.
064/264-01-03. (302105)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 

и потпала, спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року 

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

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

Svetozara Šemića 70 – 61,20m²

ВЕШ-МАШИНА и ел.

Шпорет горење, повољно.

063/815-44-48. (302269)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижидере,

замрзиваче, телевизоре,

долазим на адресу.

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

44-10. (301614)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. 013/313-458,

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

40-22. (302084)

КУПУЈЕМ перје, старин-

ски намештај, слике, са-

тове, сифон флаше, стари

новац, играчке, бижуте-

рију, старо покућство.

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

КУПУЈЕМ мобилни теле-

фон, нокиа 3410. Тел.

065/204-59-12. 

(3012184)

КУПУЈЕМ старе аутомоби-

ле, гвожђе, веш-машине,

замрзиваче, све обојене

метале. 061/322-04-94.

(302270)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, прохром, аку-

мулаторе, веш-машине,

замрзиваче, телевизоре.

061/206-26-24. 

(302274)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,

бакар, месинг, алумини-

јум, веш-машине, замрзи-

ваче, телевизоре, дола-

зим. 061/321-77-93.

(302270)

НА Новој Миси кућа, 170

квм, два купатила, три те-

расе, без посредника.

061/406-35-49, 063/807-

75-61. (302110)

КУЋУ у центру Панчева,

близу Суда, 4.5 ара, плац.

066/344-657. (302170)

КУЋА, Стрелиште, 75 квм,

око 4 ара, без улагања,

72.000. „Гоца”, 063/899-

77-00. (302209)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари
у Пелистерској улици.
064/364-83-18 (СМС)

ПРОДАЈЕ се плац на Ку-
дељарцу, површине 28
ари, градско грађевинско
земљиште, ограђен и на-
сут, број катастарске пар-
целе 11471/1. 064/256-
61-64 (СМС)

ПРОДАЈЕМ 2 ха (3.5 лан-
ца) к.о. Качарево, погод-
но за воћњак, близу села.
062/693-336. (301797)

ПЛАЦ на Кудељарском
насипу, 27,43 ара, излаз
на две улице, градско гра-
ђевинско земљиште.
068/408-97-21. (301558)

ПРОДАЈЕМ кућу, Ковин,
Ул. Лазе Костића 18.
064/007-34-29. (301476)

ПРОДАЈЕМ кућу три стана,
8 ари плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (302093)

ПРОДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву, 100 квм, реновира-
на од темеља до крова,
етажно грејање пелет.
064/317-04-70. (301959)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари
код Штиркаре. 063/261-
859. (302193)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,

111 квм, подно грејање,

укњижена, власник,

79.000 евра. 065/258-87-

77. (302144)

ПЛАЦ, Миса урбани део,

Златарска 26, 2,52 ара,

сва инфраструктура,

32.000 евра. 065/258-87-

77. (302144)

СПРАТ куће са двори-

штем, 66  квм, хитно,

34.000. „Гоца”, 063/899-

77-00. (302209)

КУЋА за рушење, 4.6 ари,

Маргита, хитно, 45.000.

„Гоца”, 063/899-77-00.

(302209)

КУЋА на продају 160 квм,

1/1, центар, удаљеност 5.

Тел. 063/777-87-77. (302240)

ШИРИ центар 115, 5 ари,

60.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (302241)

КУЋА у Војловици, нова

180 квм, укњижено, 49.000

евра. 063/771-75-96,

063/784-71-34. (302256)

ПРОДАЈЕМ два и по лан-

ца земље у качаревачком

атару, потез „Дом учени-

ка”, цена 15.000 евра.

Тел. 062/882-23-60.

(302259)

ПРОДАЈЕМ плац 28 ари,

100 квм кукћа, владими-

ровац. 064/615-63-16, Де-

јан, 062/811-09-73.

(302264)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

VI, ЦГ, претворен у двои-

пособан, 58 квм, 49.000.

069/744-286. 

ТЕСЛА, кућа рушење,

2,61 ари, 56 квм, само

27.000. 069/744-286. 

ЦРЕПАЈА, одлична кућа

1/68 ари, 135 квм, 36.000.

069/744-286. 

ПЛАЦ, Миса, фронт 26 м,

8.95 ари, 2.500 евра/ар.

069/744-286. 

ЦЕНТАР, кућа дворишна,

своје двориште, ПР+I, 34

+ 64, ЕГ. 069/744-286. 

ПЛАЦ, Јабучки, лешници,

136 ари, вода, 45.000.

069/744-286. 

ПЛАЦ 125 фронт, 28 ари,

30.000. 069/744-286. 

КУПУЈЕМ кућу плац 4 – 8

ари, Горњи град, Доњи

град, Котеж, Тесла у

оквиру пруга. Тел.

065/258-87-88. (302090)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, Његошева 2, 100
квм + тераса 20 квм, по-
годно за пословни про-
стор, мењам за два мања,
локација центар. 066/345-
009. (301811/р)

ДУПЛЕКС 70 квм, тераса
7 квм, Тип Станко, укњи-
жен, замена. (470), „Дива
некретнине”, 064/246-05-
71. (302179)

27 КВМ, ВПР, 29.700,

укњижен, Танаска Рајића

24, нов. 069/655-214.

(300175)

ПРОДАЈЕМ стан, нова

Миса, 72 квм, III спрат,

ТА, укњижен. Контакт тел.

063/319-133. (302059)

СТРОГИ центар, Трг сло-

боде, 30 квм, сређен,

опремљен, одмах усељив.

Власник. Звати од 18 до

20 сати. 064/848-88-88.

(3027075)

ПРОДАЈЕМ стан 70 квм, у

легализацији, центар, по-

вољно. Тел. 063/233-558.

(302192)

БЕОГРАД, Ђорђа Вашинг-

тона, 3.0, ЕГ, I, 104 квм.

013/348-025. (302180)

ЦЕНТАР, стан салонски,

сређен, без улагања, 70

квм, 76.000. 063/899-77-

00. (302209)

НОВОГРАДЊА, Маргита,

152 квм, 127.000 евра са

ПДВ-ом. „Гоца”, 063/899-

77-00. (302209)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

38 квм, III, ЦГ; 31.500.

(398), „Кров”, 060/683-

10-64. (302215)

ЦЕНТАР, двособан, 49

квм, II, TA, 48.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(302215)

ЦЕНТАР, двособан, 49

квм, II, TA, 48.000.  (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(302215)

СОДАРА, двоипособан,

67 квм, VI II (XI), гаража,

63.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (302215)

ЦЕНТАР, 32, ЦГ, ПР, са

намештајем новим. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(302241)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, ЦГ,

IV, добра зграда, 56.000.

(679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (302241)

ТЕСЛА, 55, ЦГ, ПР, тераса,

46.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (302241)

КУПОВИНА станова, ис-

плата одмах. АМК не-

кретнине, Његошева 12.

061/262-08-44. (302232)

СТРЕЛИШТЕ, 46 квм, VI II,

поткровље, ЦГ, ренови-

ран, 38.000. (396)„Лајф”,

061/662-91-48. (302223)

МЕЊАМ потпуно ренови-

ран стан, преко пута Ави-

ва за кукћу или већи стан,

уз доплату. 064/422-81-

27. (302258)

ЦЕНТАР, трособан, при-

земље, 76 к вм, 72.000,

две терасе, ЕГ, паркет.

069/744-286. 

ЦЕНТАР, једнособан, 39

квм, укњижен, до улице,

18.000 евра. 069/744-286. 

КОТЕЖ 1, двособан, II,

ЦГ, 55 квм, две терасе,

57.000. 069/744-286. 

ЈЕДНОСОБАН, Тип Стан-

ко, приземље, 28 квм, ТА,

25.000. 069/744-286.

ТИП СТАНКО , дуплекс 85

квм, 56.000; центар тросо-

бан, I, 60.000 евра. (396)

„Лајф”, 061/662-91-48. (302223)

КУПУЈЕМ стан од власни-

ка, до 50 квм, ужи центар,

легализован. 063/478-339.

(302086)

КУПУЈЕМ стан на Кеју Ра-

доја Дакића бр. 3, или 5

или 7; двособан са погле-

дом на Тамиш, I, II и III

спрат. 063/232-757. (302186)

ПОТРЕБНИ станови, куће,

плацеви, све локације, брза

реализација. 069/744-286. 

СОДАРА, двособан, полу-

намештен. 062/852-81-00,

Филип. (301760)

ПРИЛИКА, Тесла, сређен

двособан, 38 квм, I, стан

из Сениорског програма,

22.900 евра. АМК некрет-

нине, Његошева 12.

061/262-08-44. (302232)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

центру Панчева. 064/014-

81-37. (301986)

ДВОРИШНИ стан издајем

самцима код Преобра-

женске цркве. 060/161-

6478. (302273)

СТАН, гарсоњера, центар,

Змај Јовина 2, намештен,

тел, централно, клима.

150 евра. 064/376-78-37.

(302267)

СКРОМАН кућица на

Стрелишту, за једну осо-

бу, кирија 60 евра.

065/626-86-88. (302255)

СТРОГИ центар, двосо-

бан, реновиран, наме-

штен, централно, III/VII,

лифт, тераса, паркинг,

250 евра. 064/159-79-54.

(302245)

ИЗДАЈЕМ нов трособан

стан, 58 квм, на старој

Миси, Србијанска 76.

064/555-41-70. (302224)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-

штен стан у центру, I

спрат, 70 квм, ЦГ.

069/303.-86-50. (302203)

ИЗДАЈЕМ апартман за че-

тири радника индустриј-

ска зона.  Тел. 063/233-

35-58. (302192)

БЕСПЛАТНО, соба, кухи-
ња, купатило и кућа за
становање у Иванову,
станарки. 064/372-94-71.
(302106)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

АКЦИЈА
Офталмолошки прегледи деце за упис у школу

Цена: 1.000 динара

Акција траје до краја априла

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

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

АКЦИЈE ОД 12. ДО 25. МАРТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

израде студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад, Блок Прера-

да, У лица Народног фронта бр.12 из Новог Сада,

поднео је захтев за одлучивање о потреби процене

утицаја на животну средину пројекта Реконструкција

резервоара FB - 1114 у Блоку 11 Рафинерије нафте

Панчево, на к.п. бр. 3549 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид у просторијама Покрајин-

ског секретаријата за урбанизам и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при -

земље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/4874690

или на упит на адресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs

и natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-

таријата.

Члан 1.

У закуп на одређено време на период

од 5 година дају се следећи станови:

1. Панчево, Чумићева бр. 52/1,при-

земље, једнособан, укупне по-

вршине 43 м²; са грејањем,

Трошкови закупа приближно износе:

5.336,30 динара, остали комунални

трошкови (струја, вода, смеће, гре ја -

ње...) у приближном износу од:

8.500,00 динара.

Минимални приходи породичног до-

маћинства за предметни стамбени

простор не смеју износити мање од

27.600,00 динара.

* стан је у потпуности прилагођен по-

требама особа са инвалидитетом.

2. Панчево, Чумићева бр. 52/2,при-

земље двособан, укупне површи-

не 50 м², са грејањем,

Трошкови закупа приближно износе:

6.205,00 динара, остали комунални

трошкови (струја, вода, смеће, греја -

ње...) у приближном износу од:

10.500,00 динара.

Минимални приходи породичног до-

маћинства за предметни стамбени

простор не смеју износити мање од

27.205,00 динара

Члан 2.

Право учешћа на јавном позиву има

једночлано/вишечлано породично до-

маћинство без решеног стамбеног

статуса, а које живи најмање 1 годину

на територији Града Панчева (пријав-

љено пребивалиште), чији су носилац

и чланови породичног домаћинства

држављани Републике Србије или

имају поднет захтев за стицање

држављанства као и домаћинства

која не остварују приходе на основу

којих би могли да обезбеде стан по

тржишним условима.

Члан 3.

Поступак избора закупца станова и

доношења решења о додели градских

станова у закуп на одређено време

спроводи Комисија. 

Члан 4.

Пријава на јавни позив подноси се ЈП

„Градска стамбена агенција” Панчево

у року од 30 дана од дана објављива-

ња јавног позива у затвореној коверти

са документацијом и назнаком „за

Стамбену комисију”.Образац пријаве

на јавни позив преузима се у ЈП

„Градска стамбена агенција” Панчево.

Образац пријаве на јавни позив садр-

жи списак потребне документације за

учешће на конкурсу.

Члан 5.

Критеријуми за давање станова у за-

куп су:

1. Посебни услови Комисије:

– минимална примања породичног

домаћинства

2. Закон о становању и одржавању

зграда („Сл. Гласник РС” број.

104/2016 и 9/2020) 

– максимална примања породич-

ног домаћинства

3. Правилник о мерилима за утврђи-

вање реда првенства за доделу стам-

бене подршке („Сл. гласник РС”, бр.

75/2017)

Редослед на ранг листи утврђује се

бројем бодова. Број бодова на ранг

листи утврђује се стањем на послед-

њи дан рока за подношење пријаве.

Члан 6.

Пријава на јавни позив мора бити по-

пуњена у свим елементима обрасца.

Пријава мора бити уредна и благовре-

мено предата са свом документа-

цијом којом се потврђују наводи у

пријави по елементима.

Члан 7.

Комисија након разматрања и бодова-

ња свих пријава на јавни позив доно-

си Одлуку о давању у непрофитни за-

куп станова у јавној својини Града

Панчева на основу сачињене ранг ли-

сте која је саставни део Одлуке и исту

објављује на огласној табли ЈП „Град-

ска стамбена агенција” Панчево у ро-

ку од 20 дана од дана закључења овог

јавног позива.

Подносиоци пријава имају право на

подношење приговора на Одлуку о да-

вању у непрофитни закуп станова у

јавној својини града Панчева у року од

15 дана од дана њеног објављивања.

Приговор се подноси Градском већу

Града Панчева путем ЈП „Градска

стамбена агенција” Панчево. Пригово-

ри Градском већу се предају на писар-

ници ЈП „Градска стамбена агенција”

Панчево.

Градско веће Града Панчева одлучује

о приговорима након истека рока за

подношење приговора.

По наступању коначности Одлуке Ко-

мисија доноси решења о давању у не-

профитни закуп станова у јавној

својини Града Панчева.

На основу решења закључује се Уго-

вор о закупу стана по условима не-

профитне закупнине са ЈП „Градска

стамбена агенција” Панчево на одре-

ђено време.

Члан 8.

Закупац стана дужан је да плаћа ме-

сечну закупнину у складу са Законом

о становању и одржавању зграда

(„Сл. Гласник РС” број. 104/2016 и

9/2020).

Члан 9.

Права и обавезе закуподавца и заку-

паца ових станова регулисаће се Уго-

вором о закупу стана по условима не-

профитне закупнине на одређено

време који закључују ЈП „Градска

стамбена агенција” Панчево као заку-

подавац и учесник пријаве на јавни

позив као закупац.

За све додатне информације можете

се обратити ЈП „Градска стамбена

агенција” Панчево на телефон

013/304-932 или путем електронске

поште на osa@3dnet.rs

НАПОМЕНА: Јавни позив траје 30

дана од дана објављивања у ло-

калним недељним новинама почев

oд 19. 03. 2021. године, а закључно

са 19. 04. 2021. године.

Пријаве се подносе лично у послов-

ним просторијама ЈП „Градска стам-

бена агенција„ Панчево, на адреси

Његошева 1а радним данима од 09

до 13 сати.

Пријаве које су послате поштом након

19. 04. 2021. године биће одбачене

као неблаговремене.

На основу Закона о становању и одржавању зграда („Сл. Гласник РС” број.

104/2016 и 9/2020), на основу члана 8. Одлуке о располагању становима у јавној

својини Града Панчева по условима непрофитног закупа („Сл. лист града Пан-

чева” бр. 29/2018) (у даљем тексту: Одлука) на основу одлуке Стамбене коми-

сије за давање у непрофитни закуп станова у јавној својини Града Панчева (у

даљем тексту: Комисија) од 25. 09. 2020, ЈП „Градска стамбена агенција” Пан-

чево расписује:

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА ЗА ДАВАЊЕ У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА 

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

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

Стоваришту „Голија”, Панчево, Баваништански пут

потребан возач Ц категорије, радник

и помоћни радник

Тел. 063/776-56-58, 013/252-06-64
(ф)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/299242)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

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

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ за доставу
и снабдевање ћевабџиници

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

(4/301480)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња, канализационих це-
ви, машинским путем.
062/640-741. (302092)

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

БРАВАР заваривач, огра-
де, капије, гелендери, те-
расе, надстрешнице, оста-
ло. Злаја. 065/558-45-17.
(302101)

АЛУ ПВЦ столарија – ро-
летне, венецијанери, ко-
марници – уграђујем, по-
прављам, гуртне.
064/181-25-00. (302042)

КЛИМЕ продаја нове и
половне монтажа, сервис,
антибактеријско прање,
бела техника. 060/521-93-
40. (302070)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које смета. 063/369-
846. (302139)

ЕЛЕКТРИЧАР, инсталаци-
је, бојлере, индикатори,
табле, пећи, шпорети, бела
техника. 060/521-93-40.
(302070)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70. (302049)

ИЗГРАДЊА кућа, станова,
сива фаза или кључ у руке.
062/179-67-25 (302031)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
могућност радника, по-
пуст на ванградске вожње.
064/482-65-53. (302107)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, глетовање,
кречење, ФАРБАЊЕ, кре-
чење, фарбање столарије.
064/171-32-57. (302142)

КЕРАМИЧАР, припрема и

постављање свих врста ке-

рамичких плочица, повољ-

но. Тел. 063/744-08-24.

(302113)

МОЛЕРСКИ и гипсарски

радови.  Мајстор Неша.

069/444-23-76. (301778)

ПРЕВОЗ камионом: шљу-

нак, песак, сејанац, ризла,

итд. Утовар, одвоз шута.

060/474-74-57. (301936/р)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (301515)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови: глетовање, крече-

ње, фарбање столарије.

064/280-26-15. (301600)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³

, шљунак, песак, утовар и

одвоз шута. 064/505-62-

44. (301710)

ОРЕМ и фрезујем баште

малим трактором, Дуле.

064/163-58-85. (301768)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (301804)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, сти-
рпор, бавалит, фасаде,
бетонирање. 063/865-80-
49. (302048)

CAF FE „Љубичево” тражи
конобара-конобарицу са
искуством. 069/364-10-
04. (301853)

ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива и по-
моћна радница. 065/533-
44-13. (301996)

ПОТРЕБНИ возач и про-
давачица у пекари.
064/217-48-56. (301985)

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

MR PIZ ZA тражи возача Б
категорије. Потребни по-
знавање улица без навига-
ције.. 064/187-98-10.
(301830/р)

ПОТРЕБАН вулканизер
са радним искуством YU
ni ki. Контакт, 062/309-
370. (309-370. (302235)

ПОТРЕБНА девојка за
разношење кафе на бу-
вљаку. 064/132-98-12.
(302065)

ПОТРЕБАН радник за рад
на бувљаку, плата по до-
говору. 064/110-39-72.
(302263)

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. (301993)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стна, Цг, 45 квм,

Котеж 1. 063/804-12-72.

(302180)

ИЗДАЈЕМ стан, опре-

мљен, 50 квм, Котеж 1.

065/665-75-10. 

(302251)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у

центру, прилагођен за

сендвичару, могу и остале

делатности, 100 евра.

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

49-00. (301914)

ИЗНАЈМЉУЈЕ се пословни

простор, 23 квм, Светог

Саве 4. 064/888-60-23.

(302081)

ИЗДАЈЕМ магацин, гара-

жу, радионицу + плац за

аутомобиле, одвојено.

064/482-65-53. 

(302107)

ЈНА у срцу града, ПР, 30

квм, 24.900 евра. АМК

некретнине, Његошева

12. 061/262-08-44.

(302232)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,

код Аутобускле станице.

352-105. (302199)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, Котеж 2, II

спрат, ЦГ, лифт, депозит,

од првог априла. 063/498-

981. (302164)

ИЗДАЈЕМ стан 33 квм, на-

мештен на новој Миси.

060/064-43-53. (302095)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

30 квм, V спрат, нова

градња, грејање, ТА или

клима. 060/400-34-74.

(302064)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

у Самачком, ученику.

064/348-07-60. (301964)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

ненамештен у центру.

063/344-595. (302032)

ИЗДАЈЕМ полунамештену

гарсоњеру, самица, Цара

Лазара 110. 061/615-80-

80. (302035)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

Котеж. 063/824-06-63.

(302050)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије. 063/666-755

(СМС)
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Почетни износ накнаде за Пакет је годишњи износ накнаде за сва 4

билборда са Лед панелом утврђен према Одлуци о висини накнаде

за употребу општинских путева и улица на територији Града Панче-

ва („Сл.лист града Панчева” бр. 8/19 и 8/21) и износи 292.584,00 ди-

нара, а гарантни износ за учешће на јавном конкурсу за Пакет изно-

си 58.516,80 динара. 

Најповољнији понуђач стиче право на постављање средстава за огла-

шавање на период од 5 година.

1.

Право учешћа на јавном конкурсу имају правна и физичка лица, одно-

сно предузетници који доставе писану понуду за цео Пакет.

Више повезаних правних лица у смислу Закона о привредним друштви-

ма, односно више правних или више физичких лциа, која желе да

остваре заједничко учешће подносе једну пријаву и достављају уговор

о заједничком учешћу..

Уговором из претходног става регулишу се међусобни односи у зајед-

ничком учешћу, процентуално учешће у измирењу обавеза везаних за

подношење понуде, податке о заједничком заступнику и његовим ов-

лашћењима и др.

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се преузима са ин-

тернет странице Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево и иста мора да

садржи све прописане елементе укључујући и понуђени износ почетне

накнаде за цео Пакет без ПДВ, који не може бити мањи од почетне ви-

сине накнаде који је дат у табели.

2.

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија.Седница Комисије је јавна

и на њој могу да учествују сви подносиоци пријава. Пре отварања под-

нетих пријава, на јавној седници, Комисија ће утврдити које су пријаве

благовремено поднете. Пријаве које нису благовремено поднете, Коми-

сија неће узети у разматрање и исте ће неотворене вратити понуђачи-

ма.

Комисија ће благовремене пријаве отворити према времену приспећа.

Пријаве које нису достављене на прописаном обрасцу, као и пријаве

које не садрже све елементе и прилоге из јавног конкурса Комисија не-

ће узети у разматрање.

3.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене накна-

де за ПАКЕТ за постављање средстава за оглашавање .

Под почетном понудом у смислу ове одлуке сматра се понуђени износ

накнаде за постављање средства за оглашавање без ПДВ-а, који не

може бити нижи од почетног износа накнаде за пакет.

Под коначном понудом у смислу ове одлуке сматра се износ са ПДВ-ом

(обрачунатим по стопи од 20%) који је учесник на јавном конкурсу пону-

дио у поступку јавног надметања, као своју последњу и највишу понуду. 

Под најповољнијом понудом у смислу ове одлуке сматра се понуда на ос-

нову које је учесник у јавном конкурсу рангиран као први на ранг-листи.

Износ уговорене накнаде најповољнији понуђач плаћа у 12 једнаких ме-

сечних рата за цео период важења уговора. 

4.

Након што Комисија утврди које су благовремене и исправне понуде

сачињава листу учесника, почевши од највише достављене понуде и

спроводи поступак јавног надметања.

Услов за одржавање јавног надметања је да својство учесника стекну

најмање два подносиоца пријаве.

Почетни износ за јавно надметање је понуђена накнада учесника који

је понудио највиши износ. 

Висина лицитационог корака је 5% од почетног износа накнаде за Па-

кет и износи 14.629,20 динара.

По окончању поступка јавног надметања, Комисија врши рангирање

учесника, сачињава предлог ранг листе и исти објављује на огласној

табли и интернет страници Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево, а

од учесника који је понудио највиши износ накнаде са ПДВ прибавља

потписану изјаву о висини понуђене накнаде са ПДВ-ом. 

Сваки учесник на конкурсу може уложити приговор на ранг листу у року

од 8 дана од дана објављивања предлога ранг листе на огласној табли

Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево.

О приговору одлучује Градско веће Града Панчева, у року који не може

бити дужи од тридест дана од дана изјављивања приговора.

Приговор Градском већу Града Панчева подноси се путем Јавног пред-

узећа „Урбанизам” Панчево.

Након истека рока за приговор градском већу, односно након одлуке

Градског већа Града Панчева поводом уложеног приговора, Комисија ут-

врђује коначну ранг листу.

У случају да својство учесника стекне само један учесник чија је понуда

благовремена и исправна, исти ће се сматрати најповољнијим понуђачем. 

5.

Комисија за за избор корисника, након завршеног поступка јавног над-

метања доноси Одлуку о избору корисника за постављање средства за

оглашавање на површинама јавне намене.

Изабрани 

На основу Одлуке из претходног става, Јавно предузеће „Урбанизам”

Панчево и изабрани корисник закључују Уговор о постављању средста-

ва за оглашавање, у року од 15 дана од дана доношења одлуке.

Након закључења Уговора, корисник је у обавези да ЈП „Урбанизам”

Панчево, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана за-

кључења уговора, достави гаранцију пословне банке у износу од 100 %

од утврђене накнаде, са роком важења 30 дана дужим од дана важења

Уговора, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно из-

вршење уговорних обавеза.

Корисник поставља средство за оглашавање на површинама јавне на-

мене на основу одобрења које издаје Јавно предузеће „Урбанизам”

Панчево.

Поступак издавања одобрења, ниво неопходне техничке документације

као и други услови за постављање средстава оглашавања ближе су де-

финисани Одлуком о постављању средстава за оглашавање на тери-

торији Града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 70/20 и 8/21) и Пла-

ном за постављање средстава за оглашавање на територији Града

Панчева („Сл.лист Града Панчева“ бр 8/21). 

6.

Подносиоци пријаве се обавезују да на рачун Јавног предузећа „Урбани-

зам” Панчево бр.160-461690-69 Банка Интеза АД, на име гарантног из-

носа за учешће на јавном конкурсу уплате износ од 58.516,80 динара.

Рок за повраћај гарантног износа за учеснике јавног конкурса чија пону-

да не буде најповољнија је 8 дана од дана јавног надметања.

Гарантни износ се враћа најповољнијем учеснику након закључења

уговора.

Уколико најповољнији учесник не потпише понуђени уговор, сматра се

да је исти одустао од понуде, па се гарантни износ задржава.

7.

Пријава за учешће на јавном конкурсу мора бити потписана од стране

физичког лица, односно потписана од стране овлашћеног лица и ове-

рена печатом од стране правног лица одн. предузетника и обавезно

садржи: 

физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, 

предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ,

седиште 

Уз пријаву се доставља и:

1. доказ о уплаћеном гарантном износу, 

2. уредно овлашћење за заступање, 

3. фотокопија ЛК за физичка лица,

4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци (за

правна лица и предузетнике)

5. потврда о пореском идентификационом броју 

6. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода Града Пан-

чева и 

7. изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног конкурса.

8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Пријава за учешће на јавном конкурсу са приложеном документацијом

се подноси непосредно Јавном предузећу „Урбанизам” Панчево преко

писарнице, на адреси Панчево, Ул. Карађорђева бр. 4, са назнаком „За

Комисију за избор корисника за постављање средстава за оглашавање

– НЕ ОТВАРАЈ” 

Пријава се подноси у затвореној коверти, са видљивом назнаком да се

ради о пријави ма јавни конкурс и ко је подносилац пријаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и

исте ће бити одбачене.

Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које пристигну на

писарницу Јавног предузећа „Урбанизам” Панчево, Карађорђева 4,

Панчево, најкасније до 29. марта 2021. године, до 10 сати..

9.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавно надметање одржаће се у просторијама Јавног предузећа „Урба-

низам” Панчево, Карађорђева бр. 4, у сали 106 (приземље), 29. марта

2021. године, са почетком у 12 сати.

Ближа обавештења у вези са конкурсом, као и документацијом на осно-

ву које је сачињен и расписан овај конкурс, могу се добити у просто-

ријама ЈП „Урбанизам” Панчево, у Улици Карађорђева бр. 4, Панчево,

контакт особа: Милан Балчин, телефон број 013/ 219-03-00.

На основу члана 41. став 2. Закона о оглашавању („Сл.гласник РС” бр. 6/2016 и 52/2019-др. Закон), чланова 16. до 31. Одлуке о постављању сред-

става за оглашавање на територији Града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 70/20 и 8/21), члан 3. ст.2. Плана за постављање средстава за

оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист Града Панчева” бр. 8/21) и Закључка Градског већа Града Панчева број II-05-06-16/2021-14

од 12. 03. 2021. године, Комисија за избор корисника за постављање средстава за оглашавање на површинама јавне намене (у даљем тексту: Ко-

мисија), расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор корисника за постављање средстава за оглашавање – 4 билборда 

са Лед панелом димензија 4м х 3м, који чине јединствени Пакет

Предмет јавног конкурса су следеће локације за постављање 4 билборда са Лед панелом који представљају јединствени Пакет:

Бр. Ознака Локација Зона
Површина

m²

Годишњи 

износ

Гарантни

износ

1. ЛБ4
Улица Милоша Обреновића, на кат. парцели 8057/1 КО Панчево, наспрам

кат.парцеле 4727/3 КО Панчево (кућни број 10) у Панчеву
IV 3,00x4,00 71.832,00 14.366,40

2. ЛБ5
Улица Милоша Требињца кат. парцела 8055/1 КО Панчево 

преко пута МУП-а у Панчеву
II 3,00x4,00 73.584,00 14.716,80

3. ЛБ6
Кружни ток у ул.Ослобођења на кат. парцели 8028/4 КО Панчево у кружном току

(десно скретање ка улици Лава Толстоја) у Панчеву
ll 3,00x4,00 73.584,00 14.716,80

4. ЛБ7
Улица Светог Саве код раскрснице са ул.З.Јове Јовановића, на кат. парцели бр.

3137/12 КО Панчево (испред Дома омладине)
ll 3,00x4,00 73.584,00 14.716,80

Ресторану „Стара пивара”

потребно особље: 

кувари, конобари 

и помоћне раднице

Контакт тел. 063/391-824
(ф)

КОШЕЊЕ ПЛАЦЕВА
Тел. 061/649-67-44,

064/643-72-33
(2/302087)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

УСЛУГЕ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, потавка ламината.

061/283-66-41, 064/317-

10-05. ()302029)

ТЕПИХ СЕРВИС „ПУТ-
НИК”, дубинско прање те-
пиха и мебла, комора. 302-
820, 064/129-63-79. (302247)

СЕЛИДБЕ, камионски, ком-
би превоз, екипа рдника,
одвозимо непотребне ства-
ри. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(302054)

ПОВОЉНО превозим пе-
сак, шљунак,с ејанац, уто-
вар, одвоз шута. 064/354-
69-94. (302204)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-
ром повољно, грађевински
материјали, утовар, одво-
зим шут. 063/754-02-72.
(302024)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионе-
рима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(302130)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, бесплатан превоз
и преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на Те-
сли). (301938)

ДЕЧКО тражи девојку за
дружење. 065/675-23-25.
(302191)

ОГЛАШАВАМ неважећим
уверење за руковаоца упра-
вљача моторним чамцем.-
руковаоц. Рег. бр. 22159/05
на име Милушка Боканић,
Панчево. (302033)

ПЕНЗИОНЕР, удоваца,
тражим жену за дружељње,
око 60 гходина. Тел.
062/967-02-24. (302265)

ЗЛАТИБОР, издајемо кућу
за одмор на 10 км од цен-
тра, 3.500’динара по ноће-
њу. 064/940-84-12. (302185)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (301579)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и кр-
пљење пробушених када.
„Балтокад” гаранција.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (300866)

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

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

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

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

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад ви-

љушкарима и машинско чи-

шћење терена са одвозом.

060/425-54-43. (301582)

ИЗВОЂЕЊЕ асвих грађе-

винских радова од темеља

до крова. Тел. 063/724-36-

24. (302077)

ШЉУНАК, песак, сејанац...

одвоз шута малим кипером

до 2 кубика. Лаза. 065/334-

23-38. (302116)

ЗДРАВСТВЕНЕ услуге и по-
моћ у кући, одржавање
личне хигијене, хигијене
простора, помоћ при на-
бавци лекова, припрема
оброка, третман физиоте-
рапеута. Ако препознате
себе и друге у овим потре-
бама и услугама контакти-
рајте нас. 062/144-66-94.
(302159) 

ЧИСТИМ шупе, подруме,
вршим превоз, откуп, се-
кундарних сировина, ра-
дим молерај. 061/182-05-
65. (302134)

КЕРАМИЧАР, педантан,
квалитетан, искусан и мо-
лер тражи посао. Тел.
061/203-70-87. (302190)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, опрвке,
санитарије славине, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (302169)

ЧАСОВИ хармонике и кла-
вијатуре, УЕУ „Балкан”
Панчево. 060/632-46-90.
(302205)

ЧУВАЛА бих старије особе
и бринула о њима.
061/187-09-03. (302176)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(302207)

СЕЛИДБЕ, комби превоз.
065/665-75-10. (302251)

SONY 3-4, поправка хлађе-
ња, ласера, чипа... откуп
игара. 065/677-84-67. (302262)

ЧИСТИМО таване, шут, по-
друме, радимо све послове.
061/321-77-93. (302270)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор. Алек-
сандар, 064/157-20-03. (301842)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са кор-

пом, прање прозора, чи-

шћење олука, замена цре-

па, изнајмљивање маказа-

стих платформи. 063/218-

894.(301582)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (301582)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткресивање дрвећа

из камиона до 30 м висине.

064/648-24-50. (301582)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, се-

јанца. Најповољнија ризла

у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (301582)
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Последњи поздрав

КОСТИ

СЕЉАКУ

од породице

КРСТИЋ

(69/302126)

Последњи поздрав

КОСТИ

ЦВЕТАНОВИЋУ

од породице

ШАПОЊА

(70/302126)

Последњи поздрав тати и деди

КОСТИ ЦВЕТАНОВИЋУ
20. VI 1947 – 9. III 2021.

Испунила ти се жеља да будеш са твојом Пеком.

Нека ти је лака земља.

Почивај у миру.

Ћерке НАТАША и СНЕЖАНА, унуке МИЛИЦА и

ЗОРИЦА, унук СТЕФАН и зет ДУШАН
(68/302126)

Последњи поздрав

комшији

КОСТИ

ЦВЕТАНОВИЋУ

СЕКА

(71/302126)

14. марта 2021. године преминуо је наш

МИША ПОЉАК
рођ. 1938.

Са тугом и поштовањем породице: 

КОСТИЋ, БОШЊАК, МРДИЋ и НОЈМИЛЕР
(56/302115)

Последњи поздрав драгом комшији

ПОЉАК МИШИ

Породица МИЛОШЕВИЋ

(57/302115)

Последњи поздрав

МИШИ

ПОЉАКУ

Био си предиван и

најбољи комшија.

Породица ПОПАДИЋ

(144/302220)

Последњи поздрав

драгом тати

РАДОЈУ

АВРАМОВИЋУ

од ћерке ВЕСНЕ, 

зета ЗОРАНА

и унуке МИЛИЦЕ
(72/302127)

Последњи поздрав

свом оцу

РАДОЈУ

АВРАМОВИЋУ

од сина ГОРАНА,

снаје АНАСТАЗИЈЕ

и унука НЕМАЊЕ

(73/302127)

Последњи поздрав брату

РАДОЈУ АВРАМОВИЋУ

од брата ЦВЕТИНА

и снаје ЉУБИЦЕ АВРАМОВИЋ

(108/302166)

Последњи поздрав стрицу

РАДОЈУ АВРАМОВИЋУ

МИЛЕ АВРАМОВИЋ са породицом

(107/302166)

Драгом стрицу

РАДОЈУ

АВРАМОВИЋУ

Последњи поздрав

од синовице ГОЦЕ

са породицом

(122/302183)

Последњи поздрав

УРОШУ ЋУЛИБРКУ
1929–2021.

Наш вољени тата преминуо је 14. марта 2021. 

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Син ЗОРАН и снаја БУБА

(133/302202)

Драгом деди

УРОШУ

ЋУЛИБРКУ

Последњи поздрав

од унуке ТИЈАНЕ

и унука БОЈАНА

са породицом

(134/302202)

Драгом деди

УРОШУ

ЋУЛИБРКУ

Последњи поздрав

од унука САШЕ

и ДРАГАНА

са породицама

(135/302202)

Последњи поздрав

нашем поштованом

комшији

деда УРОШУ

„Nest lift”

(86/302148)

Последњи поздрав драгом комшији

УРОШУ ЋУЛИБРКУ

Стамбена заједница Кеј Радоја Дакића 5

(179/302266)

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

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ПЕРИЋУ

од породице РАДАНОВИЋ

(188/ф)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину („Сл. гласник РС”' бр. 135/04 и

36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д. - Ди-

рекција за технику, Булевар уметности 16а, Нови

Београд поднео је захтев за одлучивање о потре-

би процене утицаја на животну средину за Појекaт

изградње РБС „ПА- Баваништански пут (Трокал)”

ПА120, ПАУ120, ПАО120, ПАЛ120 Панчево, Бава-

ништански пут 359 (на планираном антенском сту-

бу), на кат. парц. 13172/5 К.О. Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-

ретаријата за заштиту животне средине Градске

управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,

соба 708 у периоду од 19. до 29. марта 2021. годи-

не. радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС”' број

135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 09.

03. 2020. године на основу захтева носиоца

пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД – Дирекција за

технику, Булевар уметности 16а, Нови Београд,

донео решење број XV-07-501-24/2021 којим је ут-

врђено да за Појекaт изградње РБС „ПА-Војводе

Петра Бојовића”- ПАУ115, ПАО115, ПАЛ115 Пан-

чево, Улица Војводе Петра Бојовића бр.2, на кат.

парц. 5802 К.О. Панчево, није потребна процена

утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се оба-

вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-

вотне средине Градске управе Града Панчева,

Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 708,

радним даном од 10 до14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-

банизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у

року од 15 дана од дана његовог објављивања

обавештења, а преко овог органа. 

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45
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12. марта 2021. године, после кратке болести,

достојанствено и тихо напустио нас је, у 85. го-

дини, наш драги супруг, отац и деда

МИОДРАГ ГОЛУБОВИЋ

Тугују и жале за њим: супруга МИРОСЛАВА, 

син РАДИША и унук СТЕВАН са породицама

(90/302152)

Преминуо је наш драги зет и теча

МИОДРАГ ГОЛУБОВИЋ

Твоју доброту и пажњу неће никад заборавити

породица КОДРАНОВ
(88/302150)

Последњи поздрав зету и течи

МИОДРАГУ ГОЛУБОВИЋУ

Почивај у миру а ми ћемо те чувати у сећању.

НАДА са породицом
(89/302151)

14. марта 2021. престало је да куца срце

СВЕТИСЛАВА МИХОВИЛОВИЋА

вољеног мужа, оце и деке.

Последњи поздрав од супруге ЉУБИЦЕ, синова ВЛАДИМИРА,

ИВАНА и ЗОРАНА, снаје МИЛАНЕ и унуки ТАМАРЕ и ХАНЕ.

На вечни починак испратили смо га 17. марта 2021. године на Ста-

ром православном гробљу.

(53/302111)

Последњи поздрав драгом пријатељу

СВЕТИСЛАВУ

МИХОВИЛОВИЋУ

од РАДЕТА ВУКОБРАТА са породицом

(54/302111)

СВЕТИСЛАВ МИХОВИЛОВИЋ
1948–2021.

Остаће нам заувек у сећању твоја дивна дружења са

нама, племенитост и искрено пријатељство.

Твоје другарице: ЈУЛИШКА, ИЛОНКА, БЕЛОБРК, 

АНТОНИЈА, ЈОВАНКА, УСПЕНСКИ, БАБА ЈЕЛЕНА,

ЗЛАТА, ДРАГИЦА, ВУКИЦА, ДУШИЦА, НЕНА, ЗОРА и

другови ДРАГАН, СВЕТОЗАР и РАДЕ

(85/302147)

Последњи поздрав

СВЕТИСЛАВУ

МИХОВИЛОВИЋУ

Удружење

дистрофичара

(130/(ф-259)

Последњи поздрав

СВЕТИСЛАВУ

МИХОВИЛОВИЋУ

нашем волонтеру се-

ниору чија ће племе-

нитост и доброна-

мерност остати дубо-

ко у сећањима свих

нас.

Запослени, волонтери

и волонтерке

Црвеног крста

Панчево
(181/ф)

После дуге болести преминула је наша

ЕМИЛИЈА ГАЈИЋ

1945–2021.
Наша вољена преминула је 15. марта, али ће за-

увек остати у нашим срцима.

Ожалошћени: син ВЕСЕЛИН, ћерка ВЕСНА, сна-

ја ГОЦА, зет МИЛАН, унуци НИКОЛА и МИЛОШ
(61/302121)

Последњи поздрав

драгој тети

ЕМИЛИЈИ

ГАЈИЋ
1945–2021.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Братић ДЕЈАН

са породицом

(62/302121)

Последњи поздрав

прији

ЕМИЛИЈИ

ГАЈИЋ
1945–2021.

Увек ћемо те се радо

сећати.

Пријатељ ДРАГУТИН

и прија ДОРИНА

(63/302121)

Тужна срца јављамо родбини, пријатељима и познаницима

да нас је 17. марта 2021. напустила наша вољена мајка, бака

и сестра

СМИЉАНА ПЕРОВИЋ КОСО
1948–2021.

Наша драга Смиљана је преминула у среду, у 73. години.

Сахрана вољене покојнице ће бити одржана на Новом гробљу,

19. марта 2021, у 13 сати.

Ожалошћени: ВАЊА и ТАЊА са породицом

(187/302277)

Анђели са тобом дра-

га пријатељице

СМИЉАНА

ПЕРОВИЋ

КОСО

СЛАВИЦА

МАРКОВИЋ
(185/302277)

Последњи поздрав нај-
дражој пријатељици
Нек те анђели чувају

СМИЉА

ПЕРОВИЋ

КОСО

Породица ИВКОВИЋ

(186/302277)

У 93. години, преми-

нуо је наш вољени

отац, деда и прадеда

РОВО

ЂУРА

Никада га неће

заборавити његови

најмилији: 

ћерка МАЦА, 

зет ТОПЛИЦА, 

унуци, праунуци

и остала родбина

и пријатељи

(4/302036)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ ЖЕКИЋУ БРКИ

Вечно ће те памтити твоји кумови: 

породица ФИЛИПОВИЋ

(46/302094)

Последњи поздрав

НАДИ ЈЕВТИЋ

од брата МИЛИВОЈА са породицом.

Почивај у миру, нека ти је вечна слава.
(22/302060)

Последњи поздрав и захвалност за превелику

љубав коју је давала свима. У мислима увек са

нама

БЕРЛИНКА МИКИЋ РАДА

преминула 16. марта 2021.

Ћерка МИЦА, зет МИРОСЛАВ, унуци БИЉАНА

и ВЛАДА и праунуке НАЂА и СРНА

(170/302252)

ЈАСМИНА

ГАЈИЋ
рођ. 1934–2021.

Помен дају: 

син ЗОРАН, 

ћерка ДРАГИЦА,

унук ИВАН

и остала родбина
(169/302250)

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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Изненада нас је напустио

РАДЕ РАДЕНКОВИЋ

Мало је речи, а превише туге и бола.

Почивај у миру.

СТР „Зока” Панчево

(78/ф)

Изненада нас је напустио

РАДЕ РАДЕНКОВИЋ
1960–2021.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

Поносни смо што си био наш.

Нека твоја добра душа почива у миру.

Воле те брат и сестра ВИНКО и ЦУЈА са породицама

(80/302136)

Са великом тугом обавештавамо да је 14. марта 2021. године, у 61 години, преминуо наш драги

РАДЕ РАДЕНКОВИЋ
1960–2021.

Сахрана је обављена 16. марта 2021. године, у 16 сати.

Драги наш Раде, оставио си нас изненада да тугујемо.

Вечно ћемо памтити и чувати у срцу твоју љубав, доброту, осмех, пажњу коју си нам несебично пружао.

Заувек ожалошћени: мајка ПРАВДА, супруга ДАНКА, синови МАРКО, МИЉАН и МИЛОШ, унука НИКОЛИНА,

снаје ИВАНА, АНА и ДЕЈАНА, сестра ДРАГОМИРКА, брат ВИНКО са својим породицама и многобројна родбина,

поштоване колеге и пријатеље

(101/ф)

Последњи поздрав до-
бром човеку и искре-
ном пријатељу

РАДЕТУ

РАДЕНКОВИЋУ

РАЋИ
МУСА и ЗЛАТА

са породицом

(132/302201)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ ИЛИЋУ ЦАНЕТУ
13. VII 1930 – 6. III 2021.

Увек ћемо те се сећати.

Ожалошћени: син НОВИЦА са породицом

и ћерка ЗОРИЦА са породицом
(2/302030)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 19. март 2021. 25

14. марта 2021. године, у 61. години, упокојио се у Господу наш

РАДЕ РАДЕНКОВИЋ
1960–2021.

С љубављу, болом и великим поштовањем чуваћемо трајно успомену на

Тебе, на Твоју огромну љубав, на Тебе који си увек био уз нас, а ми били

Твој највећи понос.

Никада нећемо заборавити људске вредности које си нам оставио, а то су:

љубав, доброта, честитост, племенитост, достојанство, разумевање, мар-

љивост...

Захвални смо Господу што смо Те имали.

Вечно ћеш бити наш „Рођени” и живећеш у срцима својих: супруге ДАНКЕ,

синова МАРКА, МИЉАНА и МИЛОША и унуке НИКОЛИНЕ

(100/ф)
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Последњи поздрав драгој прији

АНЂЕЛКИ РАДЕВИЋ

од породица БЛАГОЈЕВИЋ, КРАШНА

и УВАЛИН

(67/302125)

11. марта 2021. напустила нас је наша вољена мајка, бака и ташта

АНЂЕЛИЈА РАДЕВИЋ

С поносом и поштовањем сретни смо што смо те имали, пуну љу-

бави, доброте и жеље за животом. Хвала ти за све твоје несанице,

за речи златне, за неисцрпну доброту коју си нам даривала. Жао

ми је што нисам стигла још једном да те загрлим, да ти кажем да

си наш понос, да те неизмерно волимо и да нам до бола недоста-

јеш.

Неутешни: ћерка ВЕСНА, зет ГОРАН, унуци МАРИЈА и МАРКО

(146/302225)

Вољена наша

АНЂЕЛИЈА РАДЕВИЋ

Наша увек насмејана... весела... дошло је на жалост време да Те испрати-

мо. Али... није ово крај. Све док живимо сећаћемо се твоје доброте, љуба-

ви и племенитости.

Захвални смо драгом Богу што нам је дао баш Тебе да будеш наша мајка,

ташта, бака и прабака.

Са великом тугом и болом опраштамо се од Тебе.

Почивај у миру лепа наша мајчице!

Воле те: ТАЊА и РАДИВОЈЕ, МИЛАН и МАЈА, ЈЕЦА, ДЕЈАН и МАТЕЈА

(147/302226

Последњи поздрав нашој драгој баки

АНЂЕЛИЈИ РАДЕВИЋ

Никада нећемо заборавити твоју доброту и љубав коју си нам

безусловно пружала. 

Бако, јако нам недостајеш.

Пуно те воле МИЛАН и МАРИЈАНА

(145/302221)

Последњи поздрав нашој драгој баки и прабаки

АНЂЕЛИЈИ РАДЕВИЋ

Твој искрени осмех и веселе очи остају у нашим

срцима као неизбрисив траг твог вечног постоја-

ња.

Унука ЈЕЛЕНА, зет ДЕЈАН и праунук МАТЕЈА

(148/302227)

Последњи поздрав комшији

СЛАВКУ

од породице ДЕДЕИЋ

(76/302131)

У недељу, 14. марта 2021. преминуо је наш вољени

СЛАВКО КОРНОВИЋ
1940–2021.

Хвала ти за сву пажњу и љубав коју си несебично пружао својој

породици. Памтићемо те као најдивнијег оца, деду и свекра.

Породица КОРНОВИЋ

(165/302244)

Последњи поздрав

деда СЛАВКУ

од ГОЈКОВИЋА

(151/302230)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ АЛЕКСИЋУ

ловачком другу и пријатељу

Ловци треће групе из Банатског Брестовца
(58/302118)

ДРАГАН

АЛЕКСИЋ
1956–2021.

Последњи поздрав

од супруге СМИЉЕ,

сина РАШЕ, 

унуке АЊЕ, 

снаје ВЕСНЕ, 

ћерке АНЕ и ЈЕЛЕНЕ

са породицом

(93/302155)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

АЛЕКСИЋУ
1956–2021.

Сестра РАДА

са породицом

(94/302155)

ДРАГАН

АЛЕКСИЋ

Последњи поздрав

од брата МИЋЕ

са породицом

(95/302155)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

АЛЕКСИЋУ
1956–2021.

Сестра БИСА

са породицом

(96/302155)

Последњи поздрав

драгом брату

САНДЕ

СПАСИЋ

од сестре ОЛГЕ

са породицом

(41/302088)

САНДЕ

СПАСИЋ

Последњи поздрав

ујка Цакију

од породице

ВУЧЕВСКИ

(42/302088)

Последњи поздрав

САНДЕ

СПАСИЋ

ЦАКИ

Живот нестаде у тре-

ну, али твоје племе-

нито срце и лик оста-

ће вечно у срцима

нас који те волимо.

Ћерка МИЛЕНА

са породицом

(155/302233)

Последњи поздрав

САНДЕ

СПАСИЋ

ЦАКИ

Хвала ти за несебич-

ну љубав коју си нам

пружио.

Син САША

са породицом

(156/302233)

Последњи поздрав дра-
гом и поштованом при-
јатељу

САНДЕ

СПАСИЋ

ЦАКИ

Пријатељи: МИРЕ, 

ВУКИЦА и МАКИ
(153/302233)

Последњи поздрав

зету

ЦАКИЈУ

ЂОРЕ и ЛОЗА

са децом

(154/302233)
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Последњи поздрав брату

ЗОРАНУ

од САЛЕТА и ЛЕЛЕ са породицом

(3/302034)

БОЖИДАР ЈОВАН

СТОЈАНОВ СТОЈАНОВ

Последњи поздрав нашим драгим колегама

од колектива Завода за јавно здравље Панчево

(10/ф)

11. марта 2021. изненада нас је напустио наш вољени
супруг, отац и деда, у 70. години

СЛАВКО ВЕЛИЧКОВ ДУЛЕ

Био си наш понос и стуб целокупне породице. Вечно
ћеш живети у нашим срцима, запамћен по твојој вели-
кој љубави и доброти. Свима си помагао.

Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА са НИКОЛОМ, 
син ДЕЈАН, ћерка ДЕЈАНА, зет ПЕЂА

и унуци МАРКО и НИНА
(31/302072)

Последњи поздрав

ДИВНИ ГОРЊАК
19. XI 1926 – 7. III 2021.

од сина СРБИСЛАВА, снаје СВЕТЛАНЕ, 

ћерке СЛАВИЦЕ, унука АЛЕКСАНДРА, 

унуке ТАЊЕ и праунуке ЛАРЕ

(33/302074)

Последњи поздрав

драгој мајци

ОЛГИ

ПЕТРОВИЋ
1945–2021.

Син ГРАДИМИР

и ћерка СНЕЖАНА

(24/302062)

11. марта 2021. године напустио нас је наш дра-

ги анђео

СЛАВЧЕ ХРИСТОВ
1959–2021.

Почивај у миру. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Нека те анђели чувају.

ЗОРИЦА, МИЛОШ, ДРАГАНА, 

ЗАРА, ПРЕДРАГ и ЛУКА
(26/302067)

Последњи поздрав

куму

ДУЛЕТУ

од породице

ЈОВАНОВИЋ

(65/302123)

Последњи поздрав драгом комшији

СЛАВУ ВЕЛИЧКОВУ

од породице ШТЕТИН

(81/302140)

Последњи поздрав

драгом комшији

СЛАВКУ

ВЕЛИЧКОВУ

од СВЕТЛАНЕ

и НИКОЛЕ

ТИСИНОВИЋ

(109/302168)

Последњи поздрав другу и пријатељу

СЛАВКУ

од породице ШУШЊАР

(149/302228)

Последњи поздрав драгом

ЈОКИЈУ

од колега са хигијене.

Завод за јавно здравље Панчево
(164/302243)

СТОЈАНОВ ЈОВАН

Најдивнијем, највољенијем супругу и оцу и најбољем човеку

кога смо знале.

Његова супруга НАДА и ћерка ДАНИЈЕЛА

Увек ћеш бити са нама светлости наша

(173/302254)

Последњи поздрав деки

СТОЈАНОВ ЈОВАНУ

Увек ћеш бити у нашим срцима, најбољи деко

на свету.

Твоје унуке АЊА и ИВАНА

(171/302254)

Последњи поздрав нашем

ЈОКИЈУ

Заувек у нашим срцима ће живети твоја добро-

та, снага и подршка.

Твоји унуци СТЕФАН и ФИЛИП

и снаја СЛАВИЦА

(172/302254)

11. марта 2021. преминула је наша мајка

ДАНИЦА БОДЛОВИЋ
1934–2021.

Сахрана је обављена 15. марта 2021. го-

дине.

Ожалошћени: синови РАДЕ и ДРАГАН

и ћерка ВЕРА са породицама

(50/302102)

Последњи поздрав

драгој

ДАНИЦИ

БОДЛОВИЋ

МИРЈАНА и ЗЛАТКО

КОВАЧЕВИЋ

са породицом

(128/302196)

Последњи поздрав драгом комшији

СЛАВКУ ВЕЛИЧКОВУ

Стамбена заједница Кеј Радоја Дакића 5

(178/302266)
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Преминуо је наш друг без кога овај свет више неће

бити исти

САВА БРАШОВАН

106. генерација Гимназије

(45/302093)

Последњи поздрав куму

САВИ БРАШОВАНУ
Увек ћемо те се сећати.
Почивај у миру.

Кумови БОРИЧИЋ
(79/302133)

Последњи поздрав

куму САВИ

Породица ГОМБЕЦ

(83/302145)

САВА

БРАШОВАН

Последњи поздрав

породица БЛАЖИЋ

(84/302146)

САВА
БРАШОВАН

Недостајеш много!
Твоје комшије

из Његошеве 13
(91/302153)

Последњи поздрав

САВИ БРАШОВАНУ

Недостајаћеш нам. Увек...

Сестра СВЕТЛАНА с породицом
(125/302188)

Последњи поздрав

САВИ

БРАШОВАНУ

Породица МАНИЋ

(124/302188)

С тугом се опрашта-

мо од драгог

САВЕ

БРАШОВАНА

Хвала ти за сва лепа

дружења.

ЖИЖА, ГРУЈА, 

МЕЛА и КОКА
(131/302198)

Последњи поздрав

драгом

САВИ

БРАШОВАНУ

од породице

НОВАКОВ

(119/302181)

После краће болести, 15. марта, преминуо

је вољени отац и супруг

САВА БРАШОВАН
1959–2021.

Почивај у миру.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и сећа-

њу.

Ћерка ИВАНА и супруга ХЕРМИНА

(118/302181)

Последњи поздрав

драгом брату, 

шураку и ујаку

САВИ

БРАШОВАНУ

Заувек ће те памтити

сестра СНЕЖАНА,

шурак ВЕСЕЛИН, 

сестрић ЖАРКО

и снаја ТИЈАНА

(120/302181)

Последњи поздрав дра-
гом пријатељу

САВИ

БРАШОВАНУ

Прелепо је било дружи-
ти се с тобом, али пре-
кратко.

Од ЗАГЕ и ТОМЕ
ЂУЛИНАЦ

(139/302208)

Последњи поздрав

САВИ БРАШОВАНУ

Другови IV-5 одељења 106. генерације Гимназије „Урош Предић”

(142/302216)

Последњи поздрав деверу

САВИ БРАШОВАНУ

Почивај у миру.
Снаја НАДА са децом

(152/302231)

Последњи поздрав

САВИ

БРАШОВАНУ

од ГОРДАНЕ ЂУКИЋ

и БРАНКА СТАНИЋА

(180/И)

Бескрајна туга

САВА БРАШОВАН

Почивај у миру Божјем драги наш куме.

Породица ЋУРЧИН
(182/302268)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је преминуо

наш

ДРАГАН ПЕРИЋ
1954–2021.

Наш вољени преминуо је 12. марта 2021. у 67. години.

Заувек ће живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ЈАДРАНКА, синови БОЈАН и ДЕЈАН, 

снаје МАРИЈАНА и ЈУЛИЈА

(32/302073)

Последњи поздрав Дејановом оцу

ДРАГАНУ ПЕРИЋУ

Саосећамо у болу породице Перић.

Колектив Спортског савеза Панчево

(29/ф)

ДРАГАН ПЕРИЋ

Драгом комшији Гаги последњи поздрав од по-

родица МИЛОШЕВИЋ и ПАВКОВ
(77/302132)

Последњи поздрав

куму

ДРАГАНУ

ПЕРИЋУ
1954–2021.

од куме БРАНКЕ

са породицом

(92/302154)

ДРАГАН

ПЕРИЋ

Превише је туге, а пре-

мало речи.

Вечно ћеш живети у на-

шим срцима.

Почивај у миру.

Твој брат БОГДАН

и снаја РОСАНДА

(168/302249)

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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МИЛАНКА РАКИЋ
1936–2021.

Драга мама,

оставила си траг који се не брише и доброту која се памти.

Хвала за сву љубав и пажњу коју си несебично пружала.

Твоја ћерка ТАЊА

(160/302239)

МИЛАНКА РАКИЋ
1936–2021.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.

Остаћеш заувек у нашим срцима као и успомене које смо заједно

стварале.

Ћерка ТАЊА и унуке ЈОВАНА и НИНА

(161/302239)

СЕЋАЊЕ

ТОДОРА

СТОЈАНОВСКИ

ТОШКА
2019–2021.

Недостајеш нам.

Породица

(129/302195)

СЕЋАЊЕ

21. III 2011 – 21. III 2021.

БИЉАНА ГОЈКОВИЋ
рођ. Гелевски

Породица

(150/302229)

Шест година није са нама

инж. ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ

Физички није, али у нашим мислима је стално

присутан.

Супруга РАДМИЛА и синови

ПРЕДРАГ и ДЕЈАН са породицама

(60/302120)

Осамнаест година је прошло од одласка моје

маме

АНА ЛОЈАНИЦА
24. III 2003 – 24. III 2021.

С љубављу и тугом твоја МИРЈАНА

(47/302097)

У среду, 24. марта 2021. године, у 11 сати,

на Новом гробљу у Панчеву, даћемо годи-

шњи помен нашем вољеном

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

Поносни смо што си био део наших жи-

вота.

Супруга РАДМИЛА са ћерком ИРЕНОМ

и унуком МАРИЈАНОМ

(9/302043)

24. марта навршава се година дана

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ

Време које пролази не умањује тугу и бол

коју осећамо.

Био си нам велики ослонац и подршка.

Живећеш заувек у нашим срцима.

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА са сином ЛАЗАРОМ,

ћерком ЛЕНОМ и супругом АЦОМ

(140/302211)

СЕЋАЊЕ

СТОЈМЕНКА БОЈКОВСКИ
2011–2021.

Заувек у нашим срцима, мислима и лепим успо-

менама.

Поносни на тебе.

Супруг ДИМИТРИЈЕ и синови

ЗОРАН и ГОРАН са породицама
(55/302112)

МИЛАН ВУЧКОВИЋ

Дали смо реч један другом да се никада нећемо

растати, али...

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју

време не лечи. Моја љубав само теби припада.

Волим те увек и заувек.

Недостајеш ми пуно Вукићу мој једини.

Заувек твоја ГОЦА
(11/302046)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ

ЧАВИЋ
18. III 1991 – 18. III 2021.

Његови: ДРАГАН,

ЗОРИЦА, СТЕВА

и ЉУБИЦА

(183/302271)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА

ДИМИТРИЈЕВСКИ

Породица

ДИМИТРИЈЕВСКИ

(184/302274)

Последњи поздрав мојој драгој куми

ОЛГИ РАДАКОВИЋ

Хвала за дугогодишње искрено пријатељство.

СЛОБОДАНКА РОКСИЋ са породицом
(157/302234)

Последњи поздрав

свастики и тетки

СЛОБОДАНКИ

САВОВИЋ

од породице

КОЧИЋ

(115/302174)

10. марта 2021. године преминула је

АНЂЕЛИЈА ИБРАХИМОВИЋ
1940–2021.

Захвални за све лепе тренутке проведене са

њом, за све лепе речи и љубав коју нам је пружа-

ла остаће у сећању својих најмилијих. 

Син РАШО и породица ИБРАХИМОВИЋ

(117/302178)

Последњи поздрав

ДРАГАН

ЧИДИЋ
1956–2021.

Сахрана ће се обави-

ти у Вршцу.

Од ГЕРЕ

са породицом

(167/302248)

Сећање на супруга и

оца

МОМИРА

ПАПИЋА

Заувек у нашим ми-

слима и срцу.

Твоји најмилији

(25/302063)

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.

18. марта 2021. навршава се петнаест го-

дина откако ниси са нама. Све ове године

нису успеле да попуне празнину и ублаже

бол за тобом

ЉУБИЦА ТУЦИЋ

За вечну љубав: син СТЕВАН и ћерка

МИРОСЛАВА са породицама

(49/302100)

Шестомесечни помен

ВЕСНА

ПРЧИЋ
19. IX 2020 – 19. III 2021.

Прошло је пола године
туге и бола. Хвала ти на
свему дете моје.

Твоја мама ВЕРА

(104/302160)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

16. марта 2021. године било је једанаест година како сам остао без мог оца

БЕРАЦКА МАРЦИ
1. X 1929 – 16. III 2010 – 16. III 2021.

Када сам вас изгубио оче био сам у шоку.

После неверице и очаја у срце су се уселили бол и туга.

Знам, треба бити јак, храбар и достојан себе. Али како? Како кад сам после

шеснаест месеци остао и без мајке.

Можда је тамо на оном свету вама са анђелима боље – али мени је овде те-

шко, заболе ме ваши рођендани, заболе ме годишњице. Остали су ми снови

у којима вас често виђам.
Заувек ожалошћен ваш син МИРКО

(106/302163)

СЕЋАЊЕ

ДРАГУТИН

РАДОЈЕВИЋ
20. III 2003 –20. III 2021.

од супруге МИРКЕ

и сина ДЕЈАНА

са супругом

ЕЛИЗАБЕТОМ

(112/302171)

Тужно сећање на наше најмилије

ПАВЛОВИЋ

ЂУРА НАДА МИЛАН
22. VI 2017. 21. III 2019. 8. XII 2017.

МИРА, МИЛАН и МИЛИЦА ПЕТРОВИЋ

(121/302182)

20. марта 2021. године, у 11 сати, је годишњи помен нашој

ВАЊИ РАКИЏИЋ
9. V 1964 – 25. III 2020.

Опрости, извини што у последњим данима твога живота није било могућно-

сти да будемо поред тебе. Заједно смо се борили да се опоравиш али нисмо

успели јер је болест била јача од нас свих. Многима си помагала и чинила их

срећнијим а себи ниси могла помоћи. Бескрајно ти хвала за све учињено, за

сву љубав коју си поклањала, за све савете и примедбе, осмехе, топле речи...

У тишини вечног мира заувек ћеш остати непрежаљена у нашим срцима. 

Нека те анђели чувају под својим крилима.

Заувек захвални: СРЂАН и НИНА са породицама

(126/302189)

17. марта навршиле су се три године туге и бола отка-
да те нема, али ћеш вечно живети у срцима оних који
те воле, јер вољени никад не умиру.

Драгом

РАДОСЛАВУ НЕСТОРОВИЋУ

… недостајеш...
Тако ми недостајеш, за све што прошло је... и за све
што долази
… недостајеш...

(127/302194)

23. марта 2021. даваћемо четрдесетодневни

помен

СЛОБОДАН ЈАНЕВСКИ

Породица ЈАНЕВСКИ

(123/302187)

РАДА КРСТИН
рођ. Рацић

20. марта навршава се пет година током којих

нису избледели љубав, сећање и бол откако смо

испратили нашу вољену тетка Раду.

Сестра ЉУБИЦА, АНЂА, МИЛИЦА и ГОРАН

(40/302085)

24. марта 2021. године навршава се шест тужних месе-
ци откако нас је напустио наш

БОРА СПАСИЋ
1957–2020.

Недостају нам твој осмех, оптимизам, снага,  љубав... 
Јако је тешко без тебе. 
Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Твоја супруга СЛАВА, ћерке БИЉА и ЉИЉА
са породицама

(138/302206)

БОРА

СПАСИЋ
1957–2020.

Сине мој, време про-

лази, бол и туга за то-

бом су све већи.

Твоја мајка

СТАНИСЛАВКА
(136/3022069

БОРА

СПАСИЋ
1957–2020.

Пуно нам недостајеш. 
С љубављу и поштова-
њем чувамо успомену
на тебе.

Ташта БОГДАНА
и таст БОЖИДАР

(137/302206)

17. марта 2021. навршава се шеснаест година от-

како нас је напустио наш

ВАСИЛИЈЕ РАДОГОСТИЋ ВАСА
1934–2005.

Време пролази, али љубав у срцу остаје заувек.

Породица

(141/302213)

20. марта навршава

се пет година откако

није са нама наша

РАДА

КРСТИН
2016–2021.

Њене: ДАЦА и МАЈА

(143/302217)

Драги

теча БОБАНЕ

Заувек ћеш живети у

нашим срцима и ми-

слима.

ЈЕЛЕНА и ИВАН

(175/302260)

Драги

теча БОБАНЕ

Време пролази, туга

је све већа. Увек ће-

мо те се сећати.

МИЛИЦА

и МИРОСЛАВ

(176/302260)

Драги

БОРО

СПАСИЋ

Твоје одсуство се фи-

зички осети, али жи-

виш у нашим срцима.

Баџа БОРА
(177/302260)

СЕЋАЊЕ

БРАНКА РУЖИЋ

20. марта 2021. године, у 11.30 на Новом гро-

бљу, дајемо шестомесечни помен нашој драгој

мами и супрузи

Породица

(166/302246)

Последњи поздрав драгом куму

ЖИЛЕТУ

СТОЛЕ са породицом

(110/302169)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ
1999–2021.

Увек си у нашим мисли-

ма.

Тетка ТРАЈКА

са породицом
(44/302091)

16. марта 2021. навршавају се двадесет две годи-

не како није са нама наша драга

ДРАГАНА ЈАЋИМОВИЋ

Не постоје речи утехе. Увек си у нашим мислима

и много нам недостајеш.

Тешко је живети без тебе.

Твоји: мама, тата и брат са породицом
(30/302071)

ПОМЕН

СЛОБОДАН

АРСЕНОВ
из Црепаје

Празнина је велика,

али успомена је пу-

но, оне ће чувати се-

ћање на тебе.

ЉИЉА

а породицом

(51/302103)

Прошло је осамнаест година откако

није са нама

РАДИВОЈ САВЕСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица САВЕСКИ

(52/302108)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ
Пролазе године откако
ниси с нама. 
Живиш у нашим срци-
ма заувек Гаго.

Чика АЦА
и стрина НАДА

(59/302119)

Дани пролазе, бол, туга и празнина су све већи...

23. марта 2021. је четрдесетодневни помен на-

шој најдражој

МАЈИ СТАНЧУЛ

Њени: тата и мама

(16/302055)

19. марта 2021. навр-

шава се годину дана

откако нас је напу-

стио

ЖИКА

ЖИВКОВ
1955–2020.

Година туге и сећа-

ња.

Брат МИЛАН

са породицом

(75/302129)

Четрдесет дана је прошло без нашег во-

љеног

СЛОБОДАНА АРСЕНОВА
1943–2021.

С поносом те помињемо, с љубављу и ту-

гом чувамо од заборава.

Твоји најмилији

(82/302141)

21. марта навршава

се десет година отка-

ко није са нама

ДРАГАН

БАЛАН

Никада те нећемо за-

боравити, са нама си

у мислима.

Супруга РАДМИЛА

и ћерке САЊА

и ДРАГАНA

(105/302162)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАН

СТОЈАНОВИЋ
2016–2021.

Сваки дан те помињемо
и чувамо од заборава.

НЕБОЈША, МАЈА
и ЗОЈА

(87/302149)

ПОМЕН

МИЛАДИЈА

РАДОЈЕВИЋ
5. III 1998 – 5. III 2021.

од снаје МИРКЕ

и унука ДЕЈАНА

са супругом

ЕЛИЗАБЕТОМ

(111/302171)

У среду, 24. марта, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесе-

тодневни помен нашој вољеној

РАДОЈКИ КОЧИЋ

Постоји љубав коју смрт не прекида, туга коју време не лечи.

Твоја племенита душа остаје звезда водиља у нашим срцима.

С љубављу: супруг МИЛАДИН, ћерке СЛАЂАНА и ЉИЉАНА, син

ЖЕЉКО, унуци КРИСТИНА, МАРКО и АЛЕКСАНДАР, праунуци

САВА и НИНА, зетови ВЕЛИША и ДЕЈАН

(114/302173)

20. марта навршавају се три године откада

ниси с нама

СТЕВАН ГАЈАН

Остаћеш заувек у нашим срцима и ми-

слима.

Супруга МАРГИТА и син ВЛАДИМИР

са породицом

()116/302175)

Прошло је петнаест година откако није са нама

наша драга и вољена

ТАЊА ВИГ
1972–2006.

Увек ћемо је волети и чувати сећање на њу:

кћер КАТАРИНА, син МИХАЈИЛО, 

супруг АЛЕКСАНДАР и свекрва ИВАНКА

(158/302238)

Тања наша, 

прошло је петнаест година откада си отишла, а

туга не престаје и никад неће, душо наша, већ је

све дубља и јача...

Твоји заувек тужни: мајка ГОРДАНА, 

отац МИЛИВОЈЕ и брат САША са породицом

(159/302237)

АЛЕКСАНДАР БИСАК
17. V 1989 – 22. III 2016 – 3. II 2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Деда ЖИВКО и баба МАРИШКА
(163/302242)

АЛЕКСАНДАР БИСАК
17. V 1989 – 22. III 2016 – 22. III 2021.

Заувек у срцу.

Тата

(162/302242)

ДРАГАНА

ЈАЋИМОВИЋ

Сећање на нашу драгу

Гагу.

Увек ћеш бити у нашим

срцима.

Твој теча ПЕРА и тетка

РУЖИЦА са породицом

(174/302257)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

ЂУКИЋ
11. X 1972 – 19. III 2006.

Вољени сине у срцу

си и мислима твоје

маме
(8/302041)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ЛЕПОСАВА

ЖИВКОВИЋ

Мила моја мајчице,

бескрајно ти хвала за

прелепе године које

си ми подарила, во-

лела и пружала твоју

велику доброту

Твоја: ЦАЦА

(17/302056)

Последњи поздрав

нашој драгој мами и

баки

ЛЕПОСАВИ

ЖИВКОВИЋ

од њених вољених

АНКИЦЕ, МИКИЈА,

УРОША и МИЉАНА

(18/302056)

ЛЕПОСАВА

ЖИВКОВИЋ
1923–2021.

Последњи поздрав

драгој баки од њених

УРОША и МИЉАНА

Драга наша бајко,

остаћеш да живиш у

нашим срцима.

Хвала ти за сву љубав

и доброту коју си нам

пружила.

(19/302056)

22. марта 2021. навршавају се три године откада

није са нама наша драга

МАРИЈА ПРЕДИЋ

Воле те твоји најмилији
(28/302069)

Сећање на драге родитеље

СТАНКОВИЋ

ЈОВАНКА ПАВЛЕ
2011–2021. 1999–2021.

Ваше ћерке: СТАНИКА, СВЕТЛАНА, ГОРДАНА и ГОРИЦА
(27/302068)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДРАГОМИР

АРАНЂЕЛОВИЋ

СВИРИ

Чувамо лепе успомене.

Колектив „Банат превоз”

(37/ф)

20. марта 2021. године, у 10 сати, на Новом гробљу, одржаће се

годишњи помен

ДРАГОМИР АРАНЂЕЛОВИЋ СВИРИ

Заувек у нашим срцима.

Твоја породица

(36/ф)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДАНИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
18. III 2020 – 18. III 2021.

Ожалошћени: синови ЂУРО и МИЛОШ, снаје ХЕЛЕНА

и ДРАГАНА, унуци МИЛОШ, ИВА, ЈУЛИЈА и МАТИЈАЖ

и праунуци ПАТРИЦИЈА, ПАТРИК и БАСТИ

(35/302080)

21. марта 2021. пет

година откако није

са нама наша вољена

РАДОСЛАВА

ДЕМЕТЕР
1932–2016.

Недостајеш, остаћеш
заувек у нашим срци-
ма, мислима и прича-
ма.

Твоја ћерка
ЗОРИЦА, 

зет БРАНИСЛАВ
и унуци ГОРАН

и ДАРКО
(38/302082)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ

Петнаест година тугујемо.

Твој одлазак никад нећемо преболети.

Празнину коју си оставила је велика и болна.

Воле те твоји ЈОЈКИЋИ

(97/302157)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА

ЈОЈКИЋ
Не допуштамо ти да
идеш у заборав.

Породице

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ, 

ШАТЛАН и ТАСКОВИЋ

(98/302157)

МАРИЈАНА

ЈОЈКИЋ

Твој осмех и љубав и

глас су свуда око нас.

Твоји кумови

ТОМОВИЋ
(99/302157)

20. марта навршава се петнаест година од прера-

ног одласка наше вољене ћерке, маме и сестре

МАРИЈАНЕ ЈОЈКИЋ
рођ. Миловановић

У нашим срцима и мислима си увек и заувек.

Волимо те! Једина наша недостајеш за све што је

прошло и што долази.

Твоји: мама, тата, синови и брат са породицом
(102/ф)

СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕВИЋ

НИКОЛА ЖИВКО
2006–2021. 2018–2021.

Заувек у нашим срцима.

Породица

(103/302158)

Драга

МАЦО

У срцима нашим зау-

век си ту.

Твоји: БАТА ИВА,

ЗОКА, ЛУКА и УРОШ

(113/302172)

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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СЕЋАЊЕ

БИЉАНА ПОПОВИЋ
рођ. Петров

23. III 1988 – 23. III 2018.

У тишини вечног мира нека те чува наша

љубав јача од заборава.

Већа од бескраја.

Недостајеш...

Мама и тата

(5/302038)

26. марта 2020. године престало је да куца срце

наше вољене сестре

СПАСЕ ПАВЛОВИЋ
1934–2020.

Увек ћемо се сећати тебе као добре, поштене и

вредне сестре.

Твоје сестре: ИВАНА, МЕНКА и БОБА, 

ЕМА, ГОРАН и СИМОНА
(1/302028)

15. марта је шест месеци откако си изненада

отишла

ГОРДАНА НИКОЛИЋ
1947–2020.

Много нам недостајеш.

Синови ЗВОНКО и ЖЕЉКО с породицом

(7/302040)

Већ шест месеци пра-

знина у нашим дру-

жењима

ГОРДАНА

НИКОЛИЋ
1947–2020.

Недостајеш: 

ОРЛОВИМА, 

ГИЗЕЛИ, 

КРИСТИНИ, МОМИ

и ХУСАРИМА, 

наравно и многима

(6/302040)

18. марта навршава

се осамнаест тужних

година откако није

са нама

ДРАГАНА

ЗУВИЋ

ГАГА

Време пролази, а бол

и туга никада неће.

Воле те: 

тата, мама и бата

(12/302047)

25. марта навршавају се три године откад није са

нама наш драги

МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ

Колико год времена да прође утјехе нема.

Заборав не постоји! У мом срцу живиш вјечно.

Воли те твоја СУВАДА

(13/302051)

25. марта навршавају се три године откад није са

нама наш драги

МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ

Драги тајо... много нам недостајеш.

Воле те твоје кћерке АЛЕКСАНДРА

и СНЕЖАНА са породицама

(14/302051)

Нашој вољеној

НАДЕЖДИ ВУКОБРАТОВИЋ
1933–2020.

навршило се 5. марта 2021. годину дана од

смрти.

Породица

(15/302052)

23. марта 2021. навршава се петнаест година

откако није с нама наша драга

МИРЈАНА СТАН
1940–2006.

Време пролази, али туга за тобом остаје.

Породица

(20/302057)

КЕПИЋ

КОСТА ДРАГИЦА
1975–2021. 2006–2021.

Време пролази, а сећање на драге родитеље веч-

но остаје.

Син СТЕВАН и ћерка МИЦА

(21/302058)

21. марта навршава се
година откада није са
нама наш супруг, отац и
деда

БОРИСЛАВ

МИШЉАНОВ

Остаћеш у нашим срци-
ма заувек.

Твоји најмилији
(23/302061)

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН
17. VII 1921 – 29. VI II 2016. 17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IV 1952 – 24. VII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.
Са љубављу и поштовањем живе у нама.

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД
и АНДРЕЈА са својим породицама

(34/302079)

СВЕТОМИР МИКИЋ КИЛЏА

Прошло је десет година откако ниси са нама.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(39/302083)

У суботу, 20. марта, на Новом гробљу, у 11 сати, даваћемо па-

растос мојој преминулој ћерки

ЗОРАНИ МАРИЋ
1970–2020.

Прође шест месеци откако си уснила у Господу. Бог је госпо-

дар наших живота! И даље је једина утеха и вера да си у цар-

ству небеском, где нема ни туге ни бола, где нас грешнике

прими у покајању његовом. 

За тобом тугују: мајка, брат, чика НИКОЛА, КЕКА

са породицом, САМИЈА са породицом, кумови, комшије, 

другарице, другари и пријатељи

(64/302122)

t

МАРИЈАНА

ЈЕШИЋ
рођ. Грега

18. III 2011 – 18. III 2021.

Миса задушница би-

ће одржана 21. марта

2021, у 10 сати, у Ка-

толичкој цркви.

Почивала у миру

Божјем!

Тугује и моли за њу

син НЕНАД

(43/302089)

20. марта 2021. годи-

не навршавају се три

године откада није са

нама наш драги

ЗЛАТКО

ЋОСИЋ

Време пролази а ти

недостајеш све више

и више...

Твоји: ТАЊА, 

МИЛОШ и ДУШАН

(48/302099)

14. марта 2021. пре-

минула је моја воље-

на мајка

МАРИЈА

МАНОЈЛОВИЋ
1937–2021.

Вечно ћу ти бити за-

хвалан за сву љубав

коју си ми пружила.

Твој син НЕНАД

(66/302124)

СЕЋАЊЕ
12. марта навршиле су
се две године откада
није са нама

МИЛА

ЛОНЧАР
С љубављу заувек у на-
шим срцима.

Породица
(74/302128)



„Жуто-црни”
наставили трку

Пред девој ка ма 
мала пау за

После утак ми це Купа „Бра ни -
слав Покра јац” и мег да на у
окви ру плеј-офа Супер ли ге
руко ме та ши Дина ма су има ли
малу пау зу, коју су иско ри сти -
ли да се што боље при пре ме за
наред на иску ше ња.

Викенд без утак ми ца добро
је дошао мом ци ма које пред -
во ди тре нер Аким Ком не нић,
после изгу бље них утак ми ца с
Рад нич ким и Пар ти за ном. Тре -
ба ло је вре ме на да се ура ди
ана ли за пре ђе ног пута, али и
да се напра ви план за наста вак
трке у плеј-офу.

У сре ду, 17. мар та, када је
овај број „Пан чев ца” већ био
закљу чен, у Хали спор то ва на
Стре ли шту руко ме та ши Дина -
ма одме ри ли су сна ге с Руда -
ром из Костол ца, а већ наред -
ног викен да пред сто ји им још
један тежак дуел.

Милош Коста ди но вић и њего -
ви саи гра чи госту ју у гра ду руко -
ме та, Шап цу, где ће поде ли ти
мег дан с Мета ло пла сти ком.
Утак ми ца која при вла чи вели -
ку пажњу љуби те ља игре с
лепљи вом лоп том сва ка ко ће
бити и дер би кола, јер се састају
рива ли с нај ви шим амби ци јама.

Мета ло пла сти ка у дуел ула -
зи као бла ги фаво рит, макар

због пред но сти дома ћег тере -
на, али мом ци из Дина ма уме -
ју да забли ста ју када је то нај -
по треб ни је.

Па, нека се то дого ди баш у
Шап цу.

Захук тао се шам пи о нат и у
Супер Б лиги за руко ме та ши -
це. Девој ке из ЖРК Пан че ва
оди гра ле су про те кле сед ми це
две тешке утак ми це, и то обе
као гошће – у нашем глав ном
гра ду.

Нај пре су одме ри ле сна гу с
Црве ном зве здом. У јед ном пра -

вом спорт ском окр ша ју нису
устук ну ле пред фаво ри том,
напро тив. Пан чев ке су биле
рав но пра ван так мац, бори ле су
се до изне мо гло сти, игром су
можда и над ви си ле дома ћи
тим, али нису има ле довољ но
кон цен тра ци је у завр шни ца ма
напа да. Про ма ши ле су вели ки
број иде ал них при ли ка и на
кра ју оста ле без бодо ва: Црве -
на зве зда – ЖРК Пан че во 29:27
(13:12).

– Ште та. Заи ста смо били
рав но прав ни са Зве здом, могли
смо боље да про ђе мо резул тат -
ски. Био је то наш фести вал
про ма ша ја – крат ко је про ко -
мен та ри сао деша ва ња са ове
утак ми це Мар ко Крстић, тре -
нер тима из нашег гра да.

На сре ћу покло ни ка руко ме -
та у нашем гра ду, несрећ ни
пораз про тив „црве но-белих”
није оста вио после ди це по тим
ЖРК Пан че ва. Неко ли ко дана
касни је наше девој ке су опет
госто ва ле у глав ном гра ду, оди -
гра ле још јед ну добру утак ми -
цу и вра ти ле се уздиг ну тих руку:
ОРК Бео град – ЖРК Пан че во
25:30 (15:19).

Била је то утак ми ца у којој
се дома ћи тим баш ништа није
питао. Пан чев ке су већ у осмом
мину ту сте кле опи пљи ву пред -
ност од чети ри гола (4:8), а
како је вре ме одми ца ло, поста -
ја ле су све сигур ни је. Нијед ног
тре нут ка нису дозво ља ва ле
дома ћим руко ме та ши ца ма да
их резул тат ски угро зе, па су
мир но, без тен зи ја, утак ми цу
при ве ле кра ју и осво ји ле вред -
не бодо ве.

Све девој ке које су носи ле
дрес тима из нашег гра да заслу -
жу ју похва ле за бор бе ност и
побе ду. Ипак, цен трал на фигу -
ра утак ми це била је Вален ти -
на Божи но вић, која је чак пет -
на ест пута пого ди ла мре жу
рива ла. Одлич на је била и Хеле -
на Инђић, са седам пого да ка.
Стан дард но добре и запа же не
биле су и Тија на Симић (чети -
ри гола), Мари ја Митрић (три)
и сјај ни „плеј меј кер” Дарин ка
Петро ни је вић, која се јед ном
упи са ла у листу стре ла ца. За
нај бо љу игра чи цу ове утак ми -
це про гла ше на је Мили ца Илић,
гол ман Пан че ва, која је, поред
сјај них интер вен ци ја, пре ци -
зним кон тра ма омо гу ћа ва ла
сво јим саи гра чи ца ма сигур ну
реа ли за ци ју.

– Кон тро ли са ли смо игру и
резул тат од почет ка до кра ја.
Чести там девој ка ма на добр ој
игри и заслу же ној побе ди. Све
су дале свој мак си мум. Мно го
нам зна чи и повра так Мари је
Митрић у еки пу, после повре -
де. Сада ми је још жали је због
пора за од Зве зде, али шта је –
ту је. Иде мо даље, има још
девет утак ми ца до кра ја првен -
ства и потру ди ће мо се да у сва -
кој оства ри мо што бољи резул -
тат – иста као је Мар ко Крстић.

Због оку пља ња жен ске репре -
зен та ци је Срби је, наред ног
викен да девој ке из Пан че ва
неће има ти првен стве на иску -
ше ња. Трка за бодо ве у Супер
Б лиги биће наста вље на 27.
мар та, када ће у Хали спор то -
ва на Стре ли шту госто ва ти
Јуни ор.
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Про шлог викен да, уме сто тре -
ћег кола Купа Срби је по Б-про -
гра му, које је тре ба ло да буде
одр жа но у Сме де ре ву, а одло -
же но је због епи де ми о ло шке
ситу а ци је, пан че вач ки стрел -
ци су одра ди ли тре нинг-так -
ми че ње у сво јој стре ља ни у Ули -
ци Боре Стан ко ви ћа.

Иако је већи на пан че вач ких
так ми ча ра већ обез бе ди ла уче -
шће у фина лу Купа Срби је,
атмос фе ра на тре нин гу је била
изу зет на, а стрел ци су се надме -
та ли као да су у самом финалу.

Алек са Рако њац је пого дио
596 кру го ва, док је Ива Рако -
њац има ла 393, а Тео до ра Кон -
дић 392 кру га. Пре ци зни су
били и пишто ља ши Вели мир
Нин ко вић (545 кру го ва), Марко
Нин ко вић (540), Сте фан
Кешиш јан (515) и Мари на
Мија то вић (357 кру го ва). Ива
Рако њац је има ла и два меча у
који ма је пого ди ла 186 и 189
кру го ва сериј ском ваздушном
пушком, а у једној сери ји је
пости гла чак 98 круго ва.

Тако су так ми ча ри Стре љач -
ке дру жи не „Пан че во 1813”

пока за ли да су спрем ни за висо -
ке резул та те и на пред сто је ћем
Првен ству Срби је и у фина лу
Купа, на које су се пла си ра ли:
Алек са Рако њац, Тео до ра Кон -
дић, Ива Рако њац, Вели мир

Нин ко вић и Мар ко Нин ко вић.
Мари на Мија то вић и Сте фан
Кешиш јан обез бе ди ће наступ
у фина лу у тре ћем колу Купа
Срби је, које ће веро ват но бити
одр жа но неког рад ног дана.

АКТУ ЕЛ НО СТИ С ВАТРЕ НЕ ЛИНИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” СПРЕМ НА ЗА ВИСО КЕ ДОМЕ ТЕ

ШКОЛ СКО ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У КАРАТЕУ

И ДОБРИ ЂАЦИ И ОДЛИЧ НИ БОР ЦИ

Коро на ви рус је напра вио пра -
ви дар мар и у редо ви ма Кошар -
ка шког клу ба Тамиш. Неко ли -
ко игра ча, али и први тре нер
Бојан Јови чић били су пози -
тив ни на тесту, па је усле ди ло
миро ва ње и изо ла ци ја...

Да би нека ко решио про -
блем, пре све га у струч ном
шта бу, да би неко могао да тре -
ни ра и води еки пу у пре о ста -
лим утак ми ца ма Кошар ка шке
лиге Срби је, први човек КК-а
Тамиш Дар ко Јови чић нашао
је веро ват но нај ло гич ни је и у
овом тре нут ку нај бо ље реше -
ње. Пове ре ње је ука зао Небој -
ши Види ћу, иску сном кошар -
ка шком струч ња ку, који се
пока зао и дока зао у ино стра -
ним клу бо ви ма.

Небој ша Видић је тре нер ску
кари је ру запо чео у мла ђим
кате го ри ја ма стар че вач ког
Бор ца, наста вио у Тами шу, а
потом га је кошар ка шки пут
одвео у Жити ште, у клуб „Све -
ти Ђор ђе”. Ино стра ну кари је -
ру је запо чео на Ислан ду,
потом је радио у Руси ји, а онда

се обрео у Бугар ској, где је
оства рио и нај ве ће успе хе. С
Бал ка ном из Ботев гра да постао
је шам пи он наших источ них
ком ши ја.

До кра ја трке за бодо ве у
Кошар ка шкој лиги Срби је
Тами шу је оста ло још седам
утак ми ца. Да би и дефи ни тив -
но обез бе дио опста нак,
потребан му је још само један
три јумф.

Тешко је новом тре не ру и на
тре нин зи ма, има мно го про -
бле ма у раду, јер због виру са
нема дово љан број игра ча, али
шта је – ту је.

Прво првен стве но иску ше ње
после две одло же не утак ми це
Тамиш је имао у сре ду, 17. мар -
та, у Ста рој Пазо ви, где је укр -
стио копља с Дуна вом.

У неде љу, 21. мар та, у Халу
спор то ва на Стре ли шту дола зи
Колу ба ра, а потом, у сре ду, 24.
мар та, на про гра му ће бити још
један истин ски дер би. У Пан -
че во дола зи ново сад ска Вој во -
ди на. Биће тешко, али на муци
се позна ју јуна ци!

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

НЕБОЈ ША ВИДИЋ ТРЕ НЕР ТАМИ ША

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

БОР БА ЗА БОДО ВЕ СВЕ НЕИЗ ВЕ СНИ ЈА

Стране припремио

Александар
Живковић

Про шлог викен да у Инђи ји је
одр жа но Школ ско првен ство
Вој во ди не у кара теу, на коме
су мно го успе ха има ли и так -
ми ча ри из нашег гра да.

Так ми чи ли су се основ ци и
сред њо школ ци у ката ма и бор -
ба ма, а подр шку су им дава ли
тре не ри из њихо вих матич них
клу бо ва, у који ма сва ко днев но
тре ни ра ју.

Алек сан дар Зде шић (Гим на -
зи ја „Урош Пре дић”), његов
школ ски друг Нико ла Ива но -
вић, Дар ко Спа сков ски (ЕТШ
„Нико ла Тесла”), Анђе ли на
Јаре дић (Тех нич ка шко ла „23.
мај”) и Новак Нико лић (ОШ
„Ђура Јак шић”) оки ти ли су се
нај сјај ни јим одлич ји ма. Сре -
бр не меда ље су зара ди ли Вук
Вор ка пић (ОШ „Васа Жив ко -

вић”), Сара Жунић (ОШ „Све -
ти Сава”) и Милош Милу ти но -
вић (ОШ „Ђура Јак шић”), а
пла сман за Првен ство Срби је
оства ри ли су и четвр то пла си -
ра ни Миља на Рома нов (Гим -
на зи ја „Урош Пре дић”), Нема -
ња Жив ков (ОШ „Аксен ти је
Мак си мо вић”) и Нико ла Јаво -
рац (ОШ „Васа Жив ко вић”).

Боје сво јих шко ла бра ни ли
су и: Мили ца Ама но вић, Дуња
Јова но вић, Ива Ракић, Сашка
Тесла, Јеле на Киџин, Лара
Пече ни ца, Јова на Тата ров,
Филип Вуји но вић, Мар ко
Милу ти но вић, Ана ста си ја
Крстић, Огњен и Дуња Дам ња -
но вић, Ката ри на Петро вић,
Нађа Штр бац, Мили ца Дра ги -
че вић, Лазар Нико лић и Мар -
ти на Пузић.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Г. Милановац: МЕТАЛАЦ–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Футог: ФУТОГ ВЕСТ – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – МЛАДОСТ ТСК
Долово: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВИНА

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОЛУБАРА
недеља, 18 сати
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА
среда, 24. март, 16.30

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
Б. Н. Село: БНС–ШИМАНОВЦИ

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЛОЗНИЦА
субота, 15 сати

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – КОЗАРА
субота, 15 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ
Крајишник: КРАЈИНА–БОРАЦ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА
Уљма: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА
Идвор: ПОЛЕТ – С. ТАМИШ
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СЛОГА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Опово: ОМЛАДИНАЦ 1927 – ГЛОГОЊ
Панчево: МУНДИЈАЛ–УНИРЕА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЕТАЛАЦ 1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ШТРАНД ВОЛЕЈ 3:0

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РУДАР 33:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО 25:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА 36:21
Долово: ДОЛОВО – МЛАДОСТ ТСК 29:41

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Зрењанин: НАФТАГАС–ЈАБУКА 27:21

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Земун: ЗЕМУН–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:2

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО 1:0
Сомбор: РАДНИЧКИ 1912 – ДИНАМО 1945 3:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 3:0
Старчево: БОРАЦ–ПРОЛЕТЕР 0:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА 1:1
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПОТПОРАЊ 2:2
Иваново: СТРЕЛА–БАНАТ 1:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ 4:0
Самош: ПОБЕДА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ 0:1

Мета лац сла вио у
првом мечу плеј-аута

Девој ке из Одбој ке
013 „веза ле” и 
деве ту побе ду

Зани мљив је био про те кли
спорт ски викенд у нашем гра -
ду. Одбој ка је била у цен тру
зби ва ња, а наро чи то поче так
плеј-аута Супер ли ге.

Деве то пла си ран после првен -
стве не трке у елит ном кара ва -
ну, стар че вач ки Борац доче као
је на свом тере ну дру го пла си -
ра ну еки пу из дру гог ран га так -
ми че ња, Мета лац Тако во из
Гор њег Мила нов ца. Тим који
оства ри две побе де од јесе ни
ће се над ме та ти у срп ској одбој -
ка шкој ели ти. Пре почет ка утак -
ми це сви покло ни ци спо р та у
нашем гра ду мисли ли су да је
Борац фаво рит, имао је и пред -
ност дома ћег тере на, али...
Борац – Мета лац Тако во 1:3,
по сето ви ма 23:25, 20:25, 25:16
и 22:25.

Поче так утак ми це није наго -
ве шта вао тежак пораз стар че -
вач ких одбој ка ша. Још боље,
после вођ ства Бор ца од 5:2 у
првом сету сви су поми сли ли
да ће гости дожи ве ти дебакл у
Хали спор то ва на Стре ли шту,
али онда се дого дио вели ки

обрт. Гости су поста ја ли све
моћ ни ји на тере ну, а „бор ци”
су срља ли из гре шке у 
гре шку... Гото во да ништа није
функциони са ло у игри дома -
ћег тима, а једи не све тле тач -
ке, које су коли ко-толи ко уно -
си ле неизвесност, били су

Душан Стој са вље вић и Вла ди -
мир Кне же вић. Упра во је Кне -
ле са два веза на пое на спа сао
две сет-лоп те, али за кона чан
пре о крет није било сна ге.
Мила нов ча ни су са 25:23 доби -
ли први сет и тако сте кли
огром ну пси хо ло шку пред ност
пре настав ка сусре та.

Одбој ка ши Метал ца су били
још убе дљи ви ји у дру гом сету.
Пот пу но су вла да ли ситу а ци -
јом на тере ну, а пред ност коју
су сте кли већ на почет ку сета
нису испу шта ли до кра ја сета.
Без вели ких трза ви ца, успе ли
су да стиг ну до огром не

предно сти, до висо ких 0:2 у
сето ви ма.

Тре ћи део утак ми це донео је
тра чак наде. Одбој ка ши Бор ца
су мало попра ви ли сер вис, при -
јем је постао сигур ни ји, про ра -
дио је и блок... Дома ћи су иско -
ри сти ли пад кон цен тра ци је у
редо ви ма госту ју ћег тима, сами
су поста ли хра бри ји, па су лако
са 25:16 сма њи ли пред ност на
1:2 и поно во се вра ти ли у меч.

Изгле да ло је да Борац има
сна ге да изјед на чи, да пре о -
кре не све у сво ју корист. Мом -
ци које пред во де тре не ри
Душан Јовић и Воји слав Павло -
вић води ли су у четвр том сету
са 16:12, а онда је одјед ном све
ста ло. Гости су напра ви ли фан -
та стич ну сери ју пое на, пре о -
кре ну ли на 17:20 и тада већ
наја ви ли вели ко изне на ђе ње.
Борац је још јед ном успео да
запре ти и, пре ко свог нај бо љег
поје дин ца Вла ди ми ра Кне же -
ви ћа, сти гао до изјед на че ња од
21:21, али то је било све од
дома ћег тима у овом дуе лу.

Мила нов ча ни су заслу же но
три јум фо ва ли, па су сада они
за корак бли же Супер ли ги.
Ипак, није све изгу бље но. У
неде љу, 21. мар та, на про гра -
му ће бити реванш у Мила нов -
цу. Борац више нема избо ра.
Мора да три јум фу је на вру ћем
тере ну и тако зака же мај сто -
ри цу на свом тере ну. У супрот -
ном, од јесе ни ће се над ме та ти
у нижем ран гу.

Сво је нави ја че још јед ном су
обра до ва ле девој ке из Одбој ке
013. У Дру гој лиги гру па „Север”
оди гра но је и пет на е сто коло,
а тим који пред во ди тре нер
Вла ди мир Јован чић оства рио
је и два на е сти три јумф, деве ти
уза стоп ни. Овог пута пред
распо ло же ним Пан чев ка ма
оруж је је морао да поло жи још
један ривал из Новог Сада:
Одбој ка 013 – Штранд волеј 3:0,
по сето ви ма 25:23, 25:10 и 27:25.

Јеле на Петр ов и њене саи -
гра чи це биле су апсо лут ни
фаво рит пре утак ми це, али до
побе де и бодо ва сти гле су теже
него што се оче ки ва ло. Ипак,
нај ва жни је је да је наста вљен
кон ти ну и тет побе да. Одбој ка
013 је на дру гом месту на табе -
ли, с 34 бода, а пра ва иску ше -
ња тек је оче ку ју.

– Било је и добрих моме на -
та и гре ша ка. Ипак, успе ли смо
да оства ри мо деве ту уза стоп ну
побе ду и да се учвр сти мо на
врху табе ле. Чести там девој ка -
ма на осво је ним бодо ви ма, али
да бисмо наста ви ли у истом
рит му, мора мо да поја ча мо рад
на тре нин зи ма и испра ви мо
недо стат ке у сво јој игри – рекао
је после новог три јум фа први
тре нер Одбој ке 013 Вла ди мир
Јован чић.

Тим из нашег гра да наред -
ног викен да госту је тре ће пла -
си ра ном Футо гу, а потом ће у
Пан че ву има ти дуел с лиде ром
НС волеј тимом.

Чла но ви ШК-а „Аље хин” били
су успе шни на Отво ре ном
првен ству осно ва ца у убр за ном
шаху, које је орга ни зо вао ШК
Мала рока да у Бео гра ду.

У нај мла ђој гру пи Аљо ша
Канач ки је поде лио прво место,
али је по додат ним кри те ри ју -
ми ма осво јио сре бро, а на дру -
го место код девој чи ца у истој
гру пи пла си ра ла се Нора Јочић.
Андреј Добри чан је у јакој кон -
ку рен ци ји осво јио брон зу, док
је Нина Јочић у гру пи мла ђих
девој чи ца дели ла прво место,

а по додатним кри те ри ју ми ма
осво ји ла је дру го место.

У ста ри јој гру пи одлич но је
оди грао Вук Канач ки, а са
истим бро јем пое на као тре ће -
пла си ра ни так ми чар ипак је
зау зео четвр то место.

Још један вели ки успех пан -
че вач ких каде та запа зио је и
селек тор кадет ске репре зен таци -
је Срби је и посе тио је ШК „Аље -
хин”, а интер на ци о нал ни мајстор
Мла ден Милен ко вић одр жао је
пето ча сов но пре да ва ње на тему
„Шах као начин раз ми шља ња”.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ ШАХИ СТА

СЕЛЕК ТОР У ПОСЕ ТИ „АЉЕ ХИ НУ”

У Теме ри ну је про шлог викен -
да одр жа но Првен ство Срби је
у стре ли чар ству у кон ку рен -
ци ји каде та, јуни о ра и вете -
ра на. Запа же не резул та те су
оства ри ли и чла но ви СК-а
Пан че во.

Кадет Лука Попо вић осво -
јио је злат ну меда љу с 501 пое -
ном, а одмах иза њега пла си -
рао се Лазар Андре ев са 493
пое на. Сре бром се оки ти ла и

кадет киња Лана Нај да но вић,
баш као и јуни ор ка Тео на Јова -
но вић. Брон зу је заслу жио јуни -
ор Јован Шпе хар, а боје клу ба
бра ни ли су и: Мила Чво ро вић,
Иви ца Шпе хар, Ненад Нај да -
но вић, Милош Јоси по вић и
Мило ван Вујић.

У СК-у Пан че во с поно сом
исти чу да су гото во сви мла ђи
так ми ча ри обо ри ли сво је лич -
не рекор де.

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У СТРЕ ЛИ ЧАР СТВУ

ЛУКА НАЈ БО ЉИ У СРБИ ЈИ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Aker

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле5

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„БОР ЦИ” НАПРА ВИ ЛИ КОРАК УНА ЗАДДВА ЗЛА ТА 
ЗА МИЛИ ЦУ
СЕКУЛО ВИЋ

На Првен ству Срби је у сам бу,
које је одр жа но про шлог викен -
да у Новом Саду, чла ни ца ново -
о сно ва ног Џудо клу ба Тамиш
из нашег гра да Мили ца Секу -
ло вић осво ји ла је две злат не
меда ље.

Она је три јум фо ва ла у бор -
ба ма, у кате го ри ји до 54 кг за
кадет ки ње, а нај бо ља је била и
у јуни ор ској кон ку рен ци ји,
тако ђе у бор ба ма, где се над -
ме та ла у гру пи так ми чар ки до
50 кг.

– При бо ја ва ла сам се мало
овог так ми че ња, јер је сам бо
нешто ново и за мене. Ипак,
захва љу ју ћи дуго го ди шњем
иску ству у џуду и рва њу, при -
ла го ди ла сам се сво јим про -
тив ни ца ма, а после сва ке бор -
бе бива ла сам све сигур ни ја и
боља. Вео ма сам срећ на што
сам поста ла шам пи он Срби је
и што сада имам две злат не
меда ље и у овом спор ту – рекла
је Мили ца Секу ло вић.

Сам бо је руска бори лач ка
вешти на, која је наста ла два -
де се тих годи на два де се тог века
у Совјет ском Саве зу, и то спа -
ја њем тра ди ци о нал них вешти -
на џуда и џију-џицуа.

Тво р ци сам ба желе ли су да
ство ре бори лач ку вешти ну која
се брзо и лако учи, при чему
би се тра ди ци о нал не дале ко и -
сточ не бори лач ке вешти не ком -
би но ва ле с модер ним науч ним
сазна њи ма.

ЈЕЛЕ НА
ВИЦЕШАМ ПИ ОН КА
Од 12. до 14. мар та, у орга ни -
за ци ји Пли вач ког саве за Срби -
је, у Бео гра ду је одр жа но Отво -
ре но првен ство наше земље под
нази вом „Срби ја опен 2021”.

Кон ку рен ци ја је била изу зет -
но јака, јер су се над ме та ли
пли ва чи и пли ва чи це из пре ко
седам де сет клу бо ва. Сво је пред -
став ни ке на овом пре сти жном
так ми че њу имао је и ПК Дина -
мо из нашег гра да, који је после
овог шам пи о на та још више обо -
га тио сво ју ризни цу тро фе ја.

Нико ла Лати но вић је пли -
вао у апсо лут ној кате го ри ји, у
дисци пли ни 200 мета ра леђ -
но, а Јеле на Врхо вац се над ме -
та ла у гру пи ста ри јих јуни ор -
ки које су пли ва ле 200 мета ра
дел фин. Јеле на је у сво јој
дисци пли ни осво ји ла сре бр ну
меда љу, испли вав ши пре ли ми -
нар ну трку у вре ме ну 2:52,93,
док је финал но над ме та ње завр -
ши ла с вре ме ном 2:47,84.
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Светлана Катана,
хемијски техничар:

     – Обично викенд
проводим код куће, уз
максимално опуштање
и одмарање након
радне недеље. Ако
будемо расположени,
муж и ја ћемо отићи
некуд да прошетамо.

Јон Герга, 
радник:

    – Бићу с девојком
код куће. Одмараћу 
се и у суботу 
и у недељу, 
пошто сам мало
прехлађен.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Јер, за пад...
Наравно да ћеш да љоснеш...

    Само је питање времена.

    И стила: да ли те доле чека трава. Или бетон.

    Летиш ли „ласту” или скачеш „бомбу”...

    Што је најважније: на којој си висини.

    Немој високо да летиш, каже нечије лично искуство.

    Занемари то.

    Мораш да имаш своје.

Ветар у леђа
Разне џиџа биџе нам отимају пажњу.

    И кад хоћемо и кад нећемо.

    Такви смо створени.

    Из тешких ситуација тражимо лаган излаз.

    То је потпуно људски.

    Изненађење би било да из лагане приче излазимо тешко.

    За то није потребан ветар у леђа.

    Али има момената када ветрењача треба ваздух да заврти.

Нема времена
Имаш форе за шта год хоћеш.

    Имаш 20, 30, 50...

    Нема само логике у томе како те околина види.

    Кажу: матора си особа за то и то.

    Матора... Није ми ни до чега.

    Па онда кажем: ко ми то каже?

    Престројим се: шта кога боли шта особа воли!

    То враћа крв у вене. Нема времена за губљење.

Михаило Ковјанић,
ученик:

     – Пошто путујем 
на Копаоник, викенд 
ћу искористити да
обиђем бабу и деду 
и да се поздравим 
са својима.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Тре ћа уза стоп на побе да
фуд ба ле ра Желе зни ча ра

У субо ту дола зи Лозни ца

Фуд бал ски клуб Желе зни чар опет је
пра ви спорт ски хит. Деби тант у прво -
ли га шком дру штву, који је имао про -
мен љи ве резул та те током првог дела
сезо не, сада је опет на пра вом коло се -
ку. Побед нич ком.

Попу лар на пан че вач ка „дизел ка” је
про шлог викен да госто ва ла у Зему ну,
где је одме ри ла сна ге с бив шим супер -
ли га шем, исто и ме ним дома ћим тимом.
Мом ци које пред во ди тре нер Дра ган
Ани чић нису има ли лак зада так, јер су
се саста ли глав ни рива ли у бор би за
опста нак. Бодо ви су били потреб ни и
јед ни ма и дру ги ма, а после још јед ног
фуд бал ског рата побед нич ки поклич
зачуо се из редо ва пан че вач ког тима:
Земун –Же ле зни чар 0:2 (0:1).

Тре нер Дра ган Ани чић за овај сусрет
извео је изме ње ни састав у одно су на
прет ход не утак ми це, па су стар те ри били:
Мар ко Кне же вић, Мар ко Кона тар, Душан
Плав шић, Лука Сто ја но вић, Сте фан Радо -
ји чић, Милош Михај лов, Јор дан Јова -
но вић, Пре драг Ста ни ми ро вић, Дими -
три је Томо вић и Пре драг Сики мић. Игра -
ли су и: Милош Сава но вић, Дани ло Кова -
че вић, Милан Томић, Милан Зори ца и
Алек сан дар Мир ков, а део још јед ног
„Жељи ног” три јум фа били су и: Дамјан
Кне же вић, Лука Петро вић, Вука шин Јов -
ко вић, Лазар Мар ко вић, Бојан Трип ко -
вић и Љубо мир Сте ва но вић.

Желе зни чар је и у овај меч ушао с
јасном визи јом и циљем. Побе да је била
једи на опци ја. Мом ци су све задат ке
сво јих тре не ра спро ве ли у дело, па су
кон тро ли са ли утак ми цу целим њеним
током. Мре жу Зему на ца први је пого -
дио Мар ко Кона тар у 18. мину ту, а с
мини мал ном пред но шћу гости ју оти -
шло се и на одмор.

„Дизел ка” је наста ви ла у свом рит му
и у дру гом полу вре ме ну. Низа ле су се
лепе и добро осми шље не акци је, пола -
ко се сте зао обруч око гола Зему на, а
побед ник је и дефи ни тив но био одлу -
чен у 68. мину ту, када је пре ци зан био
Милош Сава но вић.

После 22. кола у Првој лиги Срби је
Желе зни чар се при бли жио еки па ма из
сре ди не табе ле. Сада се нала зи на једа -
на е стом месту, са 27 бодо ва.

Ипак, у редо ви ма пан че вач ког прво -
ли га ша нема опу шта ња. Пра ва иску ше -
ња тек пред сто је, а јед но од већих биће
на про гра му већ у субо ту, 20. мар та,
када у „зеле ну оазу” покрај Песка не
дола зи пето пла си ра на Лозни ца.

У уто рак, 16. мар та, у про сто ри ја ма
клу ба одр жа на је кон фе рен ци ја за нови -
на ре, на којој су гово ри ли први човек
Желе зни ча ра Зоран Наун ко вић и шеф
струч ног шта ба Дра ган Ани чић.

– Пре све га желим да вам захва лим
што пра ти те деша ва ња у нашем клу бу.
С обзи ром на то да су до сада на кон фе -
рен ци ја ма били тре нер и играч, овог
пута сам осе тио потре бу да као пред -
сед ник и јав но дам подр шку струч ном
шта бу и фуд ба ле ри ма и да изра зим
задо вољ ство ура ђе ним до сада. Пока за -
ло се да смо напра ви ли одли чан посао
у пре ла зном року. Струч ни штаб и игра -
чи има ју мак си мал ну подр шку целе
упра ве клу ба. Пред нама је можда нај -
ва жни ји део сезо не, за два де се так дана
оди гра ће мо шест тешких утак ми ца,
после којих ће мно ге ства ри бити јасни -

је. Били смо у вели ком зао стат ку, а овај
низ побе да учи нио је да дође мо у пози -
ци ју да тек сада може мо реал но да
разми шља мо о опстан ку. Клуб ће учи -
ни ти све да испра ти добре резул та те
првог тима. Захва лио бих и Гра ду
Панчеву, који и у овом тешком вре ме -
ну поку ша ва да нам помог не, а искре но
веру јем да ће тако бити и убу ду ће. У
субо ту ћемо бити на вели ком иску ше -
њу, али оче ку јем добру утак ми цу и
надам се нашој побе ди – рекао је пред
оку пље ним нови на ри ма пред сед ник
Желе зни ча ра Зоран Наун ко вић.

Као и увек, зани мљи во изла га ње имао
је и први тре нер „дизел ке” Дра ган Ани -
чић, који је сво јим речи ма улио додат -
ни опти ми зам свим љуби те љи ма спо р -
та у нашем гра ду и око ли ни.

– За ова два месе ца ство ри ли смо
атмос фе ру међу соб ног пове ре ња. Ипак,
све сни смо да сви ми зави си мо од резул -
та та. Увек сам само кри ти чан и сма трам
да је могло да буде и боље. Нисам склон
томе да се живи у еуфо ри ји после побе -
да, нити да се пада у оча ја ва ње после
пора за. Тако је и сада. Сти гли смо глав -
не кон ку рен те на табе ли и сада је све у
нашим рука ма. Дола зи нам Лозни ца,
јед на од еки па које су пока за ле да пре -
тен ду ју и на ула зак у Супер ли гу. То је
еки па коју вео ма добро позна јем, јер
сам мно го њених игра ча рани је и тре -
ни рао. То је тим са сјај ним поје дин ци -
ма, иску сним игра чи ма који зна ју фуд -
бал. Игра ју напа дач ки, па нам пред сто -
ји пра во над и гра ва ње. Ми нисмо у ситу -
а ци ји да било коме пре ти мо, али веру -
је мо у себе. Што би рекли у „Ала ну Фор -
ду”, ако каниш побе ди ти – не смеш
изгу би ти. Наши мом ци су сјај ни. Дају
све од себе на тре нин зи ма и сви заслу -
жу ју шан су да игра ју. Е сад, ко ће бити
у тиму, зави си мало од рива ла, а мно го
више од тога како ко ради и како ја
видим тре нут ну ситу а ци ју. Тре нин зи ма
при кљу чу је мо и децу из омла дин ског
пого на. Волео бих да у тиму има мо што
више Пан че ва ца, жеља ми је да ство ри -
мо клуб у коме ће тален то ва на деца са
ових про сто ра гра ди ти сво је кари је ре.
Да не мора ју више да иду у дру ге гра до -
ве и клу бо ве, већ да ста са ва ју у свом
„Жељи” – поен ти рао је на кра ју шеф
струч ног шта ба ФК-а Желе зни чар Дра -
ган Ани чић.

Убр зо после мег да на с Лозни цом,
неко ли ко дана касни је, у четвр так 25.
мар та, „дизел ка” госту је Колу ба ри у
Лаза рев цу, а већ у поне де љак 29. мар та
има ће дуел с кру ше вач ким Тра ја лом на
свом тере ну.

А. Живковић

ПРВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПАНО РА МА

„ДИЗЕЛ КА” ПРО ТУТ ЊА ЛА И КРОЗ ЗЕМУН


