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Број 4892, година CLII

СМИРАЈСМИРАЈ

Постигнут договор с представницима „Гаспромњефта” 
да се размотри приватизација панчевачког гиганта

стр. 5

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.
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Радно време
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кокс, ко ји се до сад са мо уво зио. То је
ве ли ки бе не фит за нас.

Алек сан дар Дју ков је ис та као да је
2017. го ди не на ја вљен по че так
изград ње ком плек са, а да нас мо же 
да се ка же да је про је кат успе шно
реали зо ван.

– Овај ви со ко е фи ка сан про је кат
мо же успе шно да поч не. Он је од ве -
ли ке ва жно сти ка ко за Ра фи не ри ју у
Пан че ву, та ко и за це ло куп ну ком па -
ни ју НИС. Пу шта њем у рад, ду бо ка
пре ра да ће се по бољ ша ти, па ће ово
пан че вач ко по стро је ње ста ти у ред
нај ква ли тет ни јих и нај на пред ни јих
та квих обје ка та у чи та вом све ту – ре -
као је Дју ков.

Ка да ра ди пећ, не ма бу ке

Пред сед ник Ву чић је об зна нио да је
ре као Дју ко ву да је пре три го ди не
ма ло ве ро вао да ће ве ли ки про је кат

би ти успе шно за вр шен, али да су
„љу ди ко ји су ра ди ли на овом про јек -
ту и кон струк ци ји ви си не 96 ме та ра
има ли ви ше ве ре и зна ња”.

– Ово је ве ли ки дан за Ср би ју и на -
ше од но се са Ру си јом, за ства ра ње
још ве ћег по ве ре ња и бли ско сти. Ово
је по твр да на ше за јед нич ке ефи ка -
сно сти, до брог ра да и до брих ре зул -
та та. Ово ће по пра ви ти по зи ци ју
НИС-а на тр жи шту, а Ср би ја је до би -
ла јед ну од три нај бо ље ра фи не ри је у
ре ги о ну. Све је ура ђе но на нај са вре -
ме ни ји мо гу ћи на чин, ко ри шће њем
нај бо љих тех но ло ги ја. Ка да ра ди
пећ, не ма бу ке за љу де у Пан че ву.
Нај ва жни је је да је за шти та жи вот не
сре ди не ста вље на на пр во ме сто,
има ће мо мно го ма ње пра шка стих
че сти ца, као и сум пор них је ди ње ња.
Ово по стро је ње је од ве ли ког зна ча ја
за це лу зе мљу. Оно по ка зу је ка ко, као

фе никс из пе пе ла, мо же те да по диг -
не те не што што је би ло го то во пот пу -
но уру ше но 1999. За хва љу ју ћи ве ли -
кој ин ве сти ци ји мо же мо да нас да ви -
ди мо ово фан та стич но по стро је ње –
на вео је Ву чић.

Ре као је да ни је слу чај но да се Ср -
би ја да нас на ла зи на че лу Евро пе по
сто пи ра ста и до дао да са истим же -
ља ма и зах те ви ма ула зи мо и у на ред -
не го ди не. Председник је изјавио да
је приликом његове посете Пан че ву
постигнут договор са пред став ни -
цима "Гаспромњефта" да се фор ми -
рају стручни тимови, који ће размо -
трити приватизацију "Петро хемије":

– Као што зна те, с ММФ-ом и
Свет ском бан ком има мо про бле ме у
ве зи с „Пе тро хе ми јом”, а да нас смо,
чи ни ми се, ши ром отво ри ли вра та
до го во ру с пред став ни ци ма „Га -
спром њеф та”. За хва лан сам го спо -
ди ну Дју ко ву на ње го вој отво ре но сти
и на то ме што је спре ман да до но си
од лу ке ко је ни су ла ке, јер је реч о вр -
ло сло же ном по слу. Али ми у „Пе -
тро хе ми ји” има мо 1.320 рад ни ка и
чи ни ми се да смо бли зу то га да на -
ђе мо ре ше ње и за њих, али и за хе -
миј ску ин ду стри ју Ср би је. За то ће мо
фор ми ра ти рад ну гру пу и на пра ви ти
нај бо љи тим да и тај про блем ре ши -
мо. За јед нич ки то ми и Ру си мо же -
мо. То ни је лак за да так ни за НИС,
ни за на шу, ни за ру ску др жа ву, али
уве рен сам да за јед нич ки то мо же мо
да на пра ви мо.

Ву чић је ре као да је по но сан на на -
ше рад ни ке у Ра фи не ри ји, јер је ви -
део „див не де вој ке и мла ди ће, ра до -
сне љу де ко ји ве ру ју у сво ју ком па ни -
ју и зна ју да је бу дућ ност пред њи ма”.
На кра ју је сви ма че сти тао „на из ван -
ред ном ре зул та ту”. С. Т.

По стро је ње „Ду бо ка
прера да” по че ло да ра ди

По твр да до брих
заједничких ре зул та та
Срби је и Ру си је

По стро је ње „Ду бо ка пре ра да”, кључ -
ни про је кат дру ге фа зе мо дер ни за ци -
је Ра фи не ри је наф те у Пан че ву, по -
че ло је да ра ди 18. но вем бра. По стро -
је ње је, при ти ском на та стер, по кре -
нуо пред сед ник Ср би је Алек сан дар
Ву чић, на кон што су у ко манд ној са -
ли Ра фи не ри је ге не рал ни ди рек тор
„Га спром њеф та” Алек сан дар Дју ков
и ми ни стар ка ру дар ства и енер ге ти -
ке Зо ра на Ми хај ло вић де ак ти ви ра ли
си гур но сни си стем.

Про је кат је мо дер ни зо вао Ра фи не -
ри ју и по ве ћао ефи ка сност пре ра де, а
вре дан је ви ше од 300 ми ли о на евра.
То ће омо гу ћи ти да се у фа бри ци
про из во ди ви ше мо тор ног го ри ва, а
ма ње оног с ни жом мар жом. НИС је
об ја вио да је за вр шет ком про јек та
„Ду бо ка пре ра да” Ра фи не ри ја у Пан -
че ву по ста ла јед на од нај мо дер ни јих
и „нај зе ле ни јих” у ре ги о ну.

Ви со ко е фи ка сан про је кат

Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву -
чић, пред сед ник Управ ног од бо ра
„Га спром њеф та” Алек сан дар Дју ков
и ми ни стар ка Зо ра на Ми хај ло вић
озна чи ли су по че так ра да по стро је ња
за ду бо ку пре ра ду. Ву чић је прет ход -
но у ко манд ној са ли Ра фи не ри је сви -
ма по же лео сре ћан рад ре кав ши да
ће „што се ви ше бу де мо раз ви ја ли,
на ше по тре бе за кок сом ра сти”. На
„Ду бо кој пре ра ди” би ће ан га жо ва но
ви ше од ше зде сет до ма ћих струч ња -
ка, што је још јед на ко рист за ло кал -
ну пан че вач ку за јед ни цу.

Ки рил Тјур де њев, ге не рал ни ди -
рек тор НИС-а, ка зао је да је ово ве ли -
ки ис ко рак у но ву еру ра да. До дао је:

– То је но ва ре фе рен ца ком па ни је и
то су но ви стан дар ди – про из водимо
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Нај ма ње, 
а нај ви ше

Зна те ли да је ди ја бе тес бо лест
за чи је су от кри ће нај ве ро ват -
ни је за слу жни мра ви? На и ме,
исто ри ја је за бе ле жи ла да су
још пре ви ше од два ми ле ни ју -
ма, у вре ме ка да је ис пи ти ва ње
уку са ури на би ло ди јаг но стич -
ко сред ство у мно гим кул ту ра -
ма, древ ни на ро ди за па зи ли да
не ки љу ди из лу чу ју обил не ко -
ли чи не ури на нео бич ног слат -
ка стог уку са, ко ји је при вла чио
мра ве. Они су ово ста ње на зва -
ли ди ја бе тес ме ли тус, пре ма
грч кој ре чи ко ја зна чи ’из вор’ и
ла тин ској ко ја зна чи ’мед’.

Од та да је мно го го ди на про -
шло и мно ге су се ства ри про -
ме ни ле, али ова бо лест не са мо
да ни је ис ко ре ње на већ је по -
при ми ла раз ме ре пан де ми је и
да нас је озби љан свет ски јав но -
здрав стве ни про блем. Свет ски
дан ди ја бе те са, 14. но вем бар,
по вод је да нас струч ња ци под -
се те на чи ње ни цу да се на сва -
ких 10 се кун ди две осо бе на
пла не ти раз бо ле од ди ја бе те са,
а јед на умре због ком пли ка ци -
ја ове те шке бо ле сти.

У Ср би ји је ди ја бе тес пе ти
во де ћи узрок уми ра ња и пе ти
во де ћи узрок оп те ре ће ња бо ле -
сти ма. Ин сти тут за јав но здра -
вље Ср би је про це њу је да око
710.000 од ра слог ста нов ни -
штва Ср би је има ди ја бе тес. За -
бри ња ва ју ћи ста ти стич ки по -
да ци и чи ње ни ца да за ову бо -
лест не ма ле ка го во ре нам ко -
ли ко је ва жна пре вен ци ја, али
и од го во ран при ступ ко ји обо -
ле ли мо ра ју да има ју пре ма
свом здрав стве ном ста њу.
Kолико је та иде ја (не)оствар -
љи ва, го во ри по да так да при -
бли жно 39% обо ле лих у на шој
зе мљи чак и не зна да има ди ја -
бе тес, а го то во 1/3 па ци је на та
већ има јед ну или ви ше ком -
пли ка ци ја у тре нут ку по ста -
вља ња ди јаг но зе.

Оно што бар до не кле ули ва
оп ти ми зам је сте то што ве ћи на
обо ле лих у на шој зе мљи и у
све ту има тип 2 ди ја бе те са, ко -
ји се у ве ли кој ме ри мо же спре -
чи ти ре дов ном фи зич ком ак -
тив но шћу, пра вил ном и урав -
но те же ном ис хра ном и ства ра -
њем здра вог жи вот ног окру же -
ња. То зна чи да од го вор ни јим
од но сом пре ма се би и про ме -
ном не здра вих на ви ка мо же мо
из бе ћи не са мо ди ја бе тес већ
нај ма ње још де се так опа сних
бо ле сти с ко ји ма се чо ве чан -
ство да нас су о ча ва. Сто га, не
че кај те по не де љак, већ за поч -
ни те про ме не од мах – то је нај -
ма ње, а нај ви ше што мо же те да
учи ни те за се бе.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

У Пар ку при ро де По ња ви ца,
ста ни шту ве ли ког бро ја биљ них
и жи во тињ ских вр ста, жи ви чак
106 за шти ће них вр ста пти ца, а
нај зна чај ни ја је ме шо ви та ко -
ло ни ја ча пљи. Ви дра та ко ђе
пред ста вља стро го за шти ће ну
вр сту. Град Пан че во сва ке го -
ди не из два ја но вац за упра вља -
ње пар ком при ро де и упра вљач
– ЈКП „Зе ле ни ло” – уре ђу је По -
ња ви цу.

Про шле не де ље су Ка та ри на
Ба њаи, чла ни ца Град ског ве ћа
за ду же на за за шти ту жи вот не
сре ди не и одр жи ви раз вој, и
Да ни ло Бје ли ца, ди рек тор по -
ме ну тог јав ног пред у зе ћа, об и шли
По ња ви цу у Ба нат ском Бре стов цу
код мо ста. Ре сор на чла ни ца Ве ћа је
из ме ђу оста лог ре кла:

– Нај ве ћи про бле ми су ни зак во до -
стај и ве ли ка ко ли чи на му ља на та ло -

же ног у ко ри ту По ња ви це. То до ла зи
до из ра жа ја у то ку ле та, ка да су ви со -
ке тем пе ра ту ре и ка да је ни зак во до -
стај под зем них во да. Та да до ла зи и
до ису ши ва ња по је ди них де ло ва во -
до то ка и упра во је то и ов де био

случај. Би ла је и ве ли ка ко ли -
чи на от па да и пре нам но же на
под вод на ве ге та ци ја, због че га
је овај део у то ку ле та пре су -
шио. ЈКП „Зе ле ни ло” је у ју лу
упу ти ло до пис по кра јин ском
За во ду за за шти ту при ро де и
за тра жи ло усло ве за чи шће ње
овог де ла ко ри та. Са да чи сти -
мо во до ток 300 ме та ра ле во и
де сно од мо ста и утвр ђу ју се
оба ле и на тај на чин ће се обез -
бе ди ти не сме тан про ток во де.

Бје ли ца је до дао да је ба гер у
про те клом пе ри о ду чи стио
про стор у прав цу пре ма „Три
то по ле”, као и да је вр ше но по -

ри бља ва ње, да су уре ђе не пла же у Ба -
нат ском Бре стов цу и у Омо љи ци, да
су по ста вље на игра ли шта... Чу вар ска
слу жба го ди на ма во ди ра чу на о ри -
бо кра ди ца ма и дру гим не до зво ље -
ним рад ња ма. С. Т.

ПРЕД СЕД НИК СР БИ ЈЕ АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ У ПАН ЧЕ ВУ

Нема зиме.

На кеју, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ЕКО ЛО ШКЕ КО РИ СТИ

По че так ра да „Ду бо ке пре ра де”

до но си број не еко ло шке ко ри сти,

а пре све га пре ста нак про из вод -

ње ма зу та с ви со ким са др жа јем

сум по ра и сма ње ње еми си ја га со -

ва и пра шка стих ма те ри ја, чи ме је

уна пре ђе на еко ло шка сли ка

Панче ва.

Пре ста нак про из вод ње ма зу та с

ви со ким са др жа јем сум по ра до ве -

шће до сма ње ња еми си је 98,8 про -

це на та угљен-ди ок си да, 58,2 про -

цен та пра шка стих ма те ри ја, 9,8 од -

сто азот-ди ок си да и до уна пре ђе ња

енер гет ске ефи ка сно сти Ра фи не ри -

је. Про је кат је омо гу ћио про из вод -

њу ве ће ко ли чи не нај ква ли тет ни јих

го ри ва: ди зе ла, бен зи на и теч ног

нафт ног га са.

Та ко ђе, овим по чи ње и до ма ћа

про из вод ња нафт ног кок са, ко ји

се до са да уво зио, што ће до дат но

уна пре ди ти енер гет ску ста бил ност

Ср би је. У из град њу но вог ком -

плек са „Ду бо ка пре ра да” уло же но

је ви ше од се дам ми ли о на рад них

са ти, на про јек ту је про сеч но сва -

ко га да на ра ди ло 1.100 љу ди, а

ви ше од 80 од сто ан га жо ва них

рад ни ка би ли су ло кал ни из во ђа -

чи. НИС је ра ни је са оп штио да за -

вр ше так тог про јек та не зна чи и

крај мо дер ни за ци је ком плек са за

пре ра ду наф те у Пан че ву и на ја -

вио да ће во де ћи ак ци о на ри 

НИС-а – ру ска ком па ни ја „Гас -

пром њефт” и Ре пу бли ка Ср би ја –

на ста ви ти да ја ча ју кон ку рент ност

Ра фи не ри је.

Пу шта њу у рад по стро је ња при -

су ство ва ли су и ми ни стар без порт -

фе ља Не над По по вић, ми ни стар ка

за европ ске ин те гра ци је Ја дран ка

Јок си мо вић, ми ни стар ка жи вот не

сре ди не Ире на Ву јо вић, бив ши ми -

ни стар енер ге ти ке Алек сан дар Ан -

тић, гра до на чел ник Пан че ва Алек -

сан дар Сте ва но вић...

АК ТИВ НО СТИ У ПАР КУ ПРИ РО ДЕ ПО ЊА ВИ ЦА

Чи шће ње ко ри та ба ге ром

СТВА РА ЊЕ ТИ МА ЗА РЕ ША ВА ЊЕ 
ПРО БЛЕ МА „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈЕ”
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Ско ро све по сте ље у
ко вид бол ни ци за у зе те

Ре спи ра тор на
амбулан та До ма
здравља ра ди 24 са та

Шта да ра ди те ако
осе ти те симп то ме

Пре ма пре се ку на чи ње ном у
сре ду, 18. но вем бра, то ком да -
на, у ко вид де лу пан че вач ке
Оп ште бол ни це би ло је 239 за -
у зе тих по сте ља од укуп но 240
на ме ње них обо ле ли ма од ко -
ви да. Ме ђу па ци јен ти ма за ра -
же ним ко ро на ви ру сом, њих 114
је би ло из ју жног Ба на та, исто
то ли ко с под руч ја Бе о гра да,
док је 11 до ла зи ло из оста лих
ме ста у Ср би ји. То очи глед но
зна чи да се епи де ми о ло шка си -
ту а ци ја у гра ду, као ни у остат -
ку др жа ве – не по пра вља.

Као што је по зна то, од 10. но -
вем бра још је дан део пан че вач -
ке Оп ште бол ни це ра ди у ко -
вид ре жи му, па се од та да па -
ци јен ти за ра же ни ко ро на ви ру -
сом сме шта ју на Ин фек тив но и
ОРЛ оде ље ње, на ста ро Груд но,
као и на пр ви, тре ћи и че твр ти
спрат Ин тер ног оде ље ња. Све
оста ле слу жбе Бол ни це су са да
у хи рур шкој вер ти ка ли, а

примају се и опе ри шу са мо хит -
ни слу ча је ви, пре све га осо бе с
кар ди о ло шким и не у ро ло шким
обо ље њи ма и па ци јен ти с ма -
лиг ни те ти ма. Оба вља ју се и по -
ро ђа ји. Та ко зва ног хлад ног опе -
ра тив ног про гра ма до да љег не -
ће би ти. По се те су за бра ње не,
без об зи ра на то о ком де лу бол -
ни це је реч. Спе ци ја ли стич ки
цен тар та ко ђе при ма са мо хит -
не слу ча је ве, а све кон тро ле су
од ло же не.

Обратите пажњу

У До му здра вља ка жу да па ци -
јент ко ји осе ћа те го бе у ви ду
по ви ше не тем пе ра ту ре, ка шља,

гу бит ка чу ла уку са и ми ри са,
тре ба да се ја ви те ле фо ном
свом иза бра ном ле ка ру, ко ји
ће од ре ди ти да љи ток ле че ња.
Сви иза бра ни ле ка ри Слу жбе
оп ште ме ди ци не има ју слу жбе -
не те ле фо не. По треб но је да
по зо ве те фик сни или мо бил ни
број ам бу лан те у ко јој се ле чи -
те (бро је ви се мо гу на ћи на сај -
ту До ма здра вља), ка ко би сте
до би ли слу жбе ни број свог иза -
бра ног ле ка ра, ком ће те се пр -
во ја ви ти пу тем те ле фо на.

Иза бра ни ле кар на осно ву
ва ших симп то ма од ре ђу је да -
љи ток ле че ња, фор ми ра упу те
за ла бо ра то ри ју и ренд ген и по
до би ја њу ре зул та та на ја вљу је
вас ко вид ам бу лан ти уко ли ко
за то има по тре бе.

У Вој во ди ни ван ред но

У свом не дељ ном из ве шта ју од
сре де, 18. но вем бра, Ин сти тут
за јав но здра вље Вој во ди не
оценио је епи де ми о ло шку 

си ту а ци ју у по кра ји ни као ван -
ред ну, с да љом тен ден ци јом
по гор ша ња. Са мо у уто рак, 17.
но вем бра, у Вој во ди ни је ре ги -
стро ва но 1.118 но вих слу ча је -
ва обо ле лих од ко ви да 19.

„У овом тре нут ку на те ри то -
ри ји 32 оп шти не си ту а ци ја се
оце њу је као ван ред на, и то у:
Но вом Са ду, Зре ња ни ну, Срем -
ској Ми тро ви ци, Пан че ву,
Kикинди, Су бо ти ци, Сом бо ру,
Бач кој Па лан ци, Вр шцу, Бе лој
Цр кви, Бе о чи ну, Опо ву, Жа бљу,
Али бу на ру, Срем ским Kарлов -
цима, План ди шту, Те ме ри ну,
Kовачици, Kули, Ин ђи ји, Ру ми,
Вр ба су, Бе че ју, Ири гу, Kовину,
Ши ду, Ти те лу, Жи ти шту, Ср бо -
бра ну, Но вом Бе че ју, Но вој Цр -
њи и Но вом Kнежевцу. У оста -
лим гра до ви ма и оп шти на ма
си ту а ци ја се оце њу је као из ра -
зи то не по вољ на с тен ден ци јом
по гор ша ња у ван ред ну”, на во ди
се у из ве шта ју ове ин сти ту ци је.

Д. Ко жан

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ПАН ЧЕ ВУ И ВОЈ ВО ДИ НИ

НЕ ВИДИ СЕ СВЕ ТЛО НА КРА ЈУ ТУ НЕ ЛА

КРАЈ ЈЕД НЕ АФЕ РЕ

„Апо те ка Пан че во” по сле 230 го ди на 
пре ста ла да по сто ји

Од бор ни ци Скуп шти не гра да
29. ок то бра усво ји ли су од лу -
ку о уки да њу и ли кви да ци ји
„Апо те ке Пан че во”, чи ме је
та уста но ва при мар не здрав -
стве не за шти те – с тра ди ци -
јом од 230 го ди на! – и зва -
нич но пре ста ла да по сто ји. На
тај на чин је окон ча на пе то го -
ди шња аго ни ја „Апо те ке”, чи -
ји су објек ти ста вље ни под
кључ, а дуг на ра стао на
403.027.420,75 ди на ра. По пре -
су ди При вред ног су да у Пан -
че ву, Гра ду као осни ва чу за -
па ло је да на ми ри нај ве ћег
по ве ри о ца, ко ји по тра жу је
327.161.140,39 ди на ра.

Од лу ком о за кљу че њу спо -
ра зу ма о ре гу ли са њу ме ђу соб -
них од но са из ме ђу „Фе никс
фар ма” д. о. о. Бе о град и Гра да
Пан че ва, ко ју су, та ко ђе, из гла -
са ли од бор ни ци, ло кал на са -
мо у пра ва ћe на зна че ни из нос
ис пла ћи ва ти у ра та ма до 31.
де цем бра 2022. го ди не, а уко -
ли ко то бу де ре дов но чи ни ла,
по ве ри лац ћe опро сти ти за те -
зну ка ма ту, ко ја је на ра сла на
чи та вих 185,5 ми ли о на ди нара.

Ово ли ки дуг пре ма до ба вља -
чи ма, ко ји су ка ма те још уве -
ћа ле, за са мо три го ди не на -
пра ви ло је ру ко вод ство на че -
лу с ди рек тор ком Бран ком

Мило је вић, ко ја је из фир ме
оти шла под ис тра гом за ви ше
про не ве ра, уз три де се так суд -
ских спо ро ва, с ви шком од 49
за по сле них ми мо про пи са и
ви ше ми ли он ским ме сеч ним
ма те ри јал ним тро шко ви ма.

Уо ча ва ју ћи ва жност „Апо те -
ке Пан че во” за за јед ни цу, Град
је у јед ном тре нут ку ис ка зао
спрем ност да јој по мог не, али
су се до број во љи ис пре чи ли
про пи си, ко ји за бра њу ју на -
док на ђи ва ње ду го ва за ле ко -
ве, за ко је је Фонд за здрав -
стве но осиrурање већ дао 80
од сто нов ца, а ко ји је не на -
мен ски утро шен.

Због по тра жи ва ња по ве ри -
ла ца, 31. де цем бра 2015. го ди -
не ра чун ове уста но ве је бло -
ки ран, а слу ча јем су по че ли да
се ба ве ис тра жни ор га ни. Ди -
рек тор ка, ко ја у фо те љи ни је
са ста ви ла ни осам ме се ци, под -
не ла је остав ку, за њом су то
учи ни ли и чел ни ци Управ ног
од бо ра и чла но ви Над зор ног
од бо ра из ре до ва за по сле них,
а део рад ни ка је, по сле ни за
про те ста, уз ми ни мал ну от -
прем ни ну оти шао на би ро за
не за по сле не. Не ки до ба вља чи,
ма хом из Пан че ва, фи нан сиј -
ски су про па ли јер ни су мо гли
да на пла те сво ја по тра жи ва ња.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сата.
И овог ме -

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПО СЛЕД ЊА ВЕСТ

Кри зни штаб хит но
за се да у пе так

За пе так, 20. но вем бар, у 9
са ти, на ја вље на је но ва хит -
на сед ни ца Kризног шта ба
за бор бу про тив ко ви да 19.

Прет по ста вља се да би на
тој сед ни ци мо гле би ти раз -
ма тра не но ве ме ре, а ме ди -
ји се углав ном по зи ва ју на
из ја ву пре ми јер ке Ане Бр -
на бић, ко ја је по чет ком не -
де ље на ја ви ла да би сле де ћа
ме ра, ако до са да шње не да -
ју аде ква тан ре зул тат, мо гла
да бу де и не ка вр ста за бра не
кре та ња.

Спе ку ли ше се и да би Кри -
зни штаб мо гао да раз ма тра
пред ло ге епи де ми о ло га др
Бра ни сла ва Ти о до ро ви ћа о:
да љем скра ћи ва њу рад ног
вре ме на про дав ни ца, ка фи -
ћа и дру гих уго сти тељ ских
обје ка та; пре ла ску на рад од
ку ће и оба ве зној по твр ди за
вр ти ће да ро ди те љи мо ра ју
да бу ду на рад ном ме сту, те
о огра ни ча ва њу бро ја пут -
ни ка у јав ном град ском пре -
во зу. Д. К.

ХАП ШЕ ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Бе же ћи уда рио у
поли циј ски ау то мо бил
При пад ни ци Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва у Пан че ву
ухап си ли су у но ћи из ме ђу по -
не дељ ка и утор ка, 16. и 17. но -
вем бра, М. Б. (1990) из око ли не
Пан че ва, због по сто ја ња осно ва
сум ње да је из вр шио кри вич на
де ла нео вла шће на про из вод ња
и ста вља ње у про мет опој них
дро га и на пад на слу жбе но ли -
це у вр ше њу слу жбе не ду жности.

По ли ци ја је, на и ме, у во зи -
лу у ко јем је М. Б. био с во за -
чем (27), за ко јим се ин тен -
зив но тра га, про на шла око два
ки ло гра ма ма ри ху а не, 720 гра -
ма ам фе та ми на и 670 гра ма
ам фе та мин ског уља.

Kада им је па тро ла прет ход -
но да ла знак да се за у ста ве, во -
зач је на гло кре нуо у ри кверц, а
по том уда рио у по ли циј ски ау -
то мо бил, на кон че га је на ста вио
да во зи ка јед ном од по ли циј -
ских слу жбе ни ка. Осум њи че ном
М. Б. је од ре ђе но за др жа ва ње
до 48 са ти и он је, уз кри вич ну
при ја ву, при ве ден над ле жном
ту жи ла штву у Пан че ву. Д. К.

ПРИ ВРЕД НА КО МО РА

На гра да за дру штве но
од го вор не фир ме

При вред на ко мо ра Ср би је осми
пут за ре дом до де љу је На ци о -
нал ну на гра ду за дру штве но
од го вор но по сло ва ње „Ђор ђе
Вај ферт” за 2019. го ди ну ком -
па ни ја ма ко је има ју нај у спе -
шни је при ме ре при ме не прин -
ци па и праксa дру штве не од -
го вор но сти у Ср би ји

На кон курс, ко ји је отво рен
до 18. де цем бра, мо гу се при -
ја ви ти сва при вред на дру штва,
без об зи ра на ве ли чи ну и де -
лат ност, ко ја су у сво је по сло -
ва ње угра ди ла прин ци пе дру -
штве не од го вор но сти, бри гу о
за по сле ни ма и људ ским пра -
ви ма, за шти ти жи вот не сре ди -
не, за јед ни ци у ко јој по слу ју,
тр жи шту и имо ви ни.

При ја ве се вр ше на сај ту При -
вред не ко мо ре, а за уче шће je
по треб но да при вред но дру -
штво при пре ми кон кре тан при -
мер до бре прак се дру штве но
од го вор ног по сло ва ња ре а ли -
зо ван у прет ход не две го ди не,
уз де таљ но по пу њен упит ник
за при ја ву. Д. К.

НАШ ЧОВЕК

При зна ње за 
учи те ља Пе ђу

Пре драг Пе ђа Стар че вић,
учи тељ у ОШ „Јо ван Јо ва но -
вић Змај” у Пан че ву, је дан
је од де сет нај бо љих еду ка -
то ра у Ср би ји, пре ма ми шље -
њу струч не ко ми си је удру -
же ња „Жи во јин Ми шић”.

Сед му ге не ра ци ју нај бо -
љих еду ка то ра Ср би је, као и
све прет ход не, чи не учи те -
љи и на став ни ци основ них
и сред њих шко ла ко ји се сво -
јим из у зет ним ра дом и за -
ла га њем ис ти чу у ра ду са
уче ни ци ма.

Ове го ди не, по ред редовне
категорије „нај бо љи еду катор”,
уведена је и категорија „на -
став ни ци у до ба пан де ми је”.

На кон сед мо ме сеч ног про -
це са се лек ци је иза бра но је
тро је по бед ни ка у окви ру пан -
де миј ског обра сца (ме ђу њи -
ма је учи тељ Пе ђа) и сед мо -
ро у окви ру основ ног обра -
сца. По бед ни цима ће по ред
ти ту ле нај бо љег еду ка то ра,
при па сти и нов ча на на гра да
од по 100.000 ди на ра. Д. К.

У АМ БУ ЛАН ТУ И НО ЋУ

Због знат но по ве ћа ног бро ја

па ци је на та ко ји се ја вља ју у ко -

вид ам бу лан ту До ма здра вља

Пан че во, уве де но је ноћ но де -

жур ство, што зна чи да та

амбулан та, ко ја се на ла зи у

Змај Јо ви ној 10, са да ра ди

нон-стоп. Те ле фо ни ам бу ланте

су: 062/807-31-10, 062/807-

31-09 и 062/807-31-47.



У то ку ко па ње
попреч них ули ца

Про шле не де ље су Пре драг
Жив ко вић, члан Град ског ве ћа
за ду жен за са о бра ћај и ко му -
нал ну де лат ност, и Зо ран Аша -
нин, в. д. ди рек то ра ЈKП-а „Во -
до вод и ка на ли за ци ја”, об и шли
де ло ве на се ља Скро ба ра где се
из во ди дру га фа за ра до ва на
из град њи во до вод не мре же.
Пре ма Жив ко ви ће вим ре чи ма,
уве ри ли су се да се све од ви ја
пла ни ра ном ди на ми ком и тре -
ба ло би да ра до ви, сход но уго -
во ру, бу ду за вр ше ни до сре ди -
не де цем бра.

У овој ин ве сти ци ји Град је
уче ство вао са 50 од сто сред -
ста ва, док је дру гу по ло ви ну
обез бе дио По кра јин ски се кре -
та ри јат за по љо при вре ду, во -
до при вре ду и шу мар ство. Ре -
сор ни већ ник је ре као:

– Овом ин ве сти ци јом за вр -
ша ва се го то во ком плет на во -
до вод на мре жа у град ским ме -
сним за јед ни ца ма, та ко да ће -
мо но вем бар ис ко ри сти ти ка -
ко би смо за јед но с пред став -
ни ци ма јав них ко му нал них
пред у зе ћа, чи ји је осни вач Град,
и свих ме сних за јед ни ца у

Панче ву де фи ни са ли ко му нал -
не при о ри те те и бла го вре ме но
при пре ми ли бу џет за 2021. За -
вр ше так ра до ва и пу шта ње мре -
же у функ ци ју сва ка ко ће мно -
го зна чи ти ста нов ни ци ма Скро -

ба ре, јер смо у прет ход не две
го ди не, што се ти че во до вод -
них ин ста ла ци ја, нај ви ше зах -
те ва пу тем МЗ Гор њи град до -
би ја ли из Скро ба ре и с Kарауле,
где се тре нут но ра ди на ре а ли -
за ци ји про јек та јав но-при ват -
ног парт нер ства за пу те ве, јер

је овај део ин фра струк ту ре та -
мо ре шен. За сле де ћу го ди ну
оста је при кљу че ње Ба нат ског
Но вог Се ла на во до вод ну мре -
жу и на дам се да ће и то бр зо
би ти ре а ли зо ва но.

Јед на ви ше де це ниј ска ста -
нов ни ца Скро ба ре, ко ја је на -
вик ну та на то да у на се љу не -
ма основ не усло ве за жи вот,
за до вољ на је што ће уско ро
има ти мо гућ ност да ужи ва у
ци ви ли за циј ским те ко ви на -
ма, иа ко ком ши је, чла но ви 

ње не по ро ди це и она са да мо -
ра ју да пре ска чу „ба ри ка де”.
Дода је:

– Сад ко па ју по преч не ули -
це. Глав на, ова по ред пу та, за -
вр ше на је ле тос и ру пе су за тр -
па ли од мах. Де ша ва се да пре -
ки ну не ки те ле фон ски или
струј ни кабл... Не сме мо још
увек да се ра ду је мо, по ста вља -
ју тек глав ни вод, а док сва ко
до би је кућ ни при кљу чак, про -
ћи ће још при лич но вре ме на...
Кад та во да по те че с на ше че -
сме и ску ва мо ка фу ко ри сте ћи
је – тад ће мо се ра до ва ти. Ипак,
не на да мо се да ће се то де си -
ти уско ро. По сао ис пред на ше
ку ће одав но су за вр ши ли и тра -
ва се зе ле ни. И за бо ра ви ли смо
да су ко па ли...

Пре драг Жив ко вић ка же да
ће ве ро ват но по чет ком сле де -
ће го ди не гра ђа ни мо ћи да
апли ци ра ју и да се при кљу че
на во до вод ну мре жу у Скро ба -
ри. Укуп на вред ност ин ве сти -
ци је је 12 ми ли о на ди на ра.

При ла го ђа ва ње
просто ра из ме ђу
Архи ва и До ма
омлади не зах те ви ма
чо ве ка ко ји жи ви у
21. ве ку

Пла ни ра се из град ња
ком плек са
ветроелектра на

Од бор ни ци ло кал ног пар ла -
мен та на сед ни ци одр жа ној 16.
но вем бра пред со бом су има -
ли шест та ча ка днев ног ре да.
Те ме су би ле у ве зи с но вим
план ским до ку мен ти ма, али
го во ри ло се и о це нов ни ци ма
ра до ва на одр жа ва њу пу те ва,
као и о не ким ка дров ским
реше њи ма.

Сед ни ца је тра ја ла по ла сата.

Уре ђе ње де ва сти ра ног
дела цен тра

Нај пре је јед но гла сном од лу -
ком пред став ни ка гра ђа на усво -
јен План де таљ не ре гу ла ци је
де ла бло ка 089. До ку мент је
од бор ни ци ма пред ста вио ди -
рек тор ЈП-а „Ур ба ни зам” Сла -
ве Бо ја џи ев ски.

Пре ма ње го вим ре чи ма, овај
акт об ра ђу је по тез ко ји се на -
ла зи око Зе ле не пи ја це, као и
са му пи ја цу, а њи ме се ства ра
прав ни основ за из ра ду тех -
нич ке до ку мен та ци је за до дат -
но уре ђе ње про сто ра из ме ђу
„Мак си ја”, Исто риј ског ар хи -
ва, До ма омла ди не и пи ја це.

– Нај ва жни ји део по сла би -
ће нат кри ва ње Зе ле не пи ја це,
али он под ра зу ме ва и уре ђе -
ње при лич но де ва сти ра ног
про сто ра ко ји се на ла зи из -
ме ђу Исто риј ског ар хи ва и До -
ма омла ди не; све до ци смо и
анар хич ног пар ки ра ња та мо.
Са да ће мо отво ри ти мо гућ -
ност при ла го ђа ва ња тог про -
сто ра зах те ви ма чо ве ка ко ји
жи ви у 21. ве ку. Уре ди ће мо
га, на пра ви ће мо зе ле не по вр -
ши не... План ским до ку мен том
ко ји је ра ђен у са рад њи с ЈКП-
ом „Зе ле ни ло”, ка ко сам ре -
као, пред ви ђе но је да се нат -
кри је део Зе ле не пи ја це и, хи -
по те тич ки, уко ли ко Град бу -
део обез бе дио но вац за та кву

ин ве сти ци ју, из гра ди под зем -
на га ра жа ис под ње – ка зао је
Бо ја џи ев ски.

Пе тар Јо јић (СРС) ре као је
да нат кри ва ње пи ја це тре ба да
бу де при о ри тет, а да се по том
раз ми шља о га ра жи, па је као
и на прет ход ној сед ни ци упу -
тио од бор ни ке ка пи ја ца ма у
Зе му ну и на Вра ча ру да ви де
ка ко пи јач ни про стор мо же да
бу де уре ђен.

По том је усво јен и пред лог
од лу ке о из ра ди Пла на де таљ -
не ре гу ла ци је ин фра струк тур -
ног ком плек са за об но вљи ве из -
во ре енер ги је на под руч ју ка -
та стар ских оп шти на Ба нат ско
Но во Се ло и До ло во. Тим пла -
ном би ће омо гу ће на из град ња
још јед ног ве тро пар ка од 60 ве -
тро тур би на – ве тре ња ча чи ја ће
укуп на сна га би ти до 300 ме га -
ва та. Ини ци ја ти ва је сти гла од
бе о град ске фир ме „Ве тро зе ле -
на” – тре ба ло би да акт ство ри
основ за из град њу ком плек са
ве тро е лек тра на са од го ва ра ју -
ћом по ве за ном сред њо на пон -
ском ка блов ском, те ле ко му ни -
ка ци о ном и оста лом мре жом.

Гра ди ће се и мре жа при ступ -
них пу те ва, а због ве тро е лек -
тра не план се ра ди за об у хват
од 46,4 ки ло ме тра.

Пи та ње о нов цу за спорт

За пред ло ге це нов ни ка ра до ва
на зим ском и на ре дов ном

одржа ва њу пу те ва на те ри то -
ри ји гра да скуп штин ска ве ћи -
на по ди гла је ру ке без рас пра -
ве. Та ко ђе, ни је би ло из ла за ка
за го вор ни цу ка да је на днев -
ни ред до шао Пред лог до пу не
про гра ма оту ђе ња и да ва ња у
за куп гра ђе вин ског зе мљи шта
у јав ној сво ји ни на те ри то ри ји
Пан че ва за 2020.

На кон то га, опет без обра -
зла га ња и ко мен та ра, раз ре -
шен је ста ри и име но ван но ви
пред сед ник Ко ми си је за пла -
но ве, чи ји је по сао да ту ма чи
ур ба ни стич ко-план ска ак та.
Уме сто дипл. ар хи тек те Ја сми -
не Ву јо вић, са да је пред сед -
ник ин же њер са о бра ћа ја Јо -
ван Стан ко вић.

Ко ми си ја за пла но ве има се -
дам чла но ва, за ме ни ка пред -
сед ни ка и пред сед ни ка. Тро је
се име ну је на пред лог по кра -
јин ске вла сти. Ка ко пи ше у зва -
нич ним до ку мен ти ма, тре ба ло
би да сви они бу ду из ре до ва
„струч ња ка за област про стор -
ног пла ни ра ња и ур ба ни зма и
дру гих обла сти ко је су од зна -
ча ја за оба вља ње струч них по -
сло ва у обла сти пла ни ра ња,
уре ђе ња про сто ра и из град ње”.

На кра ју, од бор ник Срп ске
ра ди кал не стран ке Сло бо дан
Мр ђен по ста вио је од бор нич ко
пи та ње у ве зи са сред стви ма из
бу џе та Гра да на ме ње ним за
област спор та. Тра жио је да му
се до ста ве тач ни по да ци о то ме
ко ли ко је град фи нан сиј ски по -
мо гао ау то мо би ли сти Ду ша ну
Бор ко ви ћу у по след ње че ти ри
го ди не, а ко ли ко је нов ца рас -
по ре ђе но Са ве зу за школ ски
спорт Пан че ва у истом пе риоду.

Мр ђен је за мо лио град ску
власт да му до ста ви це ло ку пан
из ве штај с до не тим од лу ка ма
о „укуп ној рас по де ли бу џет -
ских сред ста ва за област спор -
та у про те кле че ти ри го ди не, у
ци љу објек тив ног са зна ња и ја -
сног при ка за у ко јој ме ри су
сред ства би ла ра ци о нал но, на -
мен ски и од го вор но до де љи ва -
на ко ри сни ци ма свих спорт -
ских удру же ња, клу бо ва и ак -
тив них чла но ва”.
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РА ДО ВИ У НА СЕ ЉУ СКРО БА РА

Уско ро „че смо ва ча” у свим де ло ви ма гра да

Славе Бојаџиевски:
„Предвиђено је да се
наткрије део Зелене
пијаце и, хипотетички,
уколико Град будео
обезбедио новац за
такву инвестицију,
изгради подземна
гаража испод ње”.

Сла жем са оце ном да у жи вом про гра му мо же сва шта да
се до го ди, али ако зо ве те Ацу Лу ка са, по себ но у ста њу у
ко јем је он те ве че ри био, и про сто, ја ни сам ТВ но ви нар -
ка, ту сте ви да ле ко ис ку сни ји, али по све му оно ме што
знам, но ви нар ка, но ви нар, ко ји во ди тај жи ви про грам,
мо ра да бу де на ро чи то на опре зу шта ту мо же да се до го -
ди. И осим што би тре ба ло да пре ки не го ста, тре ба ло би на
не ки на чин и да се огра ди од оно га што је тај гост рекао.

(Но ви нар ка Та ма ра Скро за, те ле ви зи ја „Но ва С”, 10.
но вем бар)

* * *
Иде ал нео ли бе ра ли зма је да не ма иде а ла. А, су штин ски,
иде ал је но вац. У та квом дру штве ном устрој ству све се
сво ди на за ра ду или пу ко пре жи вља ва ње, а не ма се ни
сна ге ни вре ме на за по ро ди цу, при ја те ље, ика кве дру ге
жи вот не са др жа је. Од бра на од тог ро бо вла снич ког си -
сте ма ве ли ких кор по ра ци ја је да чо век има и са чу ва не -
ки свој лич ни иде ал, бо ри се и жи ви за ње га, и то ће учи -
ни ти да жи вот до би је сми сао и свр ху. Ве ћи ну ли ко ва у
фил му „Име на ро да” по кре ћу иде је, а та ко ђе су жи ве ли у
дру штву ко је је њи хо ве иде је сма тра ло ни штав ним.

(Глу ми ца Ка та ри на Жу тић, „Блиц”, 12. но вем бар)

* * *
У пред ста ви „Врат од ста кла” играм ба бу мо јих го ди на
ко ја је је ди на у по бу ни, сви оста ли су у ду бо кој ане сте зи -
ји. На рав но, све то је ћо рак и она за вр ша ва пред ста ву без
ика кве по бе де. У пред ста ви „Ла жљи ви ца” у „Ате љеу” исто
играм ста ру же ну, та ко ђе у по бу ни. Она до ла зи у ла жни
му зеј не ког тај ку на код те не ке дру ге ста ре же не ко ја ра -
ди у му зе ју и жи ви свој ма ли зар ђа ли жи вот и не обра ћа
па жњу ни на шта, не све сна да по ма же ло пи ни, тај ку ну,
ђу бре ту, оло шу, ка ко то ка же мој лик. Да ље мој лик го во -
ри: „Ем је ма знуо згра ду, ем му град ска ку ћа пла ћа све
ко му на ли је јер је то ба ја ги град ски му зеј и он ће све ово
да шут не у не ки по друм и усе ли ће се ов де”. Да кле, то су
пред ста ве ко је се ти чу нас, ко је се ме не ти чу, и оне го во -
ре о то ме ка ко је ово дру штво по ре ме ће но и по де ље но...
Отаџ би на је та мо где ти је до бро, а не где су сар ме.

(Глу ми ца Је ли са ве та Се ка Са блић, НИН, 12. новембар)

* * *

* * *
Кор по ра ци је, ком па ни је су не до дир љи ви моћ ни ци. Игра -
ју се бо го ва на зе мљи и уз по др шку по ли тич ке оли гар хи -
је од ре ђу ју суд би ну жи вих љу ди, а не по шту ју ни мр тве.
Вла сни ци су це ло куп ног жи во та рад ни ка и свих нас. Жи -
ви мо у џун гли гдје се га зе еле мен тар на људ ска пра ва.
Вла сни ци на ших жи во та про мо ви шу по ли ти ке ко је су
им бли ске; са мо на из глед сло бод ну еко но ми ју и тр жи -
ште ко ја је за пра во кон цен тра ци ја мо ћи за јед ни це по ли -
ти ча ра и ка пи та ла. Њи ма ни ка ко не од го ва ра ју иде је у
чи јем цен тру се на ла зи со ли дар ност, ко ја се ко си с пла -
но ви ма аку му ла ци је ток сич ног ка пи та ла, ње го вог пра ња
и ства ра ња огром них со ци јал них не јед на ко сти.

(Са ра јев ски по зо ри шни и филм ски ре ди тељ Ди но Му -
ста фић, „Блиц”, 10. но вем бар)

* * *
Ова ко ви спа са ва те еко но ми ју у вре ме ко ро не? Мо жда
ви то не зна те, али по зо ри шта ни су уго сти тељ ски објек ти
– клу бо ви, спла во ви, ни ти ор га ни за то ри по себ них и кла -
сич них ига ра на сре ћу – кла ди о ни це, коц кар ни це. Огра -
ни чи ли сте нам и број гле да ла ца и ква дра ту ру пер ка пи -
та; ме ри ли смо пу бли ци тем пе ра ту ру на ула зу, но ге им
мо чи ли у дез ин фек ци о на сред ства, при мо ра ва ли љу де
да и по ред све га то га пред ста ве гле да ју са ма ска ма на
ли цу... али упр кос на шој са ве сно сти у спро во ђе њу ва ших
ме ра, иден ти фи ко ва ли сте по зо ри шта као жа ри ште за -
ра зе... И, мо лим нај љу ба зни је, не мој те нам у за ме ну ну -
ди ти ма ти не као да љу ди ко ји су на ша пу бли ка не ма ју
дру гих рад них, по ро дич них и при ват них оба ве за, па им
је све јед но у ком тер ми ну ће пред ста ва би ти игра на.

(Глу мац Ра до слав Ра ле Ми лен ко вић, „Но ва.рс ” пре не -
ла с „Феј сбу ка”, 16. но вем бар)

* * *
На ро де, уко ли ко вам је по треб но чи шће ње ста на или
кан це ла ри је, узми те ме. Умем то до бро да ра дим, еко ло -
шким сред стви ма. А и по мо ћи ће те ми да за вр шим но ву
збир ку при ча ко ју пи шем. По сто ји мно го пред ра су да
пре ма чи шће њу као по слу, да је оно ре зер ви са но за „ни -
же” сло је ве дру штва, да га је сра мо та ра ди ти… Ја то не
ми слим. Чи шће ње је та ко ђе ху ман – ка ко је не ко на
„Тви те ру” ока рак те ри сао ба вља ње пи са њем – и по тре бан
по сао, пла не ту ће мо, мо жда, спа сти ка да са вла да мо тај
ко рак да очи сти мо за со бом. С дру ге стра не, чи шће ње ме
ин те лек ту ал но не ис цр пљу је ко ли ко пи са ње и мо же да се
ком би ну је с пи са њем, што дру ги по сло ви ко је ра дим не
мо гу. Чи шће ње мо же би ти и за ме на за не ку дру гу фи зич -
ку ак тив ност, те ре та ну на при мер.

(Спи са те љи ца Дра го сла ва Бар зут, „Но ва.рс ” пре не ла с
„Тви те ра”, 16. но вем бар)

КОНЦЕПТ НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

УСКО РО КРОВ НАД ЗЕ ЛЕ НОМ ПИ ЈА ЦОМ,
МО ЖДА И ГА РА ЖА ИС ПОД ЊЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



То ком пр вог та ла са пан де ми је ко ви -
да 19, у вр ти ћи ма ши ром Ср би је, па
та ко и у Пан че ву, вас пи та чи су тра -
жи ли да ро ди те љи при ло же по твр ду
да су у оба ве зи да ис пу ња ва ју сво је
рад не оба ве зе. Ме ра је би ла крат ког
да ха, а њен циљ је био да се рас те ре те
ка па ци те ти деч јих уста но ва и ис пу не
пре по ру ке Кри зног шта ба. Са да се у
ме ди ји ма по но во вр ти иста при ча –
да се од ро ди те ља тра жи го ре на ве де -
на по твр да по сло дав ца.

По во дом ин фор ма ци је ко ја се по -
ја ви ла у ме ди ји ма у ве зи с на вод ном
но вом ме ром ко ја се ти че по твр ђи ва -
ња оба ве зног ра да ро ди те ља чи ја де -
ца бо ра ве у вр ти ћу, Ми ни стар ство
про све те, на у ке и тех но ло шког раз -
во ја са оп шти ло је да ро ди те љи за сад,
с об зи ром на тре нут ну епи де ми о ло -
шку си ту а ци ју, ни су у оба ве зи да доно -
се у вр тић по твр ду о оба ве зном ра ду

на рад ном ме сту. Ка ко ка жу у овом
ми ни стар ству, два нај ва жни ја по ка -
за те ља – тре нут ни број по зи тив не де -
це (0,017%) и за по сле них (0,838%),
као и про сеч на до ла зност де це, ко ја
је у ок то бру би ла 68,01%, ука зу ју да у
овом тре нут ку не ма по тре бе за сма -
ње њем бро ја де це у вр ти ћи ма и рас -
те ре ће њем ка па ци те та.

Ми ни стар ство под се ћа да су све
пред школ ске уста но ве при пла ни ра -
њу ор га ни за ци је ра да с де цом у оба -
ве зи да по шту ју за ко ном про пи са не
нор ма ти ве бро ја де це у вас пит ној гру -
пи и да од лу ке о по ве ћа њу од но сно
сма ње њу бро ја де це у вр ти ћу или вас -
пит ној гру пи до но се у те сној са рад њи
са осни ва чем од но сно ло кал ним кри -
зним шта бом с об зи ром на ак ту ел ну
епи де ми о ло шку си ту а ци ју у кон крет -
ној ло кал ној за јед ни ци, као и да при -
ме њу ју од го ва ра ју ће пре вен тив но-за -

штит не ме ре. Ми ни стар -
ство про све те, на у ке и тех -
но ло шког раз во ја сва ко -
днев но пра ти епи де ми о ло -
шку си ту а ци ју и са гле да ва
иза зо ве и мо гу ћа ре ше ња у
функ ци о ни са њу пред школ -
ских уста но ва у овим окол -
но сти ма. Ка ко ка жу, с по -
себ ном па жњом се узи ма ју
у об зир ис ку ства пред школ -
ских уста но ва у прет ход -
ном пе ри о ду, раз ли чи ти
усло ви и ка па ци те ти пред -
школ ских уста но ва на ни -
воу Ре пу бли ке Ср би је, као
и сви при спе ли пред ло зи,
ми шље ња син ди ка та и Кри -
зног шта ба.

ДРУШТВО
Петак, 20. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ФРИ ЛЕН СЕ РИ ТРА ЖЕ
ПРЕГО ВО РЕ

Вла ди по сла ли зах тев
Пред став ни ци Удру же ња рад ни ка
на ин тер не ту пре да ли су про шле
не де ље сво је зах те ве Ми ни стар ству
фи нан си ја. Да под се ти мо, фри лен -
се ри мо ра ју да пла те по рез ре тро -
ак тив но за пет го ди на на име опо -
ре зо ва ња свих при хо да ко је су
оства ри ли сво јим ра дом на ин тер -
не ту. То их је ста ви ло у те жак фи -
нан сиј ски по ло жај и они же ле да,
у пре го во ри ма с Ми ни стар ством
фи нан си ја, ре ше свој прав ни ста -
тус ка ко би по ре ске оба ве зе од го -
ва ра ле при ро ди њи хо вог по сла.

Удру же ње рад ни ка на ин тер не -
ту тра жи об у ста ву свих по кре ну -
тих по сту па ка, об у ста ву на пла те и
свих бу ду ћих по сту па ка од стра не
По ре ске упра ве по кре ну тих про -
тив фи зич ких ли ца ко ја су има ла
при лив из ино стран ства.

У Ср би ји, пре ма по да ци ма Удру -
же ња, има ви ше од 100.000 рад ни -
ка на ин тер не ту. Фри лен се ри се
ба ве ра зним по сло ви ма – од про -
гра ми ра ња, пре ко пи са ња и пре во -
ђе ња, па до кре а тив не и мул ти ме -
ди јал не ин ду стри је.

НЕ ГО ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ И
ТОЛЕРАН ЦИ ЈЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Рас пи сан кон курс
По кра јин ски се кре та ри јат за обра -
зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о -
нал не ма њи не – на ци о нал не за јед -
ни це расписao je јав ни кон курс за
су фи нан си ра ње про гра ма и про је -
ка та за очу ва ње и не го ва ње мул ти -
кул ту рал но сти и ме ђу на ци о нал не
то ле ран ци је у АП Вој во ди ни.

За ин те ре со ва не стра не мо гу да
до 25. но вем бра апли ци ра ју за сред -
ства (укуп но је из дво је но око 3,7
ми ли о на ди на ра) про јек ти ма ко ји
чу ва ју и не гу ју је зи ке, на род не оби -
ча је и ста ре за на те, или шти те и
пре зен ту ју фол клор но на сле ђе итд.

На јав ни кон курс се не мо гу при -
ја вљи ва ти ди рект ни и ин ди рект ни
бу џет ски ко ри сни ци, при вред на
дру штва и на ци о нал ни са ве ти на -
ци о нал них ма њи на.

КОН КУРС ЗА БЕС ПЛАТ НУ
ШКО ЛУ ЗА ПРЕД У ЗЕТ НИ КЕ

Уна пре ди те свој би знис
Вла сни ци ма лих ком па ни ја ко је
се ба ве руч ном об ра дом и из ра дом
пред ме та као што су на кит, ру ко -
тво ри не, ду бо рез, пле ти ва, оде ћа и
обу ћа, а же ле да уна пре де и про -
ши ре сво је по сло ва ње, мо гу да се
до 23. но вем бра при ја ве за бес -
плат ну шко лу за пред у зет ни ке.

Не ко мер ци јал на плат фор ма
Фон да ци је „Но вак Ђо ко вић” упу -
ти ла је по зив сви ма да се при ја ве
за бес плат ну он лајн шко лу за пред -
у зет ни ке ко ја ће би ти одр жа на ове
зи ме. Циљ ове шко ле је уна пре ђе -
ње по сло ва ња ма лих пред у зет ни -
ка, ко ји ће то ком три ме се ца до -
би ти кон сул тант ску по др шку за
раз вој по сло ва ња кроз рад са ис -
ку сним пред у зет ни ци ма и струч -
ња ци ма из обла сти ко је бу ду об ра -
ђи ва ли. Не ке од те ма ко је ће уче -
сни ци мо ћи да чу ју је су: ди ги тал -
ни раз вој брен да, фи нан сиј ско по -
сло ва ње, софт скилс и ка ко раз ви -
ти кре а тив ност и ино ва тив ност.

По ред он лајн пре да ва ња, по ла -
зни ци ће мо ћи да уче ству ју на ве -
би на ри ма и ра ди о ни ца ма и да бу -
ду део гру пе пред у зет ни ка с ко ји -
ма ће мо ћи да раз ме њу ју ис ку ства
и про мо ви шу свој бренд.

РО ДИ ТЕ ЉИ МА СЕ ПЛА СИ РА ЈУ ЛА ЖНЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ

По твр де по сло да ва ца 
тре нут но ни су по треб не

Прошле недеље је орга-
низован бесплатан тре-
нинг безбедне вожње за
ученике Машинске шко-
ле Панчево, у сарадњи
Града Панчева, Полициј-
ске управе Панчево и
Националне возачке ака-
демије НАВАК. Ова ак-
тивност је спроведена у
оквиру пројекта „Живот
за младе возаче”, а на-
мењена је младим воза-
чима који поседују
пробну возачку дозволу
Б-категорије.

Педесетак „машинаца”
имало је прилику да кроз
теорију и праксу прође кроз најва-
жније теме из ове области – од вре-
мена реакције до држања безбедног
одстојања. Поред тога, ђаци су били у
несвакидашњој прилици да пробају
баш оне радње у саобраћају које се не
могу срести сваки дан (слалом вожња
у пуној брзини, оштра проклизавања
итд.), као и да провере себе и своје
возачке склоности.

На самом почетку ученици су се
кроз сажету теорију, током једног са-
та, упознали са основама дефанзив-
не вожње и, између осталог, прове-
рили своја знања о кључним појмо-
вима безбедности саобраћаја који ни-
су обухваћени законским прописи-
ма. После тога су имали практичне
вежбе у којима су мањим и средњим
брзинама за управљачем аутомобила
примењивали стечено теоријско зна-
ње – безбедно су обилазили препре-
ке, ефикасно кочили. Према речима

инструктора НАВАК-а, основни циљ
ових практичних вежби је да се мла-
дим учесницима у саобраћају пружи
знање о најкритичнијим опасности-
ма и могућност да први пут као воза-
чи досегну и пређу границе које пред
возача постављају пут и аутомобил.
На овај начин сваки од ученика је
имао могућност да усаврши своју спо-
собност да процени опасност, могућ-
ности за избегавање, али и саму ре-
акцију у последњем тренутку.

Поред горенаведеног, панчевачки
ђаци су били у прилици и да на сво-
јој кожи осете чеони судар и превр-
тање коришћењем симулатора. На-
кон завршеног тренинга сваки уче-
ник је добио цертификат. Ђаци и
професори Машинске школе Панче-
во оценили су да је овакав вид еду-
кације веома користан и изразили
жељу да у будућности буде што више
оваквих тренинга.

ПО СЛОВ НИ БИ ЛАНС НАФТ НОГ ГИ ГАН ТА

Упр кос све му НИС 
на ста вља по ста ром

Ко об ра ђу је 0,5 хек та ра
зе мље, пла ћа оба ве зе 
као и ве ле по сед ник са 
100 хек та ра

Про сеч на по љо при вред на
пен зи ја из но си 
11.249 дина ра

Др жа ва већ не ко ли ко го ди на по ку -
ша ва да ре ши про блем на го ми ла них
ду го ва по љо при вред ни ка на ста лих на
име за о ста лих до при но са за пен зи је.
Над ле жни ак тив но тра же ре ше ње, а
зе мљо рад ни ци се жа ле на ви си ну упла -
та – мо ра ју да из дво је око 20.000 ме -
сеч но на име здрав стве ног и пен зиј -
ског оси гу ра ње. По себ но је ве ли ко оп -
те ре ће ње за оне по љо при вред ни ке ко -
ји има ју ма ла га здин ства и ко ји од
то га оства ру ју скром не при хо де. Ствар
је оти шла пре да ле ко, јер је По ре ска
упра ва свим по љо при вред ни ци ма ко -
ји ду гу ју Пен зиј ском фон ду (ПИО)
ста ви ла хи по те ку на има ња.

Кра јем про шле го ди не, пре пан де -
ми је ко ви да 19, Вла да Ср би је на ја ви -
ла је да ће у тре ћем квар та лу 2020. го -
ди не би ти ре шен про блем ви ше де це -
ниј ског ду го ва ња по љо при вред них пен -
зи о не ра ПИО фон ду и да ће би ти про -
мо ви сан нов мо де ла пен зиј ско-ин ва -
лид ског оси гу ра ња за по љо при вред -
ни ке. Чак су се у чи та ву при чу укљу -
чи ли и екс пер ти Свет ске бан ке. Да
под се ти мо, овај про блем се раз вла чи
још од 1986. го ди не и по сто је ћи си -
стем ПИО оси гу ра ња за по љо при вред -
ни ке је, пре ма ре чи ма струч ња ка, прак -
тич но нео др жив. Сто га се у Ср би ји у
по след њих не ко ли ко го ди на дра стич -
но сма њу је број по љо при вред них пен -
зи о не ра од но сно упла та за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње. Од 2009. го -
ди не, ка да је до стиг нут мак си мум од
224.800, сва ког ме се ца број по љо при -
вред них пен зи о не ра сма њу је се у про -
се ку за не пу них 500, а број ке го во ре
да је у по след њој де це ни ји из гу бље но
53.520 по тен ци јал них пен зи о не ра.

Све ма ње пен зи о не ра

Ра чу ни ца је ја сна – ово ни је слу чај но.
Од у ста ја ње од ста ту са по љо при вредног

пен зи о не ра и те ка ко је по ве за но с
њи хо вим ма те ри јал ним и дру штве -
ним ста ту сом. То се пре све га од но си
на за кон ски не ре ше но пи та ње пен -
зиј ског оси гу ра ња и упла те до при но -
са за ПИО. Још го ра си ту а ци ја усле -
ди ла је на кон из ме на За ко на о пен -
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу по -
љо при вред ни ка од 1. ја ну а ра 2015.
Из ме ње ним за кон ским од ред ба ма
омо гу ће но је да оси гу ра ње за ПИО не
мо ра ју да пла ћа ју сви чла но ви га -
здин ства, већ са мо је дан од њих. У
прак си је то, по пра ви лу, углав ном
но си лац до ма ћин ства, док сви оста -
ли чла но ви мо гу, али не мо ра ју да бу -
ду оси гу ра ни.

Том за кон ском од ред бом прак тич -
но је отво ре на мо гућ ност исту па ња из
оси гу ра ња, што су мно ги чла но ви до -
ма ћин ства ис ко ри сти ли и пре ста ли
да упла ћу ју се би до при но се. Пад бро -
ја оси гу ра ни ка, као и ра пид но опа да -
ње по љо при вред них пен зи о не ра ти ме
су до би ли до дат но убр за ње, па је ста -
ње у ПИО фон ду да нас нео др жи во.

С дру ге стра не, ви ше де це ниј ско ло -
ше ста ње у агра ру, бес па ри ца у до ма -
ћин стви ма, прав на не у пу ће ност и

неин фор ми са ност та ко ђе су до при -
не ли све ве ћем од у ста ја њу од пла ћа -
ња. Ипак, нај ве ћи раз лог је то што ти
тро шко ви ни су ма ли и, пре ма ре чи -
ма по љо при вред ни ка, ве о ма оп те ре -
ћу ју њи хов кућ ни бу џет, а не до но се
ни ка кву ко рист. По себ но бо де очи
кри те ри јум по ком се пла ћа ју до при -
но си за ПИО – онај ко об ра ђу ју 0,5
хек та ра зе мље свр стан је у исти кош
као и ве ле по сед ник са 100 хек та ра.

При ват ни фон до ви су спас

Пре ма ре чи ма стру ке, тре нут но су две
оп ци је на сто лу. Пр ва ва ри јан та је да
на пла та до при но са бу де сра змер на
по вр ши ни ко ју до ма ћин ство об ра ђу -
је, а дру га – да за ви си од го ди шњег
при хо да. Др жа ва же ли ко ре ни те ре -
фор ме по љо при вред ног оси гу ра ња по
мо де лу ко ји има ју по је ди не зе мље ЕУ.
Јед на од оп ци ја је и уки да ње за кон -
ски оба ве зног оси гу ра ња и ње го ва за -
ме на при ват ним фон до ви ма, али стру -
ка твр ди да ће те шко та кав пред лог
про ћи у на шим усло ви ма.

По зва нич ним по да ци ма, у овом
мо мен ту у Ср би ји има 175.459 по љо -
при вред них пен зи о не ра, ко ји чи не

10,2 од сто укуп ног бро ја, на во ди се на
офи ци јел ном сај ту ПИО фон да, ко ји
број но ста ње ре дов но ажу ри ра јед ном
ме сеч но. Про сеч на по љо при вред на
пен зи ја из но си 11.249 ди на ра, а нај -
ве ћи број оси гу ра ни ка по љо при вред -
ни ка пла ћа нај ни жу осно ви цу ко ја је
про пи са на за ко ном, а она је у 2019.
го ди ни из но си ла 23.921 ди нар.

Због на ра слог ду га од 90,8 ми ли о -
на ди на ра, по че ло је од у зи ма ње ора -
ни ца по љо при вред ни ци ма. У ову су -
му ни су ура чу на те ка ма те, а по ре зни -
ци су са мо у 2016. до не ли 31 ре ше ње
о при нуд ној на пла ти по ре за. Тре нут -
но, због си ту а ци је с ко ви дом, не зна
се шта ће би ти. Пре ма за ко ну, по сту -
пак при нуд не на пла те по ре за под ра -
зу ме ва на ми ри ва ње ду го ва од у зи ма -
њем по крет них ства ри, не по крет но -
сти, нов ча них по тра жи ва ња, за ра да,
пен зи ја и го то вог нов ца. По љо при -
вред ни ци су, ме ђу тим, огор че ни и не -
ра до при ча ју о овом про бле му, па се
са ми не ка ко бо ре с тим.

Да је враг од нео ша лу, го во ри и случај
по љо при вред ни ка из Вој во ди не ко јем
је оно мад др жа ва од у зе ла шест ју та ра
зе мље због не пла ће них до при носа.

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ ДУ ГУ ЈУ ДВЕ МИ ЛИ ЈАР ДЕ ЕВРА ЗА ПЕН ЗИЈ СКЕ ДО ПРИ НО СЕ

ПРО БЛЕМ МО РА ДА СЕ РЕ ШИ 
ИЛИ ОДЕ ЗЕ МЉА НА ДО БОШ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

Шта нам је чи ни ти
када уда ри мо у зид?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, ко ли ко пу та смо
са мо стр пљи во ула га ли сво је
зна ње, уса вр ша ва ли ве шти не
ко ји ма смо овла да ли и сти -
ца ли но ве, а све с на ме ром да
до стиг не мо циљ ко ји смо по -
ста ви ли за рад лич ног бо љит -
ка. Та ко обич но би ва: ра ди мо
пре да но, тро ши мо вре ме на
све што сма тра мо нео п ход -
ним да би смо се ко нач но
оства ри ли и про гла си ли успе -
шним. И он да, са свим нео че -
ки ва но, ко зна ко ји пут, свом
сна гом тре сне мо у зид.

Ју ре ћи за не -
чим што смо за -
цр та ли да је
нео п ход но да
оства ри мо, бу -
де мо, до би је -
мо... да би смо
(п)оста ли це ло -
ви ти, ис пу ње ни
и за до вољ ни,
уда ра мо у не -
про бој ну тво ре -
ви ну ко ју смо
са зи да ли од (ту -
ђих) оче ки ва ња,
„та ко тре ба ња” и
при ла го ђа ва ња
ка лу пу сва ко -
дне ви це. По ре -
ме ће не рав но -
те же, у бу ни лу
од си ли не удар ца, мно ги од
нас на ста вља ју да уда ра ју у
тај исти зид, ду бо ко уса ђе ног
ве ро ва ња да је то је ди ни пут.

Зид смо по че ли да пра ви -
мо од не у са гла ше но сти са соп -
стве ним би ћем и оче ки ва њима
ко ја дру ги по ста вља ју пред
нас. На чин од ра ста ња, „нај -
бо ље на ме ре” дра гих љу ди 
и тем по ко јим се сме њу ју
наметну ти об ли ци по жељ ног

по на ша ња по ста ју ма те ри јал
од ко јег на ста је зид уса ђе них
уве ре ња пре ма ко јем не ми -
нов но иде мо пра те ћи пу то ка -
зе сва ко дне ви це. Бр зи ну на -
шег при бли жа ва ња зи ду уве -
ћа ва ју стра хо ви и бри ге око
то га да ли смо до вољ но ура -
ди ли, ре кли, да ли, по ка за ли
или би ло шта дру го што су
дру ги од нас оче ки ва ли.

По тре ба за успо ра ва њем и
са гле да ва њем но вих жи вот -
них мо гућ но сти ра сте упо ре -
до с по ја вом дру га чи јег ви ђе -
ња се бе и сво јих та ле на та. Же -
ља да се ис ка же мо на по се -
бан на чин, да от кло ни мо

унутра шње коч ни це пре ма ис -
по ља ва њу је дин стве но сти на -
шег би ћа, рас та па ве зи во у ви -
ду бри га и стра хо ва ко ји зи ду

да је чвр сти ну и
не про бој ност.
Он по чи ње да
се уру ша ва сна -
гом на ше же ље
за про ме ном
ко ја иси ја ва из
ду би не на шег
би ћа, рас плам -
са ва ју ћи ра до -
зна лост и по -
кре тач ку енер -
ги ју ма ште и
кре а тив но сти.

Де ша ва се да
уда рац о жи вот -
ни зид де лу је
отре жњу ју ће и у
тре ну схва та мо
илу зи ју ла жног
по но са и за до -

вољ ства со бом ко је смо по ста -
ви ли као осно ве жи вот ног
обра сца. Та да смо спрем ни да
при хва ти мо зид и бол но ис -
ку ство уда ра као не што нај бо -
ље што нам се до го ди ло јер
нас је раз бу ди ло из хип но тич -
ког сна и уљуљ ка ности у јед -
но лич ни ри там свако дне ви це.

Ићи ка се би или уда ри ти у
зид – од лу ка је, као и увек, на
ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Дешава се да
ударац о животни
зид делује
отрежњујуће и у
трену схватамо
илузију лажног
поноса и
задовољства собом
које смо поставили
као основе
животног обрасца.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

По вр ће ко је се сма тра пра вим

сим бо лом је се ни сва ка ко је бун -

де ва. Бо га та је ми не ра ли ма,

по пут кал ци ју ма, фос фо ра, ка -

ли ју ма, гво жђа, се ле на, на три -

ју ма, маг не зи ју ма и цин ка, а са -

др жи и влак на и ами но ки се ли -

не, као што су ар ги нин и трип то -

фан. Али то ни је све! Из вр стан је из вор ви та ми на и ан ти ок си да -

на та, ме ђу ко ји ма је по себ но зна ча јан и мо ћан бе та-ка ро тен – за -

штит ник на шег кар ди о ва ску лар ног си сте ма и сна жна од бра на од

сло бод них ра ди ка ла и од ста ре ња ће ли ја.

Ме со (пул па) бун де ве ни је је ди ни део овог по вр ћа ко ји ко ри -

сти мо у ис хра ни: се ме, као и уље ко је се из ње га до би ја, има ју

зна чај на фи то те ра пе ут ска свој ства бу ду ћи да су бо га ти биљ ним

сте ро ли ма, под гру пом сте ро и да. Ме со бун де ве мо же се ко ри сти -

ти и за при пре му ма ски и кре ма за ли це и те ло, као и сред ста ва

за ја ча ње ко се и нок ти ју скло них пу ца њу и ло мље њу.

Ево ка ко да са ми на пра ви те мед од бун де ве, ко ји ја ча иму ни -

тет, а за хва љу ју ћи свом бла го лак са тив ном и ди у рет ском де ло ва -

њу, од ли чан је из бор и за про бле ме с хро нич ним за тво ром и код

обо ље ња де бе лог цре ва. Овај мед се пре по ру чу је и у слу ча ју бо -

ле сти је тре, бу бре га и мо краћ них пу те ва, а успе шно сни жа ва и

ни во хо ле сте ро ла.

Исе ци те вр хо ве зре ле бун де ве и укло ни те се мен ке и влак на. У

ру пу ко ју сте из ду би ли си пај те мед, па по кло пи те од се че ним вр -

хом. Оста ви те да сто ји де сет да на на хлад ном ме сту. У том пе ри -

о ду ше ћер у бун де ви ће се ото пи ти. Нај бо ље би би ло да мед чу -

ва те у фри жи де ру у чи стој ста кле ној те гли с по клоп цем нај ду же

ме сец да на. Мо же те по је сти две-три ка ши ке днев но или за сла ди -

ти чај њи ме.

Чу до твор ни 
мед од бун де ве

Ури нар на ин кон ти нен ци ја или
не мо гућ ност кон тро ли са ња мо -
кре ња про блем је с ко јим се
су сре ћу мно ге же не без об зи ра
на жи вот но до ба. Ова те го ба
им у огром ној ме ри ре ме ти
ква ли тет жи во та: при мо ра не су
да стал но но се уло шке, не мо -
гу да се ба ве ак тив но сти ма ко -
је во ле, сек су ал ни жи вот им
тр пи, че сто па те од ури нар них
ин фек ци ја, а њи хо во пси хич -
ко здра вље је због то га не рет ко
озбиљ но на ру ше но.

На сре ћу, же не се ове не во -
ље мо гу ре ши ти за у век, и то на
ве о ма јед но ста ван на чин. Ка ко
– ре кла нам је др Сла ђа на Ко -
ва че вић, спе ци ја ли ста уро лог
из Оп ште бол ни це Пан че во.

Док тор ка Сла ђа на Ко ва че вић
се уро ло ги јом ба ви ви ше од јед -
не де це ни је и до бит ни ца је на -
гра де Ме ди цин ског фа кул те та
Уни вер зи те та у Бе о гра ду „Фонд
др М. Смиљ ко вић” за нај бо љег
спе ци ја ли зан та из обла сти уро -
ло ги је. Иде ал ном са го вор ни цом
за ову те му чи ни је то што јој је
ури нар на ин кон ти нен ци ја упра -
во ужа спе ци јал ност и што је у
сво јој ка ри је ри ура ди ла пре ко
сто опе ра ци ја ко ји ма се ре ша -
ва тај про блем.

– Ури нар на ин кон ти нен ци ја
се де фи ни ше као гу би так вољ -
не кон тро ле над мо кре њем.
Тре ба на гла си ти да то ни је бо -
лест, већ симп том, ко ји мо же
би ти ма ње или ви ше из ра жен,
па та ко по сто је па ци јент ки -
ње ко је се са мо бла го умо -
кра ва ју при ка шља њу или
ки ја њу, али и оне ко је има -
ју не из др жив на гон за мо -
кре њем и ко је се че сто и
обил но умо кра ва ју. Ве -
ћи на же на сма тра да
је не вољ но умо кра ва -
ње нор мал но, али то
ни је слу чај. О овом
про бле му за то тре -
ба што ви ше при -
ча ти, да би же -
не са зна ле да је
он ре шив и да
ни по што не
тре ба да ћу -
те ћи под -
но се то
ста ње, већ
да тре ба да
се обра те
ле ка ру и по -
тра же по моћ –
ка же др Сла ђа на Ко ва че вић.

Ни ко ни је по ште ђен

Чи ни се да се ури нар на ин фек -
ци ја че шће ја вља код ста ри јих
же на, али то, пре ма ре чи ма на -
ше са го вор ни це, ни је пра ви ло:

– Из бе ши ке, на и ме, из ла зи
је дан ма ли ка нал ко ји се зо ве
уре тра. Кад до ђе до по пу шта -
ња ми ши ћа ко ји су др жа ли уре -
тру у пра вом по ло жа ју, она се
спу шта на ни же и то је оно што
иза зи ва не вољ но мо кре ње.
Ипак, по ја ва овог симп то ма
ни је увек по ве за на с го ди на -
ма: на ма се ја вља ју и мла де
же не, по го то во ако су ра ђа ле.
На рав но, то опет не зна чи да
је же на ко ја ни је оста ја ла у
дру гом ста њу по ште ђе на ри -
зи ка да се јед ног да на су о чи с
овом те го бом. У сво јој прак си
сам опе ри са ла же не од ма ло
пре ко 30 го ди на па све до ба ка
у осам де се тим го ди на ма.

У за ви сно сти од симп то ма и
узроч ни ка раз ли ку је се ви ше
вр ста ури нар них ин кон ти нен -
ци ја, а нај че шћа је – и нај лак -
ше ре ши ва – та ко зва на стре -
сна ури нар на ин кон ти нен ци ја.

– О стре сној ури нар ној ин -
кон ти нен ци ји го во ри мо ка да
до умо кра ва ња до ла зи при по -
ве ћа ном при ти ску на бе ши ку.
То зна чи да не вољ но мо кри те
кад се за ка шље те, ки не те, сме -
је те се, џо ги ра те, иде те на јо гу

– да кле, ра ди те све оно што
по ве ћа ва сто мач ни при ти сак и
гу ра бе ши ку. Чи ни се да да нас
упра во овај тип ин кон ти нен -
ци је по ста је све ве ћи про блем,
али чи ње ни ца је да је за пра во
та ко би ло од у век, са мо се о то -
ме ма ло при ча ло – ка же док -
тор ка.

Сва ко дне ви ца као хо рор
филм

Ова кве те го бе и њи ма иза зва -
на не ла го да умно го ме же на ма

на ру ша ва ју ква ли тет жи во та.
Оне та да из бе га ва ју ак тив но -
сти ко је во ле и по вла че се у се -
бе, јер не зна ју ка да ће им се
„не зго да” по но во до го ди ти.

– То су про бле ми ко ји вам
дра стич но ре ме те сва ко днев -
ни жи вот, јер за и ста ни је при -
јат но жи ве ти с осе ћа јем да сте
мо кри, да ко ри сти те уло шке,
да са мим тим по ве ћа ва те ри -
зик од ури нар не ин фек ци је,
јер је тај уло жак пун ури на...
Че сти су и дер ма ти ти си због
стал но на дра же не и вла жне
ко же. При том је и ку по ви на
ве ли ких ко ли чи на уло жа ка
зна ча јан тро шак за же ну. Не -
ма те осо бе ко ја се мо же ла ко

но си ти са овим те го ба ма. За -
ми сли те жи вот у ко ме не мо -
же те да се ба ви те фи зич ким
ак тив но сти ма, че сто се осе ћа -
те на урин, стал но вам је не -
при јат но и под стре сом сте јер
не зна те ка да ће те би ти мо -
кри. Још је дан про блем је и
тај што се не вољ но умо кра ва -
ње де ша ва и при сек су ал ним
од но си ма, што је ви ше не го
не при јат но – об ја шња ва док -
тор ка Ко ва че вић.

Опе ра ци ја ко ја ме ња жи вот

На сре ћу, да нас је ово те ма о
ко јој се отво ре но го во ри, што
је ве о ма ва жно, јер же не, уме -
сто да се сти де и кри ју сво је
те го бе, од ла зе ле ка ру и про -
на ла зе спас. За хва љу ју ћи на -
прет ку ме ди ци не, ове те го бе
се мо гу за у век укло ни ти. Пр -
ви ко рак до ре ше ња је од ла -
зак уро ло гу.

– По сто ји кон зер ва ти ван на -
чин ле че ња, ко ји углав ном до -
но си при вре ме но ре ше ње. Он
об у хва та ја ча ње ми ши ћа дна
ма ле кар ли це по мо ћу
Kегелових ве жби и елек тро сти -
му ла ци је, за тим ло кал ну упо -
тре бу естро ге них кре ма и ме -
ди ка мен то зну те ра пи ју. Ипак,
пра во и трај но ре ше ње је хи -
рур ги ја. Ин тер вен ци ја тра је све -
га 15-20 ми ну та, ми ни мал -
но је ин ва зив на и под ра зу -
ме ва ста вља ње јед не тра чи -
це, мре жи це, док је па -
ци јент ки ња у крат ко трај -
ној, спи нал ној или оп -
штој ане сте зи ји. Тра чи -
ца се пoставља ис под уре -
тре, а уво ди се кроз рез
на ва ги ни, ду га чак све га
је дан и по до два цен ти -
ме тра. Већ су тра дан же -
на иде ку ћи. Не ма 
бола, не ма пре ви ја ња
по сле ин тер вен ци је –
објашња ва уро лог.

Стро го ми ро ва ње
пресуд но

Оно што је ја ко бит но, на -
по ми ње док тор ка, је сте да
се же на на кон опе ра ци је до -
след но при др жа ва са ве та ко је
до би је од ле ка ра.

– То ком пр вих се дам да на
фи зич ку ак тив ност тре ба све -
сти на ми ни мум. То зна чи да
је па ци јент ки ња код ку ће, али
се од ма ра као да је у бол ни ци.
До зво ље но је са мо ле жа ње, од -
ла зак до то а ле та, крат ка шет -
ња по ста ну и ни шта ви ше. У
по сто пе ра тив ном то ку ко ри сте
се са мо јед на кре ми ца и ан ти -
сеп тич ни спреј и то је све, али
ми ро ва ње је кључ но и по сто ји
оправ дан раз лог за то. На и ме,
тра чи ца ко ју сте ста ви ли са да
услов но ре че но „лан да ра” из -
ме ђу тки ва. Њој тре ба вре ме на
да за ра сте и бу де про же та тки -
вом. Ра на за ра ста се дам да на
и то је пе ри од ко ји је по тре бан
да се тра чи ца фик си ра. По сле
то га још пет не де ља мо ра те во -
ди ти ра чу на да не спро во ди те
би ло ко ју ак тив ност ко ја по ве -
ћа ва при ти сак на сто мак, да не
би сте гу ра ли тра чи цу, јер ри -
зи ку је те да је по ме ри те. Да кле,
не ма спу шта ња у чу чањ, не ма
сек су ал них од но са, не ма све га
оно га што вам је ра ни је иза зи -
ва ло не вољ но мо кре ње. На сре -
ћу, све и да се тра чи ца по ме -
ри, ми то по но во мо же мо по -
пра ви ти, али ни је по ен та да
до ла зи те на опе ра ци ју ви ше
пу та, већ да бу де те ди сци пли -
но ва ни шест не де ља, а на кон

то га се мо же те вра ти ти нор -
мал ним сва ко днев ним ак -
тив но сти ма – на по ми ње док -

тор ка.

По но во ро ђе не

На кон успе шне опе ра ци је
же не се осе ћа ју као да су
по но во ро ђе не, јер су сло -
бод не да, без стра ха од умо -
кра ва ња, ра де све што по -
же ле.

– Же не су у 99% слу -
ча је ва пре за до вољ не. То
је за њих, ка ко ка жу, је -

дан пот пу но но ви жи вот.
Што су ви ше тр пе ле и ду же
че ка ле, то је њи хо во оду ше -

вље ње ве ће. Не мо гу да за -
ми сле да ви ше не мо ра ју да
но се уло жак, да су сло бод не

и ко мот не. Мно ге од њих ка жу
да им је чак на кон опе ра ци је
тре ба ло мно го вре ме на да се
на вик ну да су по но во су ве. Ме -
то да је вр ло еле гант на, ми ни -
мал но ин ва зив на и што је нај -
ва жни је – успе шна. На сре ћу,
све ви ше же на зна за ову тех -
ни ку и до ла зи на пре гле де же -
ле ћи да ре ши свој про блем, та -
ко да што ви ше при ча мо на
ову те му, то ће се ви ше па ци -
јент ки ња охра бри ти да се ја ви
ле ка ру и да та ко трај но по пра -
ви ква ли тет свог жи во та –
закљу чу је др Сла ђа на Ковачевић.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КА КО СЕ РА ДЕ КЕ ГЕ ЛО ВЕ ВЕ ЖБЕ

Kегелове ве жбе, од но сно ве -

жбе за ја ча ње ми ши ћа кар -

лич ног дна, пре по ру чу ју се

ка ко би сте пре ве ни рал ни

ури нар ну ин кон ти нен ци ју, а

ујед но су и део кон зер ва тив -

не те ра пи је у слу ча ју да се

овај симп том ипак ја ви. Ево

ка ко се пра вил но из во де.

На пра ви те по крет као да

по ку ша ва те да спре чи те мо -

кре ње – та ко што сте же те

ми ши ће из ме ђу рек ту ма и

ва ги не. Kада то ура ди те, др -

жи те ми ши ће у кон трак ци ји

10 се кун ди. На кон то га се

опу сти те, па по но ви те ве жбу

бар још 10 пу та. По жељ но је

да ове ве жбе ра ди те од

осам до де сет пу та днев но.

Да би сте по сти гли до бре

ре зул та те, мо ра те да ве жба те

упор но, сва ко днев но, по себ -

но ако већ има те про блем са

за др жа ва њем ури на и ако

пре то га ни сте ве жба ли пре -

вен тив но! Ве жбе мо же те ра -

ди ти и док сто ји те, и то на

би ло ком ме сту: у кан це ла ри -

ји, лиф ту, док че ка те у ре ду...

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР СЛА ЂА НА КО ВА ЧЕ ВИЋ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА УРО ЛОГ

НЕ ВОЉ НОГ МО КРЕ ЊА СЕ МО ЖЕ ТЕ
ТРАЈ НО РЕ ШИ ТИ ЗА 15 МИ НУ ТА



Чи та ву пла не ту је, на кон го то -
во го ди ну да на не из ве сно сти,
охра бри ла вест да је на по кон
раз ви је на пр ва вак ци на на све -
ту про тив ко ро на ви ру са, ко ја је,
ка ко твр де про из во ђа чи из ком -
па ни ја „Фај зер” и „Би он тек”
(„Pfizer” и „BioNTech”), 90 од -
сто ефи ка сна. Ипак, здрав стве -
ни струч ња ци упо зо ра ва ју да је
пут до тре нут ка ка да ће мо про -
гла си ти по бе ду над ко ро ном још
дуг. Са ку пи ли смо на јед но ме -
сто све до са да по зна те ин фор -
ма ци је о но вој вак ци ни ко ја би
мо гла би ти спас за чо ве чан ство.

Иа ко још увек ни су пред ста -
вље ни пре ли ми нар ни по да ци
и ни су об ја вље не ре цен зи је
струч не јав но сти, са оп ште ње за
штам пу про из во ђа ча вак ци на

„Би он тек” и „Фај зер” да је по -
во да за на ду. Њи хов кан ди дат
за вак ци ну БНТ 162б2 по ка зао
се де ло твор ним у ви ше од 90%
слу ча је ва ка да је реч о за шти -
ти од обо ле ва ња од ко ви да 19
и при том ни су при ме ће на те -
жа не же ље на деј ства.

У окви ру те ку ће сту ди је, у
ње ној тре ћој фа зи, по дат ке од
43.538 те сти ра них осо ба у
разли чи тим зе мља ма при ку -
пљао је екс тер ни, не за ви сни
Kомите т за мо ни то ринг по да -
та ка (Data Monitoring Comittee,
DMC). Јед на по ло ви на уче сни -
ка сту ди је до бија ла је РНK вак -
ци ну, а дру га пла це бо. Ко ми -
тет ни је при ја вио „озбиљ ни ју
за бри ну тост за без бед ност” и
пре по ру чио је да се сту ди ја на -
ста ви ка ко је и пла ни ра но.

На ја вље но је да ће зах тев за
одо бре ње за хит ну упо тре бу
аме рич кој слу жби за ле ко ве
(FDA) би ти под нет већ у трећој

не де љи но вем бра. Чи ње ни ца је
да се ра ди о пре ли ми нар ној
ана ли зи, али „Би он тек” и „Фај -
зер” су пр ви кон цер ни у све ту

ко ји су пред ста ви ли успе шне
по дат ке из сту ди је о вак ци ни
про тив ко ро на ви ру са, што је
пре суд но за одо бре ње.
Kомпаније на во де да се две до -
зе вак ци не да ју у раз ма ку од
три не де ље, а за шти та се по -
сти же не де љу да на на кон дру -
ге вак ци на ци је.

Нај ве ћи број струч ња ка ре а -
го вао је са за до вољ ством на
пре ли ми нар не ана ли зе. Ипак,
без об зи ра на сву еу фо ри ју, до -
дат на ис пи ти ва ња и про ве ра
ре зул та та тек пред сто је, а има
и струч ња ка ко ји су ове ве сти
до че ка ли с не што ма ње оду -
ше вље ња. Јед на од њих је Ме -
ри лин Адо, ди рек тор ка Оде ље -
ња за троп ску ме ди ци ну на Уни -
вер зи тет ској кли ни ци Епен -
дорф у Хам бур гу.

– То су ин те ре сант ни пр ви
сиг на ли, ко ји су до ду ше об ја -
вље ни са мо у јед ном са оп ште -
њу за но ви на ре. Још увек не ма
пре ли ми нар них по да та ка, а ни -
су об ја вље не ни ре цен зи је
струч не јав но сти, та ко да би -
смо мо ра ли да са че ка мо тач не
по дат ке за ко нач ну про це ну –
на ве ла је Ме ри лин Адо.

Ина че, тре нут но је у фи нал -
ној фа зи те сти ра ња – тре ћој –
де се так вак ци на, а ова је пр ва
ко ја је да ла не ке ре зул та те. Ру -
си пак твр де да је и њи хо ва
вак ци на „Спут њик V” по ка за -
ла да је ефи ка сна 90 од сто.

А ево и нај ва жни јих од го во -
ра на пи та ња у ве зи с вак ци -
ном ко ју су раз ви ле ком па ни је
„Би он тек” и „Фај зер”.

Дра га на Ко жан

ТЕМА БРОЈА
Петак, 20. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Вак ци на је на ба зи РНK –

ри бо ну кле ин ске ки се ли не.

Она се уно си у ор га ни зам у

об ли ку та ко зва не ин фор ма -

ци о не РНK, ко ја са др жи не -

ку вр сту упут ства ће ли -

ја ма за из град њу

ан ти ге на –

про те и на ко ји

про во ци ра ју

од го вор иму но -

си сте ма. Иде ја

на уч ни ка је да

овом вак ци ном убри зга -

ју у те ло упра во део ге нет -

ског ко да ви ру са ка ко би он

оја чао иму но си стем.

Прет ход на ис пи ти ва ња

су по ка за ла да вак ци на ра -

ди та ко да ве жба те ло да

ства ра не са мо ан ти те ла већ

још је дан ва жан део на шег

иму но ло шког си сте ма – та -

ко зва не Т-ће ли је, што је за -

пра во на ша лич на „вој ска”

за бор бу про тив ко ро на ви -

ру са.

Као што

смо већ на -

ве ли, по -

треб но је

при ми ти две до зе у

раз ма ку од три не де ље.

Ис пи ти ва ња у САД, Не мач -

кој, Бра зи лу, Ар ген ти ни, Ју -

жној Афри ци и Тур ској по -

ка зу ју да је за шти та те ла од

90 од сто по стиг ну та се дам

да на по сле убри зга ва ња

дру ге до зе.

Kако ра ди но ва вак ци на?

До са да ни јед на вак ци на

ба зи ра на на

ДНK и РНK ни је

до би ла до зво -

лу за при ме ну

на љу ди ма.

Ви ше њих се

на ла зи на кли -

нич ком ис пи ти -

ва њу – вак ци на се

да је до бро вољ ци ма. За

вак ци ни са ње жи во ти ња

неко ли ко ова квих вак ци на

је већ до би ло до зво лу.

Р е  г у  л а  т о р  н е

аген ци је ши ром

све та за то тек

тре ба да ра -

змо тре ову

вак ци ну и

да од лу че да

ли она мо же

да бу де одо бре на за

употре бу.

Да ли је РНК вак ци на већ
коришће на на љу ди ма?

Ко ли ко ће те бр зо до би ти

вак ци ну, за ви си од то га ко -

ли ко има те го ди на, јер је

ста рост нај ве ћи фак тор ри -

зи ка за за ра жа ва ње ко ро -

на ви ру сом. За сад још ни је

на пра вље на гло бал на стра -

те ги ја за то ко би мо гао да

бу де пр ви вак ци ни сан.

Јед ни ка жу да би нај пре

тре ба ло вак ци ни са ти здрав -

стве не рад ни ке, пре све га

бол нич ко осо бље, а по том

ста ри је љу де ко ји су нај по -

дло жни ји ви ру су. С дру ге

стра не, у Ве ли кој Бри та ни -

ји су ста ри ји шти ће ни ци

до мо ва и осо бље до мо ва

за не гу на вр ху ли сте при о -

ри те та, за њи ма сле де

здрав стве ни рад ни ци, а

за тим ста ри је осо бе. На

дну ли сте су љу ди мла ђи

од 50 го ди на.

Kо ће пр ви до би ти вак ци ну?
Нај по зна ти ји про из вод аме -

рич ке мул ти на ци о нал не

фар ма це ут ске ком па ни је

„Фај зер”, осно ва не 1849.

го ди не, сва ка ко је пре па рат

за по тен ци ју „ви ја гра”.

По ред то га, ова ком па ни -

ја, чи је је се ди ште у Њу јор -

ку, про из во ди лек за сни -

жа ва ње хо ле сте ро ла „ли пи -

тор”; лек за не у ро пат ски

бол / фи бро ми ал ги ју „ли ри -

ка”; орал ни ан ти фун гал ни

лек „ди флу кан”; ан ти би о тик

„зи тро макс” и ан ти ин фла -

ма тор ни лек „це ле брекс”

(по знат у не ким зе мља ма и

као „це ле бра”).

„Би он тек” је не мач ка

ком па ни ја за би о тех но ло ги -

ју по све ће на раз во ју и про -

из вод њи ак тив них иму но те -

ра пи ја на ме ње них па ци јен -

ти ма ко ји се ле че од озбиљ -

них бо ле сти. Осно ва на је у

Мајн цу 2008. го ди не.

Раз ви ја ле ко ве за сно ва -

не на ин фор ма ци о ној ри бо -

ну кле ин ској ки се ли ни

(иРНК) за иму но те ра пи ју

ра ка, вак ци не про тив за ра -

зних бо ле сти, а струч ња ци

из ове ком па ни је осми сли -

ли су и та ко зва ну ће лиј ску

те ра пи ју, као је дан од по -

тен ци јал них ви до ва ле че ња

ра ка.

Ове две ком па ни је су се

уго во ром оба ве за ле да, ако

се до ка же да је њи хо ва вак -

ци на ко ја шти ти од ко ви да

19 без бед на, обез бе де 300

ми ли о на до за за Евро пу, 30

ми ли о на за Ве ли ку Бри та -

ни ју, 100 ми ли о на за САД и

120 ми ли о на до за за Ја пан.

Ко су „Фај зер” и „Би он тек”?

Са да је то не мо гу ће зна ти,

а на од го вор ће мо мо ра ти

да са че ка мо. Ако иму ни тет

не ја ча, мо жда ће би ти по -

треб но при ми ти вак ци ну

сва ке го ди не, као што је то

слу чај с вак ци ном про тив

гри па.

По да ци ни су по ка за ли да

ли је за шти та од ко ви да 19

би ла иста у свим ста ро сним

гру па ма. Ме ђу тим, ра ни је

сту ди је су ге ри шу да би мла -

ди и ста ри мо гли да ство ре

иму ни од го вор. Ва ља има ти

на уму и то да ће би ти не -

ких љу ди, по пут оних са

сла бим иму но ло шким си -

сте мом, ко ји не ће мо ћи да

до би ју вакцину.

Да ли ће вак ци на пру жи ти 
трај ну за шти ту?

Од го вор на ово пи та ње

тре нут но је те шко да ти, јер

је и сам ви рус нов и још

увек не до вољ но по знат.

Та ко ђе, за сад се не зна ни

ко ли ко ће вак ци на би ти

ефи ка сна.

Ипак, сма тра се да 60–

70 од сто свет ског ста нов ни -

штва мо ра да бу де или по -

ста не иму но на ви рус ка ко

би се спре чи ло ње го во ла ко

ши ре ње. Реч је, да кле, о

ми ли јар да ма љу ди.

Kолико љу ди тре ба да се вак ци ни ше?

Чи ње ни ца је да на вак ци на -

ци ју не ре а гу је мо сви исто.

За то ће па жљи во би ти пра -

ће ни ре зул та ти ста ри јих љу -

ди, не са мо за то што су они

нај ви ше из ло же ни ри зи ку

од ви ру са већ и за то што се

по ка за ло да је го то во сва ка

вак ци на код њих ма ње

успе шна.

Раз лог то ме је то што

оста ре ли иму но си стем не

ре а гу је до бро на иму ни за -

ци ју. То ви ди мо сва ке

годи не с та ла сом се зон ског

гри па. На уч ни ци об ја шња -

ва ју да је то мо гу ће пре ва -

зи ћи да ва њем ви ше стру -

ких до за или узи ма њем не -

ке до дат не те ра пи је за ја -

ча ње иму ни те та.

Да ли вак ци на мо же 
да за шти ти све?

Пре ма ре чи ма про из во ђа -

ча, не зна се ко ли ко вак ци -

на шти ти раз ли чи те ста ро -

сне гру пе, што ће би ти

кључ но за раз у ме ва ње на -

чи на на ко ји ће се она ко -

ри сти ти. Та ко ђе, мо ра се

раз ја сни ти у ко јој ме ри

вак ци на шти ти од те шког

то ка ко ви да.

По ред то га, тре ба ло би

то ком две го ди не по сма тра -

ти да ли за шти та до би је на

вак ци на ци јом де лу је или се

по ја вљу ју не ка мо гу ћа не -

же ље на деј ства.

Шта се о вак ци ни још увек не зна?

Скуп шти на Ср би је усво ји ла

је про шле не де ље из ме не

За ко на за за шти ту ста нов ни -

штва од за ра зних бо ле сти.

Њи ма ће, по ред кућ ног ка -

ран ти на, кућ не изо ла ци је,

оба ве зних ме ра лич не за -

шти те, ефи ка сни јег ка жња -

ва ња због не по што ва ња про -

ти ве пи де миј ских ме ра, би ти

омо гу ће на и ван ред на вак -

ци на ци ја про тив бо ле сти ко -

је иза зи ва ју епи де ми ју.

Иму ни за ци ја мо же да бу -

де пре по ру че на или оба ве -

зна за од ре ђе не ка те го ри је

ста нов ни штва, а од лу ку о то -

ме до но си ми ни стар здра -

вља. У до ку мен ту ко ји са др -

жи из ме не За ко на пи ше да

се у чла ну 33 ме ња став 2 и

да он са да до слов це гла си:

„У слу ча ју по ја ве епи де -

ми је за ра зне бо ле сти утвр -

ђе не у чла ну 32. став 3.

овог за ко на или дру ге за ра -

зне бо ле сти, мо же се од ре -

ди ти и пре по ру че на или

оба ве зна ван ред на иму ни -

за ци ја про тив те за ра зне бо -

ле сти за сва ли ца, од но сно

за од ре ђе не ка те го ри је ли -

ца, ако се утвр ди опа сност

од пре но ше ња те за ра зне

бо ле сти, као и у слу ча ју уно -

ше ња у зе мљу од ре ђе не за -

ра зне бо ле сти, у скла ду са

пла но ви ма за од стра њи ва -

ње и одр жа ва ње ста ту са

иско ре њи ва ња од ре ђе них

за ра зних бо ле сти.”

То би зна чи ло да се вак -

ци на ци ја про тив ко ро на ви -

ру са мо же пре по ру чи ти за

све гра ђа не. Она мо же да

бу де оба ве зна за од ре ђе не

ка те го ри је, пре све га за

здрав стве не рад ни ке и ста -

ри је хро нич не бо ле сни ке,

баш као што је то слу чај и с

вак ци на ци јом про тив ви ру са

гри па.

За ко га би у Ср би ји мо гла да бу де оба ве зна иму ни за ци ја про тив ко ро не?

Сви зна мо да ни шта у ме ди -

ци ни ни је 100% си гур но.

Чак и нај бе за зле ни ји лек

ко ји нам ни ка да ни је сме тао

мо гао би од јед ном иза зва ти

ком пли ка ци је или алер гиј -

ску ре ак ци ју.

Ипак, до са да шњи по да ци

охра бру ју: ис пи ти ва ња на

43.538 осо ба ни су от кри ла

ни ка кве про бле ме, иа ко су

за бе ле же ни бла ги не же ље ни

ефек ти, ка кви су уо би ча је ни

за го то во сва ку вак ци ну.

Да ли би вак ци на мо гла да иза зо ве
ду го роч не здрав стве не по сле ди це?

Иа ко ко ро на ви рус, као и

сви дру ги ви ру си, му ти ра

све вре ме, за сад му та ци је

ни су про ме ни ле ње го во

пона ша ње, што је ва жно,

јер би упра во та ко не-

што сма њи ло ефи ка сност

вакци не.

Ипак, на уч ни ци ис ти чу

да сва ка ко по сто ји мо гућ -

ност да се ви рус у бу дућ но -

сти про ме ни. У том слу ча ју

тре ба ће нам но ва вак ци на.

Струч ња ци ис ти чу да је тех -

но ло ги ју РНK вак ци не вр ло

ла ко при ла го ди ти, та ко да

не би тре ба ло да евен ту ал -

на зна чај ни ја му та ци ја ко -

ро на ви ру са пред ста вља

про блем.

Шта ако ви рус му ти ра?

Ако вак ци на бу де одо бре на,

„Фај зер” ве ру је да ће до

кра ја ове го ди не мо ћи да

ис по ру чи 50 ми ли о на до за,

а до кра ја 2021. око 1,3 ми -

ли јар де.

Ме ђу тим, по сто је ло ги -

стич ки иза зо ви, јер се вак -

ци на мо ра чу ва ти у вр ло

хлад ном скла ди шту на тем -

пе ра ту ри ис под ми нус 80

сте пе ни.

Кад сти же вак ци на?

ДА ЛИ ЋЕ „ФАЈ ЗЕР” И „БИ ОН ТЕК” СПА СТИ СВЕТ?

СВЕ ШТО ТРЕ БА ДА ЗНА ТЕ О НО ВОЈ ВАК ЦИ НИ 
ПРО ТИВ КО РО НА ВИ РУ СА
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У по зну је сен, кад кре не вре -
ме сла ва, на ко је се по том на -
сла ња ју и зим ске пра знич не
ча ро ли је, у на шим кра је ви ма,
пре све га у ру рал ним пре де -
ли ма, не за о би ла зни део те
иди ле је – сви њо кољ. Пра ви
гур ма ни не мо гу да за ми сле
зим ску тр пе зу без пр шу те, сла -
ни не, чва ра ка, швар гли и ко -
ба си ца. Ово је пра во вре ме да
се та кве ђа ко ни је и обез бе де
уз тра ди ци о нал но дру же ње и
ча ши цу раз го во ра, али и не ке
же шће ка пљи це, што пред ста -
вља не за о би ла зни део „це ре -
мо ни је” сви њо ко ља.

Ипак, да би све до кра ја и оста ло
иди лич но, мо ра се пре све га во ди ти
ра чу на о здра вљу и без бед но сти. Ва ља
има ти на уму да сви ње, би ло да су га -
је не у до ма ћин ству, би ло да су ку пље -
не на тр жи шту, мо гу да бу ду за ра же -
не па ра зи том три хи не ла, ко ји нам мо -
же озбиљ но на ру ши ти здра вље.

Упра во због ри зи ка од за ра зе, струч -
ња ци упор но упо зо ра ва ју гра ђа не и
по тро ша че да ме со од за кла них сви -
ња кон зу ми ра ју тек на кон при спе -
лих ре зул та та ла бо ра то риј ских ана -
ли за. Адре са на ко јој се та кве ана -
ли зе мо гу оба ви ти је Ве те ри нар ски
спе ци ја ли стич ки ин сти тут Пан че во,
где се вр ши пре глед узо ра ка ме са
акре ди то ва ном ме то дом ве штач ке
ди ге сти је.

У раз го во ру с њи хо вим струч ним
ти мом про ве ри ли смо ко ли ко се че ка
на ре зу ла те, ко ја је њи хо ва це на и ко -
ја вр ста и ко ли чи на ме са је по треб на
за ана ли зу.

Ко је ме со ода бра ти

– На пре глед тре ба до не ти ко рен ди -
ја фраг ме, ко ји је ве ли чи не ора ха. Али
ако он не до ста је, као узор ци се мо гу
ис пи ти ва ти ми ши ћи жва ка ће и тр бу -
шне му ску ла ту ре, под је зич ни ми ши -
ћи итд. Пре гле ду под ле жу и пра вље -
не и ди мље не ме сне пре ра ђе ви не од
не пре гле да ног свињ ског ме са. Код по -
је ди нач них пре гле да про из во да од
ме са, по пут ко ба си ца, су ше ног ме са
и сла ни не, узор ци се узи ма ју као је -
дан збир ни узо рак: по 500 гра ма од
50 ки ло гра ма ко ба си ца; од сва ког ко -
ма да су ше ног ме са по 40 гра ма бли зу

ко сти ју, а од су ве сла ни не узи -
ма се 40 гра ма ми шић ног тки -
ва – ка жу на ин сти ту ту.

Це на пре гле да ме са на три -
хе не лу ме то дом ве штач ке ди -
ге сти је је 1.200 ди на ра, а ре -
зул та ти се до би ја ју истог да на.
Овом ме то дом, за раз ли ку од
ме то де ком пре си је, по ред по -
је ди нач них узо ра ка ме са, мо -
гу се ис пи та ти и збир ни узор -
ци узе ти од ве ћег бро ја сви ња
за кла них у ин ду стриј ским
објек ти ма. Та ко ова ме то да мо -
же би ти по год ни ја и за до ма -
ћи не ко ји га је ви ше сви ња.

Под му кли па ра зит

Код сви ње за ра же не три хи не лом углав -
ном се не при ме ћу је да је бо ле сна.
Она из гле да са свим нор мал но и је де
уо би ча је но. Ипак, под му кло при кри -
ве ни па ра зит озбиљ на је прет ња по
здра вље љу ди.

Црев на фа за три хи не ло зе по чи ње
два до три да на на кон упо тре бе за ра -
же ног ме са. Бо ле сник се жа ли на муч -
ни ну, га ђе ње, осе ћај на ду то сти, има
уме ре не бо ло ве у тр бу ху, по не кад по -
вра ћа или има уче ста ле, ка ша сте или
теч не сто ли це. По сле се дам до пет -
на ест да на сле ди ин тен зив на фа за.
Па ци јент се то ком ње нај че шће жа ли
на осе ћај за тег ну то сти и бо ло ве у ми -
ши ћи ма, по ви ше ну те ле сну тем пе ра -
ту ру, ко ја тра је ви ше да на. За ра же на
осо ба мо же да има чак и бо ло ве у оч -
ним ја бу чи ца ма. У те жим об ли ци ма
бо ле сти, ка да су у ве ћој ме ри за хва -
ће ни ди ја фраг ма и ин тер ко стал ни ми -
ши ћи, по сто је зна ци дис функ ци је ре -
спи ра тор ног си сте ма.

Кла сич на ме ра ко лек тив не за шти -
те је три хи но скоп ски пре глед свих
узо ра ка ме са, ко ју ра ди овла шће на
ве те ри нар ска слу жба. Да би се сто ка
за шти ти ла од обо ле ва ња, обо ре и фар -
ме за уз гој сви ња тре ба ло би гра ди ти
од чвр стог ма те ри ја ла, а на отво ре
угра ђи ва ти ме тал не мре же ка ко би се
оне мо гу ћио при ступ гло да ри ма, ко ји
су глав ни пре но си о ци три хи не ле.

Ј. Ка та на

РАД НО ВРЕ МЕ ВЕ ТЕ РИ НАР СКОГ ИН СТИ ТУ ТА

Ве те ри нар ски спе ци ја ли стич ки ин -

сти тут Пан че во, ко ји је над ле жан за

цео Ју жно ба нат ски округ, вр ши ми -

кро би о ло шка и хе миј ска ис пи ти ва -

ња ме са, су хо ме сна тих про из во да,

ди мље них сла ни на, ри бе, го то вих

про из во да – ку ва них је ла, пље ска -

ви ца, пи ца, те сте ни на, сла до ле да,

ко ла ча, пе ци ва, ја ја (ко кош јих и

пре пе лич јих), мле ка, си ре ва, кај ма -

ка, ме да...

Ова уста но ва има скло пље не уго -

во ре с ве ћим ре сто ра ни ма и пи це ри -

ја ма, али је ва жно зна ти и то да сва -

ко фи зич ко ли це мо же да до ђе и уве -

ри се у ис прав ност хра не ко ју једе.

Ин сти тут се на ла зи на адре си

Но во се љан ски пут 33 и отво рен је

сва ког рад ног да на од 7 до 15 са ти.

До дат не ин фор ма ци је се мо гу до -

би ти пу тем те ле фо на 313-208 и

065/83-34-600.

Ка да је о пла ћа њу реч, сви ма нам је,
на рав но, ва жно са мо да про ђе мо што
бо ље. Али вре ме на су та ква да се го -
то ви на бр зо по тро ши, па нам че сто
за тре ба спас у зад њи час. То мо же да
бу де, на при мер, кре дит на кар ти ца.
На ра те, по ред бе ле тех ни ке, мо же да
се ку пу је чак и оде ћа, или књи ге, па и
кар те за би о скоп.

На рав но, кре дит ном кар ти цом је
нај па мет ни је от пла ћи ва ти са мо оно
што ће тра ја ти ду же од са ме ис пла те
с ка ма том – хра на и по зо ри шне кар -
те се за то па за ре обич ним плат ним
кар ти ца ма.

Све јед но, уме сто у це ло сти, кре дит -
не кар ти це нам омо гу ћа ва ју да ро бу
или услу ге пла ћа мо на ра те и та ко не
оп те ре ти мо свој бу џет пре ви ше. Мо -
же мо да би ра мо хо ће мо ли све то от -
пла ћи ва ти у кра ћем или ду жем вре -
мен ском ро ку, тач ни је на три, шест
или два на ест ра та. Про ве ри ли смо ко -
ли ко је на шим су гра ђа ни ма бли зак
та кав на чин пла ћа ња.

МИ РО СЛАВ БИР ЦЛИН, ар хе о лог:
– Не ко ри стим кре дит ну, већ са мо

плат ну кар ти цу. Ра ди по ди за ња го то -
ви не од ла зим на бан ко мат. У бан ка -
ма је стра шна гу жва, ко ја тра је и по

не ко ли ко да на, а тре ба ићи два пу та
ме сеч но. За што бих то тр пео, на ро -
чи то у вре ме ко ро не. Ни сам имао
про бле ма с бан ко ма том. Са ма бан ка
ски не не ку си ћу кад год се уба ци кар -
ти ца, па прет по ста вљам да љу ди за то
из бе га ва ју да на тај на чин по ди жу но -
вац. Ми слим да је то то ли ко ма ла су -
ма да је не бит на. Је ди но ка да ко ри -
сти те кар ти цу, не зна те ко ли ко нов ца
има те у џе пу, па ма ло лак ше тро ши -
те. То је мо гу ће, али ра чу ни ца про сто
мо ра да се има у гла ви.

ДРА ГА НА ЈА ЋИ МОВ СКИ, 
про фе сор раз ред не на ста ве:

– Имам кре дит ну кар ти цу, али је
рет ко ко ри стим. Те кар ти це су вр ло
по у зда не, али су ка ма те ви со ке, као и
про ви зи је. Др жим је за сва ки слу чај,
пред ста вља ми не ку си гур ност. Ипак,
гле дам да је што ма ње упо тре бља вам.
За то но вац ди жем дру гом кар ти цом,
кре дит ну не ди рам.

МИ О ДРАГ БО ЖИЋ, во зач:
– Имам је ди но плат ну кар ти цу. Не -

мам кре дит ну, ни је ми по треб на. Не -
ка да по ди жем но вац у бан ци, не кад
ко ри стим бан ко мат, иа ко овај апа рат
ни је баш си гу ран на чин ис пла те.

Карти ца мо же да вам се за гла ви, а
по не кад се де си да у бан ко ма ту не ма
нов ца, па не мо же те да по диг не те па -
ре баш кад вам тре ба ју. То уме да бу -
де вр ло не згод но.

БРА НИ СЛАВ СИ ЉА НОВ СКИ, 
елек тро тех ни чар:

– Ко ри стим и плат ну и кре дит ну
кар ти цу. И јед на и дру га су ја ко по у -
зда не. Но вац узи мам с бан ко ма та, све
кар ти це ме слу же. Имам и де ви зну,
ко ри стим све по год но сти. Пре по ру -
чио бих сви ма исто.

СЛА ВИ ЦА РА КО ВАЦ, до ма ћи ца:
– Не ко ри стим кре дит ну кар ти цу,

по што је и не мам. Има ла сам сва та
сред ства за пла ћа ње ка да сам ра ди ла.
Од ла зи ла сам и у бан ку, а под јед на ко
сам ко ри сти ла и бан ко мат. И то је
ста би лан на чин по ди за ња нов ца исто
ко ли ко и бан ка.

ДРА ГО СЛА ВА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ, 
до ма ћи ца:

– Са да сам обо ле ла, па не ко ри -
стим ни шта. При мам со ци јал ну по -
моћ. Ина че сам ра ди ла. Тре нут но је
те шко.

Је ле на Ка та на

Б.СИЉАНОВСКИМ. БОЖИЋ С. РАКОВАЦ Д. МИЛИВОЈЕВИЋД. ЈАЋИМОВСКИМ. БИРЦЛИН

НАША АНКЕТА

ПО ЧЕ ЛА ОВО ГО ДИ ШЊА СЕ ЗО НА СВИ ЊО КО ЉА

ТРИ ХИ НЕ ЛО ЗУ ЈЕ БО ЉЕ 
СПРЕ ЧИ ТИ НЕ ГО ЛЕ ЧИ ТИ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 20. но вем -
бра, од 8.30 до 12 са ти, без стру је ће
би ти део Ја буч ког пу та од Лет ње
ули це до бро ја 83.

У по не де љак, 23. но -
вем бра, од 8.30 до
14.30, стру је не ће има -
ти сле де ће ули це у
Стар че ву: Пе тра Драп -
ши на, Ма ти је Гуп ца, део
Ули це Иве Ло ле Ри ба ра од
Ње го ше ве до На дел ске, део Ули -
це Мак си ма Гор ког од Ули це Пе тра
Драп ши на до Рит ске, део Рит ске од
На дел ске до Зим ске и део На дел ске
од Ули це Пе тра Драп ши на до Ули -
це 4. ок то бра.

У уто рак, 24. ок то бра, од 9 до
10.30, пре кид у снаб де ва њу елек -
трич ном енер ги јом тре ба да оче ку ју
Пан чев ци ко ји жи ве у де лу До бро -
во љач ке ули це од Ули це Све то за ра

Мар ко ви ћа до Пе те фи
Шан до ра и у де лу Ули це
Пе те фи Шан до ра од До -
бро во љач ке до бро ја 122.

Ин фор ма ци је о
ис кљу че њи ма ре дов но се

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

ма евен ту ал них до дат них ра до ва и
при вре ме ној об у ста ви ис по ру ке елек -
трич не енер ги је мо же те сва ко днев -
но ин фор ми са ти он лајн.

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

Без стру је де ло ви 
Пан че ва и Стар че ва

Мо же те ли до би ти 
по вра ћај нов ца ако сте

пре пла ти ли по рез?

Гра тис ком шиј ски са вет

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ни је мно го вре ме на про шло от кад
смо баш у овој ру бри ци ука за ли на
чуд ну на ви ку по је ди них на ших су -
гра ђа на да џа ко ве са сме ћем ре ђа ју
дуж Ули це вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка као да је то нај нор мал ни ја ствар
на све ту.

За па зи ли смо том при ли ком да
до тич ни гра ђа ни по себ но во ле да
ми ни-де по ни је на пра ве у де лу ули -
це на спрам Кор зоа. Оно што се из
фо то гра фи је ко ју при ла же мо да за -
кљу чи ти, је сте да крив ци чи та ју „Пан -
че вац” и да су се пре по зна ли. И не
са мо што су се пре по зна ли не го су

се до се ти ли и ка ко да до ско че буд -
ним но ви нар ским и фо то ре пор тер -
ским очи ма! Па ла им је на ум ско ро
па ге ни јал на иде ја да сво је смр дљи -
ве вре ће и вре ћи це поч ну да кри ју
тик иза угла! Ра чу на ли су ваљ да да
у Ули цу Ми те То па ло ви ћа но ви на -
ри не за ла зе. Али авај!

Дра ге на ше не ста шне ком ши је,
са свим је ја сно да мо ра те сми сли ти
ма ло бо љи план! Ако не ма те ви ше
иде ја, ево има мо ми је дан сја јан бес -
пла тан са вет за вас: ба ци те ђу бре у
кон теј нер! Та мо га ни кад не ће мо
тра жи ти, обе ћа ва мо!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ КО РИ СТИ ТЕ КРЕ ДИТ НУ КАР ТИ ЦУ?

Где је ра та, ту је и ка ма та

Рок за пла ћа ње че твр те ра те за по рез
на имо ви ну ис те као је у не де љу, 15.
но вем бра, а ме ђу на шим су гра ђа ни -
ма има и оних ко ји су гре шком упла -
ти ли ви ше не го што је тре ба ло. Је -
дан од њих се ја вио на шој ре дак ци ји
с пи та њем мо же ли му би ти вра ћен
ви шак нов ца ко ји је упла тио на име
по ре за и ка ко се то пра во оства ру је.

У По ре ској упра ви ка жу да пра во
на по вра ћај ви ше или по гре шно пла -
ће ног по ре за мо же те оства ри ти под -
но ше њем зах те ва над ле жној ор га -
ни за ци о ној је ди ни ци те уста но ве

пре ма се ди шту прав ног ли ца / пред -
у зет ни ка, од но сно пре би ва ли шту фи -
зич ког ли ца.

По ред иден ти фи ка ци о них по да -
та ка, у зах те ву је по треб но на ве сти
ра чун јав них при хо да с ко јег тре ба
из вр ши ти по вра ћај од но сно БОП
уко ли ко је он до де љен по ре ској при -
ја ви и те ку ћи ра чун на ко ји се вр -
ши по вра ћај сред ста ва. Зах тев мо -
ра да бу де пот пи сан од стра не од -
го вор ног ли ца или ли ца овла шће -
ног за за сту па ње.

По ре ска упра ва ће од лу чи ти по
зах те ву нај ка сни је у ро ку од 15 да на
од да на при је ма зах те ва и по спро -
ве де ном по ступ ку, уко ли ко је зах -
тев осно ван, до не ће ре ше ње ко јим
се одо бра ва по вра ћај сред ста ва. Уко -
ли ко се у ро ку од 30 да на од да на
при је ма зах те ва не из вр ши по вра -
ћај, има те пра во и на ка ма ту ко ја се
об ра чу на ва на из нос ви ше пла ће ног
по ре за. Из у зет но, ако је основ за по -
вра ћај по ни ште но од но сно из ме ње -
но ре ше ње или дру ги акт о за ду же -
њу, ка ма та се об ра чу на ва од да на
упла те по ре за.



Стар че во и Но во Се ло
нај ви ше му ка има ју с
вла жним марамицама
у си сте му?!

Пре о ста лих се дам
насе ља че ка 
та ми шки ко лек тор

Јед на од основ них европ ских
те ко ви на je и са вре ме ни на чин
од во ђе ња фе ка ли ја.

Ме ђу тим, упра во je ка на ли -
за ци ја оно што не до ста је гра -
ђа ни ма мал те не свих пан че -
вач ких на се ље них ме ста.

И груд њак у це во во ду?!

То се не од но си на Стар чев це,
ко ји од кра ја 2014. го ди не има -
ју мо гућ ност ко ри шће ња мо -
дер ног си сте ма са ку пља ња, од -
во ђе ња и пре ра де от пад них во -
да. На рав но, под усло вом да су
би ли вољ ни (и пла те жно спо -
соб ни) да скло пе уго вор са упра -
вља чем тог ко му нал ног си сте -
ма – ЈКП-ом „Стар че вац”.

Ди рек тор те фир ме Ми лан
Ба чуј ков ис ти че да је број до -
ма ћин ста ва којa су се
прикључилa на ка на ли за ци о ну
мре жу не што ве ћи од по ло ви -
не, док за она ко ја то још увек
ни су и да ље ва жи про мо тив на
це на од 500 евра, пре ра чу на то
у ди нар ску про тив вред ност.

– Ка на ли за ци ја без ве ћих
смет њи оба вља сво ју функ ци ју,
ка ко што се ти че са ме мре же,
та ко и ка да је реч о по стро је њу
за пре чи шћа ва ње от пад них во -
да. Ипак, има мо и не ких про -
бле ма, па нам је, ре ци мо, у то ку
ле та при лив у си стем око под -
но шљи вих пет сто ку би ка, док
зи ми то бу де и до хи ља ду две -
ста ку би ка, што ни је ма ло. Раз -
лог је два де се так то плот них пум -
пи, ко је из ба це от пад них во да
као хи ља ду физичких лица.
Ипак, мно го ве ће не во ље за да је
нам то што код при хват не црп -
не ста ни це мо ра мо мал те не сва -
ко днев но с ду би не од шест ме -
та ра да ва ди мо две пум пе ко је
су те шке бли зу две ста ки ло гра -
ма, ка ко би смо из њих из ва ди -
ли ко је ка кве вла жне ма ра ми це,
уло шке, ке се... За то та мо пла -
ни ра мо да по ста ви мо гру бе и
фи не ре шет ке, као и чекрк, 

чи ме ће мо лак ше да чи сти мо
тај део си сте ма. С тим у ве зи,
апе ло ва ли смо ви ше пу та на ко -
ри сни ке да не ба ца ју по ме ну то
ка ба сто сме ће, јер пре све га вла -
жне ма ра ми це пред ста вља ју ве -
ли ку смет њу бу ду ћи да се те гле
и те шко раз гра ђу ју. Не ве ро ват -
но је да смо на ла зи ли раз не
пред ме те, па чак и де ло ве гар -
де ро бе по пут жен ских груд њака
– ис ти че Ба чуј ков.

Слич не му ке мо ре и ње го вог
ко ле гу Де ја на Гон ди ја из Но -
вог Се ла, дру гог пан че вач ког
на се ља у ко јем функ ци о ни ше

ка на ли за ци ја. Тач ни је пр вог,
јер не ки Но во се ља ни ко ри сте
ове по год но сти још од 2009.
го ди не. Та мо су прет ход но ура -
ђе ни пре чи сни си стем по мо -

де лу „мо кро по ље” и ве ћи део
мре же, на ко ју је на ка че но не -
ко ли ко сто ти на ко ри сни ка.

– Што се ти че ка на ли за ци -
је, и ми нај ве ћи про блем има -
мо с не са ве сним по на ша њем
су гра ђа на, ко ји ба ца ју вла жне

ма ра ми це, за то што оне те шко
гу бе на чвр сти ни. Ов де се ра -
ди о ве ли ким ко ли чи на ма, бу -
ду ћи да сва ког ме се ца на ре -
шет ка ма у пре лив ној ста ни ци
из ву че мо де сет до пет на ест
кан ти од пет на ест ки ло гра ма,
па на ме сец до два мо ра мо да
от пу ша ва мо ка на ли за ци ју –
ис ти че Гон ди.

У дру гим ме сти ма ни је
мно го ура ђе но

За раз ли ку од гра ђа на по ме ну -
тих ме сних за јед ни ца, жи те љи
оста лих се дам још увек су ма -
ње-ви ше да ле ко од мо гућ но -
сти ко ри шће ња ка на ли за ци је.

Ка да је реч о се вер ним се -
ли ма, све очи су упр те у Град и
на ста вак из град ње по та ми шког
ко лек то ра, на ко ји сва та ме -
ста тре ба да бу ду при кљу че на.

Ка да се го во ри о си ту а ци ји у
ве зи с ра до ви ма на том ка пи -
тал ном про јек ту, ве ро ват но су
нај ви ше од ма кли у Ја бу ци. Та -
мо је пре го то во јед не де це ни -
је ура ђе но пет на е стак ки ло ме -
та ра мре же, а на кон по ду же
па у зе та ин ве сти ци ја је на ста -
вље на. Пре ма ре чи ма пред сед -
ни ка та мо шњег ме сног са ве та
Сло бо да на Или ћа, та да су по -
ста вље ни глав ни во до ви у ули -
ца ма Мар ша ла Ти та и Змај Јо -
ви ној, у вред но сти од два де сет
пет ми ло на ди на ра, од че га је
По кра ји на фи на на си ра ла че -
ти ри пе ти не, а оста так Град.

– То зна чи да би смо већ су -
тра мо гли да се при ка чи мо на
по та ми шки ко лек тор, што би
за на ше ме сто би ло од ве ли ког
зна ча ја ка да се зна ка квих смо
не во ља има ли с под зем ним во -
да ма, јер је Ја бу ка ге о граф ски

ни ска, па ка на ли че сто бу ду
пу ни фе ка ли ја. Ина че, до сад
је, пре ма мо јој про це ни, из гра -
ђе но око се дам де сет од сто ка -
на ли за ци је, али то што је пре -
о ста ло не би оме та ло при кљу -
че ње, јер се ра ди о пе ри фер -
ним во до ви ма. Но и то ће би ти
ура ђе но чим се ство ре ма те ри -
јал ни усло ви – ка же Илић.

С дру ге стра не, у су сед ном
Гло го њу, као и у Ка ча ре ву и
До ло ву, че ка се, на рав но, на
по та ми шки ко лек тор...

Слич но је и на ју гу, с тим да
су у Омо љи ци ура ђе ни глав ни
вод и око три де сет од сто мре -
же по ули ца ма. Пред сед ник та -
мо шњег Са ве та МЗ Ду шан Лу -
кић на да се на став ку ра до ва у
до глед ној пер спек ти ви.

– Пре ма не ким ин фор ма ци -
ја ма, тре ба ло би да се и ми
при кљу чи мо на по ме ну ти по -
та ми шки ко лек тор. То зна чи
да не би би ла пра вље на по стро -
је ња за пре чи шћи ва ње от пад -
них во да у сва ком ме сту, већ
јед но ве ли ко за град и на се ље -
на ме ста – ка же Лу кић. 

У обли жњем Ива но ву је та -
ко ђе ура ђен глав ни вод, ду жи -
не око три ки ло ме тра, као и
још око ки ло ме тар и по мре -
же. Пре ма ре чи ма пред сед ни -
ка Са ве та МЗ Јо шке Ду ду ја,
оста ло је још око се дам на ест
ки ло ме та ра, с тим да се још не
зна на ко ји на чин и ку да би
би ле од во ђе не от пад не во де. 

Пр ви чо век Бре стов ца Дра -
ган Ми ри чић ис ти че да је и
ње го вим су гра ђа ни ма нео п ход -
на ка на ли за ци ја, па за јед но са
са рад ни ци ма ин си сти ра код
над ле жних да не што од тог ве -
ли ког по сла бу де ре а ли зо ва но.
Он до да је да је, ру ку на ср це,
про блем и то што су ра ни је
гар ни ту ре има ле идеј ни про је -
кат, али је на кнад но уста но -
вље но да по са да шњим за ко -
ни ма ни је ва ли дан.

Све у све му, гра ђа ни тих се -
дам на се ље них ме ста жељ но
иш че ку ју по ма ке у ве зи са овом
ва жном ка пи тал ном ин ве сти -
ци јом, а до тле ће и да ље мо ра -
ти да од ла жу от пад не во де у
сеп тич ке ја ме.

Петак, 20. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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КУ ДА ИДУ СЕ О СКЕ ОТ ПАД НЕ ВО ДЕ

КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА У (СА МО) ДВА МЕ СТА

НА ДЕ У ПО ТА МИ ШКИ КО ЛЕК ТОР

Та ко зва ни по та ми шки ко лек -

тор из гра ђен је пре от при ли -

ке го ди ну да на ка ко би по ве -

зао се вер ну ин ду стриј ску зо -

ну с Лу ком Ду нав и јед но -

став но пра ти ток ре ке, про -

ла зе ћи дуж та ми шког ке ја.

Овај це во вод се на ме ће као

нај це лис ход ни је ре ше ње и

као по др шка по сто је ћем ко -

ји слу жи за од во ђе ње град -

ских от пад них во да, а пре ма

ра ни јим на ја ва ма град ске

вла сти, тре ба ло би да се на

ње га при ка че сва дру га на -

се ље на ме ста.

Кул тур ни цен тар „Ин фи ни -
тум” из Гло го ња већ шест го -
ди на ор га ни зу је ра ди о ни це за
уче ње ру мун ског је зи ка, по -
све ће не углав ном де ци и мла -
ди ма, с тим да су у по след њих
шест ме се ци, због но во на ста -
ле си ту а ци је, ак тив но сти ма -
хом при ре ђи ва не он лајн.

Пре ма ре чи ма про фе сор ке
Ро ди ке Мар ја ну, за хва љу ју ћи
ин тер не ту и до ступ но сти на -
став них ма те ри ја ла, по ла зни -
ци кур са су кон ти ну и ра но учи -
ли но ве ре чи, из ра зе, гра ма -
тич ка пра ви ла...

– Око два де се то ро по ла зни -
ка са да, уз дво је зич не реч ни -
ке, та бле те и по тре бан школ -
ски при бор, учи ру мун ски
језик, што је обез бе ђе но за -
хва љу ју ћи про јек ту Гра да Пан -
че ва. Мла ди Гло гоњ ци уче -
ству ју и на он лајн так ми че -
њи ма, по пут оног у Ати ни,
ка да су на ли ков ни кон курс
сла ли ра до ве ин спи ри са не

пое зи јом Ми ха ја Еми не скуа.
По ред то га, они по ха ђа ју и
ча со ве по све ће не умет но сти
и, ре ци мо, уче да сви ра ју пе -
сме из деч јег фол кло ра, за -
тим да ре ци ту ју, а спре ма ју
се и за пред ста ву „Цр вен ка -
па”, ко ја ће, због пан де ми је,
би ти еми то ва на као ау дио-
-дра ма – каже про фе сор ка.

Она до да је да се сва ке го -
ди не ор га ни зу ју над ме та ња у
по зна ва њу је зи ка, ка да се нај -
вред ни ја де ца на гра ђу ју, а баш
ових да на Гло гоњ ци уче ству -
ју на он лајн так ми че њу из по -
зна ва ња оп ште кул ту ре у ру -
мун ском Ја ши ју, за јед но с де -
цом из Ру му ни је, Мол да ви је,
Хо лан ди је, Грч ке и Шпа ни је.

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца и ЈKП „Kомбрест”
има ју про блем са чи шће њем
се о ске де по ни је, па мо ле гра -
ђа не за раз у ме ва ње и стр пље -
ње. Из град ња бан ки на по ред
ас фал ти ра них пу те ва ка сни,
али тре ба ло би да поч не ускоро.

Ба нат ско Но во Се ло: Рад ни -
ци ко му нал ног пред у зе ћа по -
пра вља ју ква ро ве на мре жи,
ко ји ма хом на ста ју због не -
ис прав них бој ле ра, а у то ку
је ре монт по је ди них во до вод -
них бу на ра. Тра ју при пре ме
за но во го ди шњи број но ви на
До ма кул ту ре, ко је из ла зе јед -
ном у три ме се ца.

До ло во: У то ку су ра до ви на
уре ђе њу згра де До ма кул ту ре
– од по прав ке де ло ва кро ва
ко ји про ки шња ва ју, пре ко чи -
шће ња олу ка, до ре но ви ра ња
ма ле са ле и са на ци је ис пу ца -
лих и про ки слих де ло ва зи да
и пла фо на. Че тр на е сто го ди -
шњем Да ни лу Де ду љу, ко ји
бо лу је од опа ког ту мо ра аб -
до ме на, и да ље је хит но по -
треб на фи нан сиј ска по моћ, а
сви љу ди до бре во ље то мо гу
да учи не упла том на те ку ћи
ра чун 200-122980332-78 (Та -
ња Де дуљ, Са ве Kовачевића
59, 26227 До ло во).

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца је
за по че ла са на ци ју де по ни је
гра ђе вин ског ма те ри ја ла на

обо ду Утрин ске ули це. За вр -
ше но је про фи ли са ње и чи -
шће ње ка на ла дуж но во ас -
фал ти ра них ули ца. У то ку је
кре че ње вр ти ћа. По ла зни ци

кур са ру мун ског је зи ка, ко ји
ор га ни зу је Кул тур ни цен тар
„Ин фи ни тум”, уче ству ју на на
он лајн так ми че њу из по зна -
ва ња оп ште кул ту ре од 15. до
22. но вем бра, за јед но с де -
цом из Хо лан ди је, Мол да ви -
је, Грч ке и Ру му ни је.

Ива но во: У Ива но ву је ше сти
пут (укуп но три де сет де ве ти)
одр жа на Ре пу блич ка омла -
дин ска из ло жба фо то гра фи ја
Ср би је, под по кро ви тељ ством
Фо то-са ве за Ср би је, Фо то-гру -
пе „Ду на вац” и ло кал ног До -
ма кул ту ре, у чи јој згра ди је у
не де љу, 15. но вем бра, и отво -
ре на он лајн из ло жба. И да ље
тра ју ра до ви на по ста вља њу
огра де из ме ђу Ме сне за јед -
ни це и шко ле.

Ја бу ка: Удру же ње же на „Злат -
на ја бу ка” на ста ви ло је еду -
ка ци ју у окви ру про јек та
„Жен ско пред у зет ни штво на
се лу” у клу бу „Би знис на шти -
кла ма” из Но вог Са да.

Ка ча ре во: На про сто ру де -
пре си је на кра ју Ули це 4. ок -
то бра, у ју жном де лу, по са -
ђе но је 800 сад ни ца ко је ће
слу жи ти као ве тро за штит ни
по јас. У то ку је ре ци кла жа
сме тли шта.

Омо љи ца: По че ли су ра до -
ви на ас фал ти ра њу ули ца Де -
сан ке Мак си мо вић, Жи ки це
Јо ва но ви ћа Шпан ца, Про ле -
тер ске...

Стар че во: У то ку је ре ха би -
ли та ци ја ко ло во за у Про лет -
њој, Вој во ђан ској, Ви но град -
ској и Ке сте но вој ули ци. Рад -
но вре ме му зе ја до кра ја но -
вем бра је утор ком од 16 до
18, че тврт ком од 13 до 15, a
не де љом од 12 до 15 са ти, а
за по се те ван пред ви ђе ног
вре ме на тре ба по зва ти бро је -
ве те ле фо на 631-144 или
063/565-752.

Месне актуелности

АК ТИВ НО СТИ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА „ИН ФИ НИ ТУМ”

Мла ди Гло гоњ ци на
он лајн так ми че њу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОСНО ВА НО НО ВО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА МЕ ДА

Омо љич ки пче ла ри се оку пља ју
Дру штво пче ла ра из Омо љи це
осно ва ли су Не над Ту ца ков,
Дра ган Гво зде но вић, Дар ко Са -
мар џиј ски и Ла зар Де хе љан,
ко ји је и при вре ме ни пред сед -
ник. Они су не дав но по зва ли и
дру ге ко ле ге из се ла на пр ви
са ста нак, у До му кул ту ре, ка да
се у удру же ње учла ни ло још
њих два де се так.

– Др же ћи се свих за кон ских
про пи са и ста ту та, дру штво смо
осно ва ли са мо нас че тво ри ца
ка ко би смо убр за ли и олак ша -
ли про це ду ру. Из тог раз ло га
има мо са мо при вре ме но ру ко -
вод ство, па пла ни ра мо да на -
пра ви мо из бор ну скуп шти ну кра -
јем фе бру а ра, под усло вом да
нам епи де ми ол шка си ту а ци ја

то дозво ли. Осми сли ли смо и
план ра да, ко ји се у су шти ни
сво ди на оно што са ми мо же мо

да уради мо, пре све га да на ше
окру же ње опле ме ни мо ме до но -
сним др ве ћем и биљ ка ма, а друго

је оно што мо же мо да ура ди мо
пре ко на ших де ле га та у 
СПОВ-у и СПОС-у. Ту се из два -
ја не ко ли ко став ки, као што су
ума ње ње це не ре ги стра ци је во -
зи ла ко ја ко ри сти мо са мо за
пче ла ре ње, за тим уки да ње јед -
ног од усло ва за др жа ње пче ла
у на се ље ним ме сти ма, пре ма
ко јем ко шни ца мо ра да бу де
уда ље на два де сет ме та ра од пр -
вог ком ши је, као и уво ђе ње ин -
сти ту ци је па шног по ве ре ни ка.
Он би, по ред оста лог, био за ду -
жен да на од ре ђе ном про сто ру
ор га ни зу је на чин по ста вља ња
ко шни ца, на ро чи то у вре ме сун -
цо кре то ве па ше, ка да је ов де не -
кон тро ли са на на ва ла пче ла ра
са свих стра на – на во ди Дехељан.

С некадашњих радова на пречистачу у Старчеву

Детаљ са изградње главног вода у Јабуци

Пашни повереник неопходан зарад реда на терену

С некадашњих часова у Дому културе



Шесто ро фи на ли ста
Ра до ви ужег кру га кон кур са за пр ви про -
грам укр ште них ре зи ден ци ја у обла сти
стри па из ме ђу Фран цу ске и Ср би је би -
ће из ло же ни на фе сти ва лу „Но ва” од 1.
до 12. де цем бра у Га ле ри ји Ми ло ра да
Ба те Ми ха и ло ви ћа у Пан че ву. Уз стрип-
-про јек те ода бра них ре зи дент ки ња Али -
зе де Пен и Дра га не Ра да но вић, би ће
из ло же ни ра до ви две ју фран цу ских кан -
ди дат ки ња – Мо ран Ма зар и Ми реј Њан -
го но Ебен, као и кан ди да та из Ср би је –
Бо ри са Ста ни ћа и Иве Ато ски.

Са ша Ра ке зић, је дан од се лек то ра про -
гра ма, каже:

– Срп ски и фран цу ски ау то ри ко ји су
кон ку ри са ли за го сто ва ње у ове две зе -
мље ве о ма су осо бе ни у свом из ра зу, али
и ме ђу соб но раз ли чи ти, што го во ри у
при лог те зи да по сто ји со лид на про дук -
ци ја мла ђе ге не ра ци је стрип-ау то ра у обе
зе мље. То су ства ра о ци ко ји за слу жу ју да
бу ду по др жа ни.

КУЛТУРА
Петак, 20. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мир ја на Ба лог Кор ма њош,

ди пло ми ра ни ин же њер 

тех но ло ги је

ФИЛМ: Во лим исто риј ске
фил мо ве и се ри је јер осли ка -
ва ју јед но вре ме и са др же
исто риј ске чи ње ни це, као и
до бре три ле ре. Те шко је од -
лу чи ти се. Из бор па да на тро -
дел ну не мач ку дра му „Ву ко -
ви Бер ли на”, ко ја је осво ји ла
на гра ду „Еми” за нај бо љу те -
ле ви зиј ску ми ни-се ри ју. Ова
при ча о при ја тељ ству, љу ба -
ви и из да ји осли ка ва јед ну
епо ху за вре ме Дру гог свет -
ског ра та у Бер ли ну, пре и
по сле па да Бер лин ског зи да.
Гру па ти неј џе ра се за кли ње
на веч но при ја тељ ство и оку -
пља у дру жи ну „Ву ко ви”. У
по де ље ном Бер ли ну при ја те -
љи по ку ша ва ју да пре жи ве за -
те че ни на раз ли чи тим стра -
на ма зи да, на ла зе ћи на чи не
да ко му ни ци ра ју, али про ла -
зе ћи кроз ис ку ше ња и из да је.
Сва ко од њих обе ле жен је ра -
том на друк чи ји на чин. А пад
Бер лин ског зи да до во ди до
но вих за ни мљи вих су сре та
већ оста ре лих при ја те ља.
МУ ЗИ КА: То пло пре по ру чу -
јем CD на шег су гра ђа на Ог -
ње на По по ви ћа „In My Heart”.
У пи та њу је ме ша ви на кла си -
ке, џе за, филм ске му зи ке и
вој во ђан ског фол ка ко ји бу де
по себ на осе ћа ња код слу ша о -
ца. Та му зи ка ме опу шта, али
има и не ку за го нет ну енер гију

у се би, ко ја ми баш при ја, та -
ко да пот пу но ужи вам слу ша -
ју ћи је! Ог њен По по вић је ком -
по но вао му зи ку за све пе сме
и из во ђач је на кла ри не ту, а
за јед но с њим у бен ду су Ба не
Глу ва ков (ги та ра), Ми о на Бар -
бул (кла вир), Сло бо дан Ге рић
(кон тра бас) и Алек сан дар Ра -
ду ло вић (пер ку си је).
КЊИ ГА ко ја се чи та у јед ном
да ху је „Гле дај мо се у очи”
вла ди ке Гри го ри ја. На ра зу -
мљив и искрен на чин го во ри
о љу ба ви и сло бо ди, о до бро -
ти и да ва њу. Та ко ђе го во ри о
по де ла ма у дру штву и мо сто -
ви ма љу ба ви и до бро те ко ји -
ма те по де ле тре ба пре ва зи -
ћи, о по ми ре њу, уме ћу ува -
жа ва ња ту ђег ми шље ња, по -
што ва њу раз ли ка. Књи га нас
на леп и лак на чин под се ћа
да су љу бав и до бро та у на ма
и да нас то чи ни љу ди ма. Учи
нас да се до бро та и љу бав
умно жа ва ју да ва њем, учи нас
искре но сти, учи нас да је ва -
жно пам ти ти, али не зло пам -
ти ти, учи нас по ми ре њу и пра -
шта њу. Да, гле дај мо се у очи.

Гле дај мо се у очи

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

НА ФО ТО-МА РА ТО НУ У БЕР ЛИ НУ

Две по бед ни це 
и из Пан че ва

Умет нич ка шко ла „Jugend-
kunstschule Marzahn-Heller-
sdorf” из Бер ли на ор га ни зо -
ва ла је 11. ок то бра фо то-ма -
ра тон под на зи вом
„Humanity and na-
ture – an everla-
sting conflict?”, на
ко јем су се ме ђу
пет на ест по бед -
нич ких фо то гра -
фи ја на шле и фо -
то гра фи је мла дих
пан че вач ких сту -
дент ки ња Ива не
Не дељ ко вић (21) и
На та ли је Сто ја но -
вић (24). На кон -
курс је при сти гло
две ста осам де сет фо то гра фи -
ја ко је је по сла ло сто два на ест
мла дих фо то граф ки ња и фо -
то гра фа из се дам зе ма ља.

Све по бед нич ке фо то гра -
фи је би ће из ло же не у Бер ли -
ну у ја ну а ру и фе бру а ру 2021.
го ди не, а у ју ну ће ови ра до -
ви би ти пре зен то ва ни и на
африч ком кон ти нен ту, у окви -
ру фе сти ва ла „Kigali Photo
Fest” у Ру ан ди.

Овај јед но днев ни фо то-ма -
ра тон ор га ни зо ван је у окви -
ру про гра ма „Changing Planet
– Network for Young Photo-
graphers”, ко ји да је мо гућ ност
мла ди ма да уче и про мо ви -
шу свој рад на из ло жба ма и
про јек ти ма еду ка ци је у обла -
сти фо то гра фи је.

По бед ни це Ива на и На та -
ли ја су с гру пом мла дих фо -
то граф ки ња и фо то гра фа из
Пан че ва и још шест европ -

ских зе ма ља то ком
2018. и 2019. го -
ди не, у окви ру
про је ка та ме ђу на -
род не мо бил но сти
„Nature in Frame”,
ко ји је фи нан си -
рао „Erasmus+”,
уче ство ва ле у ви -
ше про је ка та и ак -
тив но сти у Не мач -
кој и Ср би ји. У
окви ру овог про -
гра ма ба ви ле су се
раз ли чи тим те ма -

ма ко ре ла ци је из ме ђу при ро -
де, љу ди, еко ло ги је и ар хи -
тек ту ре, ко ри сте ћи фо то гра -
фи ју као ме диј ко му ни ка ци -
је. Про је кат је на стао као ре -
зул тат са рад ње из ме ђу јав не
ком па ни је за уре ђе ње зе ле -
них про сто ра и ин фра струк -
ту ре „Grün Berlin GmbH” из
Бер ли на, удру же ња „Roter Ba-
um” из Бер ли на, умет нич ке
шко ле „Jugendkunstschule

Marzahn-Hellersdorf” из
Бер ли на и ме ђу на род -
не мре же „ORA-Net-
work”, ко ја са ра ђу је с
пан че вач ким удру же -
њем „На ран џа сти” и
удру же њем „Цр ве но др -
во” из Ср би је.

Удру же ња „На ран џа -
сти” и „Цр ве но др во”
пла ни ра ју да и у 2021.

го ди ни на ста ве да у окви ру
про гра ма „Erasmus+” за јед -
но са сво јим ме ђу на род ним
парт не ри ма ор га ни зу ју но ве
ак тив но сти и про гра ме ко ји
ће мла ди ма из на ше сре ди не
омо гу ћи ти да уче ству ју у више
про је ка та ме ђу на род не
мобил но сти.

Из ло жбе ни сег мент
„Срп ски ау то ри и
фран цу ски из да ва -
чи”, у ко ме ће би ти
пред ста вље ни ра до -
ви нај по зна ти јих до -
ма ћих стрип-ау то ра
об ја вљи ва ни у Фран -
цу ској, део је про -
гра ма фе сти ва ла
„Но ва”, ко ји ће ове
го ди не би ти одр жан
од 1. до 12. де цем -
бра у Га ле ри ји Ми -
ло ра да Ба те Ми ха и -
ло ви ћа у Пан че ву.
Реч је о јед ној од че -
ти ри из ло жбе не по -
став ке ово го ди шњег
про гра ма, ко ја об у -
хва та ра до ве два де -
сет јед ног умет ни ка
чи је је ства ра ла штво
зна чај но обе ле жи ло
срп ску и фран цу ску
стрип-сце ну.

Уред ни ца сег мен -
та „Срп ски ау то ри и фран цу -
ски из да ва чи” Ја на Ада мо вић,
чи ји су ра до ви ујед но део ове
из ло жбе не це ли не, тим по во -
дом је ре кла:

– У же љи да пу бли ку што
бо ље упо зна мо са свим стра -
на ма на ших про дук тив них ау -
то ра, а да исто вре ме но ода мо
по част ве зи из ме ђу фран цуског

и срп ског стри па, би ра ли смо
од сва ко га по две та бле стри -
па об ја вље не у Фран цу ској и
јед ну та блу не ког лич ног про -
јек та ко ја би пру жи ла увид у
је дан осо бе ни ји умет нич ки сен -
зи би ли тет, уко ли ко по сто ји
раз ли ка из ме ђу лич ног и оног
што зах те ва про фе си о нал ни
ан га жман.

Она је ис та кла да овај сег -
мент, иа ко не об у хва та све до -
ма ће ау то ре ко ји де ла ју на
фран цу ско-бел гиј ској сце ни,
ипак пред ста вља за о кру же ну
сли ку ра да до ма ћих стрип ских
умет ни ка, и до да ла:

– Бо гат ство је не у пи тан епи -
тет ове из ло жбе: бо гат ство
стило ва, те ма, ра зно вр сност

техни ка, ра зно ли кост
ути ца ја и сен зи би ли -
те та. Ово је из ло жба
у ко јој сва ко мо же
не што на ћи за себе.

Ау то ри чи ји ће ра -
до ви би ти из ло же ни
су: Алек са Га јић, Бо -
бан Са вић Ге то, Бра -
ни слав Ке рац, Гра -
ди мир Сму ђа, Дар -
ко Пе ро вић, Дра ган
Ла за ре вић де Ла за -
ре, Дра жен Ко ва че -
вић, Жељ ко Па хек,
Ја на Ада мо вић Yana,
Јо ван Укро пи на, Ле -
о нид Пи ли по вић
Пан кер штајн, Ми ло -
рад Ви ца но вић Ма -
за, Ми лан Др ча
Munch, Ми лан Јо ва -
но вић, Ми ро љуб Ми -
лу ти но вић Бра да,
Рај ко Ми ло ше вић
Ге ра, Са ша Јо ва но -
вић, Са ша Ра ке зић

али јас Алек сан дар Зо граф, Сте -
ван Су бић, Ти хо мир Че ла но -
вић и Зо ран Ја ње тов.

Фе сти вал „Но ва” ор га ни зу је
аген ци ја „Ко му ни кАрт”, уз по -
др шку Фран цу ског ин сти ту та,
Ми ни стар ства кул ту ре и ин -
фор ми са ња и Гра да Пан че ва,
и у парт нер ству с Кул тур ним
цен тром Пан че ва.

ФЕ СТИ ВАЛ „НО ВА”

СРП СКИ СТРИП-АУ ТО РИ У 
ФРАН ЦУ СКИМ ИЗ ДА ЊИ МА

КЛА СО ВО МАЈ СТОР СКО ПЕ РО

При зна ње Ни ко ли Дра га шу
Пан че вач ком ка ри ка ту ри сти Ни ко -
ли Дра га шу до де ље но је по себ но при -
зна ње „Кла со во мај стор ско пе ро” за
до са да шњи до при нос и за ла га ње на
по љу ка ри ка ту ре.

„Кла со во мај стор ско пе ро” је јед -
но од нај ве ћих при зна ња за ка ри -
ка ту ру код нас, а до де љу је се у окви -
ру фе сти ва ла ху мо ра и са ти ре „Злат -
на ка ци га” у Крушев цу.

При зна ње је на ме ње но нај у спе -
шни јим след бе ни ци ма Алек сан дра
Кла са, чи је ка ри ка ту ре по се ду ју из -
ра жа јан и на дах нут цр теж и но се
уни вер зал не иде је. По ред то га, кан -
ди да ти за до де лу овог при зна ња мо -
гу би ти са мо ау то ри ко ји су већ
осва ја ли на гра де на до ма ћим и стра -
ним конкурси ма и фе сти ва ли ма.
Од лу ку о до де ли овог при знања до -
но се до са да шњи до бит ни ци ве ћи -
ном гла со ва. При зна ње се до де љу је
од 2002. го ди не, а ме ђу до са да шњим
до бит ни ци ма би ла су по зна та име -
на на по љу ка ри ка ту ре, као што су:
Дар ко Др ље вић, Му ха мед Ђер лек,

Го ран Ће ли ча нин, Ни ко ла Оташ, Сло бо -
дан Ср дић, То шо Бор ко вић, Дра ган Ру -
мен чић и други...

Због пан де ми је ко ро на ви ру са и спре -
че но сти ор га ни за то ра да при ре ди фе сти -
вал, при зна ње је Ни ко ли Дра га шу по сла -
то по штом.

– Би ти на гра ђен у би ло ком об ли ку за
свој рад пред ста вља од ре ђе ни сте пен сре -
ће и са тис фак ци је, али ка да до би је те
при зна ње у част јед ног од нај ве ћих срп -
ских и свет ских ка ри ка ту ри ста као што
је Алек сан дар Клас, и још вам то при -
зна ње до де ле ко ле ге, он да то зна чи да
тре ба са мо још ви ше да ра дим и ства -
рам, и да то сте че но зна ње и ис ку ство,
као и до са да, пре но сим на мла ђе – рекао
је Дра гаш.

Ни ко ла Дра гаш се ба ви ка ри ка ту ром,
деч јом илу стра ци јом, гра фич ким ди зај -
ном и стри пом. Члан је УЛУ ПУДС-а,
Удру же ња ка ри ка ту ри ста Ср би је FECO
и УЛУ „Све ти о ник”. Ба ви се и пе да го -
шким ра дом с де цом, као мен тор ли ков -
не сек ци је „Ча роб ни свет цр та ња” у 
Пан че ву.

РЕ ПУ БЛИЧ КО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ИЗ СОЛ ФЕ ЂА И ТЕ О РИ ЈЕ МУ ЗИ КЕ

На гра ђе не уче ни це из Пан че ва
Уче ни це Му зич ке шко ле „Јо -
ван Бан дур” Пан че во осво ји ле
су пр во ме сто на два де сет
осмом Ре пу блич ком так ми чењу

из сол фе ђа и те о ри је му зи ке,
ко је се одр жа ва ло он лајн 7. 
и. 8. но вем бра. Алек сан дра
Станојко вић (шести раз ред),

Вања Ми јо вић (че твр ти раз -
ред) и Ха на Тадић (че твр ти
раз ред) так ми чи ле су се у 
ка те го ри ји за те о ри ју музике

и осво ји ле мак си ма лан број 
бо до ва. Све три уче ни це су у 
класи проф. Ива не Ја ћи мо вић
Јованов ски.
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ПАН ЧЕВ ЦИ ВЕ ТЕ РИ НА РИ

НАЈ ЗДРА ВИ ЈА ЈЕ СРЕЋ НА И ВО ЉЕ НА ЖИ ВО ТИ ЊА
Ко ли ко су за на ше здра вље ва жни ле -
ка ри, то ли ко су жи во ти ња ма бит ни
ве те ри на ри. Је ди на раз ли ка је у то ме
што ве те ри на ри ма па ци јен ти не мо гу
баш јед но став но да об ја сне шта их
му чи...

Ра зно ли кост си ту а ци ја

Оли ве ра Па вло вић је док тор спе ци ја -
ли ста ве те ри нар ске ме ди ци не и овим
по слом се ба ви два де сет пет го ди на.
Од 2002. го ди не је су вла сник ВС „Зо -
о цен тар” у Пан че ву.

– От кад знам за се бе, мо ја по ро ди -
ца и ја има ли смо псе, и јед ног ве ли -
ког љу бим ца, ма гар ца Во ју, ко ји са да
има два де сет осам го ди на. Сви во ли -
мо жи во ти ње и до бро бри не мо о њи -
ма. Од у век сам же ле ла да бу дем ве -
те ри нар ка. Исти на, би ло је пе ри о да
кад сам се пре ми шља ла, али су љу бав
и же ља да по мог нем жи во ти ња ма пре -
ваг ну ле – при ча Оли ве ра.

Ка же да јој је ова про фе си ја за ни -
мљи ва због ра зно ли ко сти и не пред -
ви ди во сти. Ра ди се са жи во ти ња ма
ко је су па ци јен ти, али су у све укљу -
че ни и вла сни ци ко ји су кли јен ти.

– У на шој ве те ри нар ској ста ни ци
ра ди мо пре вен ти ву и ле чи мо до ма ће
жи во ти ње и кућ не љу бим це. Еду ку је -
мо вла сни ке о не зи и ис хра ни, ба ви мо
се хи рур ги јом, сто ма то ло ги јом, али и
улеп ша ва њем кућ них љу би ма ца. Има -
мо и те рен ску слу жбу – об ја шња ва.

Па ци јен ти у ње ној ор ди на ци ји углав -
ном су пси и мач ке, и њи хов број је у
по след њих не ко ли ко го ди на из јед на -
чен. Бо лу ју од слич них или истих бо -
ле сти као љу ди, а на њи хо во здра вље
ути чу и про ме не то ком го ди не.

Оли ве ра ка же да се чо век че сто
пре ма здра вљу свог љу бим ца од но си
као пре ма соп стве ном.

– По сто је од го вор ни и нео д го вор -
ни вла сни ци. Онај ко узме љу бим ца и
тре ти ра га као ствар, оба ве зу, ну жно
зло или као играч ку за де те, бо ље да
ни је уне сре ћио ту жи во ти њу. Вла сник
тре ба да се дру жи и да жи ви са сво -
јим љу бим цем, да му обез бе ди основ -
не усло ве за нор ма лан и здрав жи вот,
не гу, хра ну, пре вен ци ју и љу бав на -
рав но... – при ча Оли ве ра.

У слу ча ју бо ле сти вла сник је тај ко -
ји сво јим за па жа њем по ма же ве те ри -
на ру да се узме до бра анам не за. Он је
тај ко ји пр ви тре ба да ви ди ано ма ли -
је у по на ша њу свог љу бим ца, на ко је
ће ре а го ва ти до во ђе њем или по зи вом
ве те ри на ра.

Љу бав пре ма на у ци

Вук Иг њић (33) док тор је ве те ри нар -
ске ме ди ци не. По за вр шет ку сту ди ја
про вео је три го ди не ста жи ра ју ћи у
на став ној бол ни ци Фа кул те та ве те ри -
нар ске ме ди ци не, где је про шао кроз
кли нич ке ро та ци је из свих обла сти

ме ди ци не кућ них љу би ма ца, за тим
се ба вио ис кљу чи во ане сте зи о ло ги -
јом, ур гент ном ме ди ци ном и ин тен -
зив ном не гом, с по себ ним освр том на
ане сте зи ју ге ри ја триј ских па ци је ната.

– Мај ка и отац су ми ве те ри на ри и
прак тич но сам од ра стао у њи хо вој ам -
бу лан ти и још од ма лих но гу се за љу -
био у ве те ри нар ску ме ди ци ну. По ред
љу ба ви пре ма стру ци, од ра стао сам у
ку ћи и ам бу лан ти пу ној жи во ти ња, те
сам од ра не мла до сти из у зет но ве зан
за жи во тињ ски свет – ка же Вук.

При мар ни фо кус ам бу лан те ко ју
во ди је ин тер на и пре вен тив на ме ди -
ци на, али се по ред то га ба ве и ур -

гент ном ме ди ци ном, хи рур ги јом, сто -
ма то ло ги јом, ла бо ра то риј ском и ул -
тра звуч ном ди јаг но сти ком раз ли чи -
тих обо ље ња, као и еду ка ци јом вла -
сни ка о основ ним по тре ба ма њи хо -
вих љу би ма ца.

– Нај че шћи па ци јен ти су нам мач -
ке и пси, ма да не рет ко ви ђа мо и тзв.
ег зо тич не љу бим це, као што су сит ни
гло да ри, пти це, па чак и реп ти ли –
при ча он.

Од нос пре ма жи во ти ња ма ва ри ра
од вла сни ка до вла сни ка, а он за кљу -
чу је да је у овом тре нут ку си ту а ци ја
за до во ља ва ју ћа, с тен ден ци јом да бу -
де још бо ља.

– До пре пет –де сет го ди на рет ки су
би ли вла сни ци ко ји су би ли спрем ни
да из дво је ве ће сво те нов ца за на пред -
не ди јаг но стич ке ме то де, као што је,
на при мер, маг нет на ре зо нан це, док
је да нас број љу ди ко ји је спре ман да
за свог љу бим ца по тра жи нај бо љу мо -
гу ћу не гу да ле ко ве ћи – об ја шња ва.

За вла сни ке је бит но да зна ју ко ли -
ко је ва жна пра вил на ис хра на, као и
при ме на пре вен тив них ме ра као што
су вак ци на ци је, пре вен ци ја ин фе ста -
ци је бу ва ма и кр пе љи ма, али и спро -
во ђе ње ре дов не ме сеч не пре вен ти ве
про тив бо ле сти ср ча ног цр ва. Здра -
вље зу ба је од из у зет ног зна ча ја, а не -
рет ко је за не ма ре но.

– Во лим ка да спа сем жи во ти њу ко -
ја нам до ђе у из у зет но те шком ста њу
или чак ра ди еу та на зи је јер су вла -
сни ци ми сли ли да јој не ма спа са. Ми -
мо та квих мо ме на та, оно што ме је
увек при вла чи ло у ве те ри ни је сте ре -
ша ва ње ком плек сних ап стракт них
про бле ма и због то га сам био при ву -
чен ане сте зи о ло ги ји и ур гент ном ме -
ди ци ном. Ове две гра не ме ди ци не
бих опи сао као ша хов ски меч на гра -
ни ци жи во та и смр ти – за кљу чу је он.

Док тор за жи во ти ње

Сла во љуб Јо вић (51) про фе сор је на
Фа кул те ту ве те ри нар ске ме ди ци не у
Бе о гра ду. Док то рат на у ка сте као је
на истом фа кул те ту. Ра ди као про -
фе сор на Ка те дри за фи зи о ло ги ју и
би о хе ми ју. Је дан је од ау то ра уни -
вер зи тет ских уџ бе ни ка „Зна чај сло -
бод них ра ди ка ла у ве те ри нар ској ме -
ди ци ни”, „По ро диљ ство, сте ри ли тет
и ве штач ко осе ме ња ва ње” и „Спорт -
ска ме ди ци на”.

– Као и код ве ћи не де це, љу бав пре -
ма жи во ти ња ма по ја ви ла се још у нај -
ра ни јем де тињ ству, али све сно по и -
ма ње раз ли ке из ме ђу во ле ти и ле чи ти
жи во ти ње, би ти њи хов док тор, на сту -
пи ло је ка сни је, што ина че љу ди че сто
бр ка ју. Сва ко мо же во ле ти жи во ти ње,
али не мо же сва ко би ти док тор за њих,
јер то под ра зу ме ва и спо соб ност да се
су срет не те, про жи ви те, су о чи те и пре -
ва зи ђе те и сву пат њу и пси хич ки и
фи зич ки бол ко ји обо ле ла жи во ти ња
про ла зи на свом пу ту до оздра вље ња,
као и по тен ци јал ну мо гућ ност да, и
по ред свих рас по ло жи вих ме ра, из раз -
ли чи тих раз ло га, ипак не пре жи ви. Ја
сам то на вре ме уо чио и од ср ца и
искре но же лео да, по ред љу ба ви, стек -
нем и зна ње и за во лим да ле чим обо -
ле лу жи во ти њу, без об зи ра на ње но
тре нут но ста ње – при ча он.

Од вре ме на до ла ска на сту ди је Фа -
кул те та ве те ри нар ске ме ди ци не код
ње га се по ја ви ло и ин те ре со ва ње ко -
је у се би об је ди њу је ра до зна лост и
по рив за на уч но и стра жи вач ким,
педаго шким и струч ним ра дом у до -
ме ну ве те ри нар ске ме ди ци не.

Кроз свој на уч ни рад ба ви се ши ро -
ким спек тром мул ти ди сци пли нар них
те ма, ко је из ме ђу оста лог об у хва та ју
ис пи ти ва ње на стан ка, раз во ја и ути -
ца ја раз ли чи тих вр ста стре са на здрав -
стве но ста ње, про из вод не и рад не ре -
зул та те жи во ти ња; ути цај кон та ми на -
ци је жи вот не сре ди не раз ли чи тим

врста ма за га ђи ва ча (ра ди о ну кле и ди -
ма – оси ро ма ше ним ура ни ју мом, ор -
ган ским рас тва ра чи ма) и њи хо ви
ефек ти на здра вље жи во ти ња, као и
ис пи ти ва ње хе ма то ло шко-би о хе миј -
ских па ра ме та ра жи во ти ња код обо -
ље ња раз ли чи те ети о ло ги је…

– За до вољ ство ми је да ви дим по -
но во здра ву и срећ ну жи во ти њу, ко ја
че сто то сво јим по на ша њем ис по ља -
ва и пре ма ве те ри на ру, за до вољ ног и
срећ ног вла сни ка из ле че не жи во ти -
ње, сту ден те на до де ли ди пло ма на -
кон ше сто го ди шњег му ко трп ног уче -
ња и прак тич ног ра да у ко ме сте и
ви са ми уче ство ва ли као део мо за и -
ка, ко ле ге с те ре на ко ји вам се обра -
те у кон сул та тив но-еду ка тив не свр -
хе, по же ле да им баш ви бу де те мен -
тор или члан ко ми си је за спе ци ја ли -
за ци ју или док тор ску ди сер та ци ју,
ин тер ак ци ју то ком пре да ва ња, зна -
ти жељ на ли ца но ве ге не ра ци је ка да
пр ви пут сва ке го ди не кро чи те у ам -
фи те а тар и за поч не те сво је пре да ва -
ње пред сту ден ти ма пу ним енер ги је,

ен ту зи ја зма, жеље и во ље за усва ја -
њем но вих зна ња и пр вих ко ра ка ка
на у ци и ње ној при ме ни у прак си –
за кљу чу је он.

Иде а лан спој

Јо ва на Пе тров (33) за вр ши ла је Фа -
кул тет ве те ри нар ске ме ди ци не у Бе о -
гра ду. Већ пет го ди на ра ди у Ве те ри -
нар ској ам бу лан ти „Мар ло пет”.

– Од лу ку да ћу се ба ви ти ве те ри -
ном до не ла сам у сред њој шко ли. Га -
ји ла сам љу бав и пре ма жи во ти ња ма
и пре ма ме ди ци ни, па је ве те ри на би -
ла иде а лан спој. Ни сам се ни ка да по -
ка ја ла – при ча Јо ва на.

Код ове про фе си је ни шта ни је очи -
глед но. Да би се до шло до ре ше ња
про бле ма, од но сно од го ва ра ју ће те -
ра пи је, ве те ри нар мо ра да до би је ве -
ли ки број по да та ка од вла сни ка. Де -
ша ва се да они не ка да не што пре ћу те
или за бо ра ве да ка жу, што уме да оте -
жа по сао.

– У на шој ор ди на ци ји да је мо са ве -
те вла сни ци ма, ба ви мо се пре вен ти -
вом, ле че њем, а ра ди мо и опе ра ци је,
сте ри ли за ци ју и ка стра ци ју. Нај че -
шће те го бе с ко јим до ла зе на ши па -
ци јен ти је су алер гиј ске ре ак ци је, за -
тим сто мач не те го бе, ре спи ра тор ни
про бле ми, али и не ка те жа обо ље ња
као што су ту мо ри. Ва жно је све уви -
де ти на вре ме и де ло ва ти пре вен тив -
но – при ча она.

Жи во ти ња ма су нео п ход не аде кват -
на хи ги је на, до бра ис хра на и љу бав.

Све оно за чим љу ди жу де, оно што
их чи ни спо кој ним и за до вољ ним, по -
треб но је и жи во ти ња ма. Ако је би ло
ко ји њи хов ри ту ал из ме њен, зна чи да
не што ни је у ре ду.

– Нај здра ви ја је срећ на и во ље на
жи во ти ња! – за кљу чу је Јо ва на Пе тров.

До бар осе ћај

Ка мен ко Ма рин ко вић (36) док тор је
ве те ри нар ске ме ди ци не. Од ра стао је
у по ро ди ци ко ја је чу ва ла до ма ће жи -
во ти ње, та ко да му је јед на од пр вих
успо ме на из де тињ ства ти ма ре ње ко -
ња и кра ве. Пси и мач ке су би ли са -
став ни део до ма ћин ства.

– Од ма лих но гу сам вас пи тан да
по шту јем жи во ти ње и да имам свест
о ста ра њу над њи ма. У основ ној шко -
ли сам по же лео да бу дем ве те ри нар и
то се ни је про ме ни ло ни то ком гим -
на зи је. Јед но став но, мо гао сам се бе
да за ми слим са мо  као не ког ко бри -
не о жи во ти ња ма и тру ди се да бу ду
здра ве – при ча он.

У ор ди на ци ји у ко јој ра ди во ди се
ра чу на о ком плет ној здрав стве ној за -
шти ти кућ них љу би ма ца.

– По ред основ них фи зо ло шких по -
тре ба, љу бим ци ма су по треб не не га и
па жња. Та ко ђе тре ба во ди ти ра чу на о
пре вен ти ви, а то је чи шће ње од црев -
них па ра зи та, за шти та  од бу ва, кр пе -
ља и ко ма ра ца, али ту је и вак ци на -
ци ја. Ис ти чем да је ве о ма ва жно чи -
по ва ти псе и мач ке јер, уко ли ко се
из гу бе или по бег ну из дво ри шта, лак -
ше их је вра ти ти вла сни ку. Сте ри ли -
за ци ја и ка стра ци ја, с дру ге стра не,
сма њу ју број на пу ште них љу би ма ца
– ка же Ка мен ко.

У свом по слу нај ви ше во ли кад
спа се жи во ти њу ко ја је би ла у смрт -
ној опа сно сти, као и ка да ви ди осмех
на ли цу вла сни ка ко ји има ве ли ко
по што ва ње пре ма ње го вом тру ду и
ра ду.

Мир ја на Ма рић

Оливера Павловић

Вук Игњић

Славољуб Јовић

Каменко Маринковић

Јована Петров

Три па ра.
Древ на ми -
с т е  р и  ј а .
Моћ без -
в р е  м е  н е
љ у  б а  в и .
Н а  к о н
у с п е  ш н е
по тра ге за
зве зда ма у
Грч кој, ше -
стор ка ко ја
је ује ди ни -
ла мо ћи са -
да је у Ита ли ји. Док уло зи у опа -
сној игри по ста ју све ве ћи, пре ле -
па Ани ка и хра бри Со јер про на ћи
ће још не што.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ка кве асо ци ја ци је има те ка да се
по ме не мрак. Књи ге из „Вул ка на”
до би ће ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Се тим се свог оми ље ног ’Мрак
фил ма’. Нај бо ља ко ме ди ја.”
064/1362...

„Мрак ме асо ци ра на де тињ ство
и на страх од чу до ви шта ко је жи ви
ис под кре ве та. Сад знам да не ма
чу до ви шта ис под кре ве та. Она су
ме ђу на ма...” 063/0181...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ка кву тај ну би сте
во ле ли да от кри је те:

„Во ле ла бих да от кри јем ка ко да
оте ра мо ко ро ну, па да опет жи ви -
мо као нор ма лан свет.” 061/4804...

„Не мо рам ја ни шта да от кри -
вам, сло бод но не ка ме ни не ко
откри је тај ну ло то ком би на ци ју,
не ћу да се љу тим ако убо дем
седми цу, чак ћу и да ча стим.”
064/9302... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 25. но вем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Че му се сме је те на глас?”,
на гра ди ће мо по јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју.

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

Ка жу да
ни је ла ко
у сва ко -
днев ним
ж и  в о т  -
ним му -
ка ма пре -
по зна ти и
н е  ш т о
сме шно,
в и  д е  т и
соп стве не
гре шке и
на сме ја ти
се, не са -
мо на си -
ту а ци ју ко ја нас за де си не го и на
свој ра чун, а Је ли ца то чи ни при -
род но. Она се, на из глед опу ште но,
на сав глас сме је оно ме што нам се
де ша ва. А то ни је увек јед но став но
и сма тра се за вр хун ско до стигнуће.

„Жи вот за
понети” Је ли це

Грега но вић

„Ани ка” 
Но ре Ро бертс

Два чи та о ца ко ји до 25. но вем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Да ли ве ру је те у без вре -
ме ну љу бав?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Сла ђа на Ди нић Ђор ђе вић (62)
ро ђе на је у Ко ви ну, али је
основ ну и сред њу шко лу за вр -
ши ла у Пан че ву. Ди пло ми ра -
ла је у пр вој ге не ра ци ји сту де -
на та кон зер ва ци је на Ви шој
пе да го шкој шко ли у Бе о гра ду
(ка сни је је овај смер био на
Ви шој шко ли ли ков не и при -
ме ње не умет но сти).

Од сту дент ских да на би ла је
ан га жо ва на на про јек ти ма Ре -
пу блич ког за во да за за шти ту
спо ме ни ка кул ту ре Бе о град и
По кра јин ског за во да за за шти -
ту спо ме ни ка кул ту ре Но ви Сад
на сли кар ско-кон зер ва тор ским
ра до ви ма, на зид ном и шта фе -
лај ном сли кар ству. На за шти -
ти кул тур не ба шти не ове ре ги -
је ан га жо ва на је у кон ти ну и те -
ту од 1988. го ди не. За хва љу ју -
ћи не ка да шњем ди рек то ру Кул -
тур ног цен тра Зо ра ну Ро та ру,
у тој ин сти ту ци ји је отво рен
пр ви сли кар ско-кон зер ва тор -
ски ате ље у Пан че ву, у ко јем је
за шти ћен ве ли ки број сли ка из
при ват них ко лек ци ја и пре ко
пе де сет сли ка у вла сни штву
На род ног му зе ја Пан че во. Успе -
шна са рад ња с Му зе јом ре зул -
ти ра ла је 1995. отва ра њем Ате -
љеа за кон зер ва ци ју и ре ста у -
ра ци ју сли ка, где се за по сли ла
2001. го ди не.

Ста тус са мо стал ног умет ни -
ка об но ви ла је 2006. го ди не.
Члан је УЛУ ПУДС-а од 1983.
го ди не.

Сла ђа на Ди нић Ђор ђе вић је
по сти гла зна чај не ре зул та те у
обла сти за шти те сли ка на плат -
ну при ме ном но вих ме то да ра -
да на ва ку ум сто лу но ви је ге -
не ра ци је и при ме ном но вих
син те тич ких ма те ри ја ла.

Ау тор ка је књи ге „Кон зер ва -
тор ска све до че ња”, у ко јој се
на ла зи из бор сли кар ско-кон -
зер ва тор ско-ре ста у ра тор ске до -
ку мен та ци је о за шти ће ним ли -
ков ним де ли ма у гра ду Пан че -
ву и на се ље ним ме сти ма.

У свет кон зер ва ци је ушла је
са свим слу чај но. Пр ва љу бав
јој је би ла књи жев ност, а свој
умет нич ки та ле нат по ка за ла
је и у „Ате љеу мла дих”, у ком
је од ра ста ла. Чи ни ло јој се да
у том по слу не би има ла до -
вољ но не за ви сно сти, па је раз -
ми шља ла и о дра ма тур ги ји.
Ипак, те го ди не је фор ми ра -
на гру па за кон зер ва ци ју на
Ви шој пе да го шкој шко ли, ко -
ју је упи са ла и успе шно за вр -
ши ла. Ка сни је, ка да је већ има -
ла ли цен цу за рад, за вр ши ла
je и Ака де ми ју Срп ске пра во -
слав не цр кве за умет ност и
кон зер ва ци ју.

– Про на шла сам се у овој
про фе си ји. Сма трам се бе при -
ви ле го ва ном што ме је жи вот -
ни пут усме рио да се ба вим по -
слом у ком мо гу да дам нај ви -
ше од се бе. Ни сам то га, на рав -
но, би ла све сна у по чет ку, али
сам има ла про фе со ре ко ји су
ми го во ри ли да сам на пра вом
ме сту. Би ла сам че сто на гра -
ђи ва на као сту дент, a не ка да
сам и са ма би ла из не на ђе на.
Са да ка да се освр нем мо гу да
ка жем да сам има ла сре ћу јер
сам учи ла од нај бо љих – при -
ча нам Сла ђа на.

Зна чај ну пред ност у од но су
на са вре ме но шко ло ва ње ви ди
у то ме што су, ка да је она би ла
на по чет ку сту ди ја, би ле ор га -
ни зо ва не екс кур зи је за сту ден -
те ка ко би се упо зна ли с ма на -
сти ри ма у Ср би ји и на Ко со ву.
На те ре ну су за ти ца ли кон зер -
ва то ре, што је за њих би ло дра -
го це но ис ку ство. На кон пр ве го -
ди не су, по пре по ру ка ма про -
фе со ра, би ли рас по ре ђе ни код
кон зер ва то ра ко ји су ра ди ли у
Ре пу блич ком за во ду за за шти -
ту спо ме ни ка кул ту ре. Пам ти и
да су на јед ном не фор мал ном
пре да ва њу чу ве ног кон зер ва то -
ра Здрав ка Бла жи ћа чу ли ка ко
све што ра де тре ба да пи шу, јер
се сам про цес бр зо за бо ра вља.
Она је то ве о ма озбиљ но схва -
ти ла, па је ње на по све ће ност у
во ђе њу до ку мен та ци је ре зул ти -
ра ла књи гом о кон зер ва ци ји ко -
ја пред ста вља из у зе тан до при -
нос афир ма ци ји ове стру ке.

Осе ћај да ра ди не што за и ста
зна чај но уте ме љен је и на 

томе што је у пи та њу за шти та
светиња.

– Ту ни је у пи та њу са мо рад
на све ти ња ма, не го и бо ра вак
на тим ме сти ма. На при мер,
Де ча не сам по се ти ла за вре ме
сту ди ја, а он да смо, док сам
би ла на Ака де ми ји, по но во
ишли с вла ди ком Да ни лом. Те
1996. сам одан де од ла зи ла ту -
жна ми сле ћи да се ви ше ни -
ка да не ћу вра ти ти, али сам
2013. за хва љу ју ћи „Уне ску”
била у ти му кон зер ва то ра ко -
ји су ра ди ли на ре ста у ра ци ји

Де ча на, Гра ча ни це и Пећ ке
па три јар ши је. Ра де ћи та мо,
има ла сам та ко уз ви шен осе -
ћај, ко ји ме ни дан-да нас ни је
на пу стио. Отац Са ва Ја њић
нам је ре као да је био скеп ти -
чан ка да је чуо да ће у ти му
би ти кон зер ва тор ки, јер је то
био му шки ма на стир, али је
на кра ју био оду ше вљен на -
шом про фе си о нал но шћу, те
су нас и он и сви оста ли у ма -
на сти ру по сма тра ли као део
брат ства. То нам је мно го зна -
чи ло. Увек сам се по из ла ску
из тог ма на сти ра осе ћа ла као
да сам дру га чи ји и бо љи човек
– ка же она.

Пр ви ма на стир у ком је ра -
ди ла би ла је Бе ла цр ква ка -
ран ска, у бли зи ни Ужи ца, где
је, ка ко ка же, осе ти ла не ку по -
себ ну енер ги ју, па се та мо чак
и кр сти ла. На кон то га би ла је
ан га жо ва на у ма на сти ру
Никоље, где је ра ди ла и свој
ди плом ски.

У сво јој про фе си ји су сре та -
ла се и с не ким на из глед не -
мо гу ћим и те шким по сло ви ма,
али је увек би ла хра бра да се
ухва ти уко штац са иза зо вом.

Оно што је нај ва жни је, је сте
да се у овом по слу не жу ри, јер
ма те ри ја ли на ко ји ма и ко ји -
ма се ра ди не тр пе при ти сак.

– Умет нич ко де ло сат ка но је
од ма те ри ја ла ко ји је жив и
има сво је и фи зич ке и хе миј -
ске осо би не. Он се све вре ме
кре ће и ме ња. Ту кон зер ва тор
мо же у не кој ме ри да за у ста ви
про цес, али не у пот пу но сти.
Због то га су ве о ма ва жни усло -
ви у ко ји ма се оно чу ва.

Су штин ски, сва ки део про -
це са ре ста у ра ци је је би тан, али
у не ким сег мен ти ма се ви ше
ужи ва јер се ту та ле нат нај ви -
ше уо ча ва.

– У ре цен зи ји књи ге проф.
Јо ван Пан тић ме је из у зет но
на хва лио да сам ве о ма та лен -
то ва на у ре кон стру и са њу бо је -
ног сло ја (ре туш). То су ми го -
во ри ли и про фе со ри у то ку сту -
ди ја. Он се ра ди та ко што се
са ни ра ју оште ће ња и при пре -
ми под ло га, а он да се бо ји ис -
кљу чи во ре вер зи бил ним ма те -
ри ја ли ма, ко ји мо гу да се укло -
не јед ног да на а да се не оште -
ти ори ги нал. То је нај ва жни је.
За то ове по сло ве не би тре ба ло
да ра де не струч на ли ца ко ја
мо гу да на не су трај ну ште ту
ли ков ним де ли ма – при ча.

Стр пље ње је ве о ма бит но, јер
без то га овај по сао не мо же да
се ра ди, а мла ди ко ји же ле да
се ба ве кон зер ва ци јом че сто
ни су упо зна ти с тим шта све
овај по сао под ра зу ме ва. Не зна -
ју да ће че сто ра ди ти на ви си -
ни, јер се мно ги ра до ви оба -
вља ју на ске ли. Та ко ђе, и да
ма те ри ја ли ко ји ма се ра ди мо -
гу би ти штет ни по здра вље, али
да је тај рад не ми но ван, што
мо же би ти про блем ако то схва -
те тек на кра ју сту ди ја.

Ли ста спо ме ни ка кул ту ре на
ко ји ма је Сла ђа на Ди нић Ђор -
ђе вић ра ди ла је ду гач ка, а сво -
је ан га жо ва ње на те ри то ри ји
Пан че ва пред ста ви ла је у књизи
„Кон зер ва тор ска све до че ња”,
на ко ју је ве о ма по но сна.

По себ но ис ти че ка ко је за -
хвал на што ју је жи вот ни пут
до вео у До ло во, где је са да, на
кра ју сво је кон зер ва тор ске ка -
ри је ре, ра ди ла на ре ста у ра ци -
ји две ју цр ка ва. Пр во на ре ста -
у ра ци ји ико но ста са ко ји је осли -
као чу ве ни сли кар Па ја Јо ва -
но вић, а са да већ не ко ли ко го -
ди на ра ди у цр кви ко ју је осли -
као Јо ван По по вић, у цен тру
се ла, где, на кон са на ци је ико -
но ста са, тре нут но ра ди на Бо -
го ро ди чи ном тро ну.

– Као да сам би ла пред о -
дре ђе на да овај део по сла ја
ура дим. Ве о ма сам по но сна
на то што сам ов де мо гла да
из ра зим и ис ко ри стим све сво -
је зна ње и прет ход но сте че но
ис ку ство, и да оно до би је пра -
ву ме ру и вред ност – ка же
задо вољ но.

За вре ме плод не кон зер ва -
тор ске ка ри је ре оно што јој је
обез бе ђи ва ло ба ланс је сте и
сло бод но сли кар ство, ко јим се
ба ви па ра лел но и ак тив но из -
ла же сво је ра до ве. Од ла зи ла је
и у мно ге ли ков не ко ло ни је,
где је са ку пља ла ин спи ра ци ју.

– Кон зер ва тор је под ре ђен
умет нич ком де лу на ком ра ди,
за то се ја па ра лел но ба вим ап -
стракт ним сли кар ством, где
имам сло бо ду да из ра зим сво -
ја осе ћа ња. Че сто од ла зим у
Де ли блат ску пе шча ру, ко ја ми
је за но сна. Ду ша би ми би ла
ве о ма си ро ма шна да ни сам ни -
ка да ви де ла то ме сто. Она ми
је ве чи та ин спи ра ци ја. Вр тло -
зи ко ји та мо на ста ју су по кре -
ти у мо јој ду ши – ка же она.

Мир ја на Ма рић

При вред на де лат ност до жи -
вља ва ве ли ки успон у ше стој
де це ни ји 19. ве ка, на ро чи то
на ње ном кра ју.

Сре ди ште сна жног по љо -
при вред ног под руч ја – Пан -
че во – у нај ве ћој ме ри ко ри -
сти свој по ло жај при бре жног
гра да. Мно ги пан че вач ки тр -
гов ци по ста ју вла сни ци бро -
до ва, ко ји ма нај ви ше пре во зе
жи та ри це, али и дру гу ро бу. С
је се ни је на пан че вач ком при -
ста ни шту ве о ма жи во. Оба ла
вр ви од за пре жних ко ла са до -
ве зе ним жи том. Чу ју се по ви -
ци ла ђа ра и обaлcких рад ни -
ка ко ји уто ва ру ју жи та ри це, а
с при ста ни шта је дан брод
отиску је се низ Та миш, да би

Дунавом от пло вио нај че шће
до Cискa, до Ђе ра у Ма ђар -
ској, или не ког дру гог гра да.
На ро чи то је 1867. и сле де ћих
не ко ли ко го ди на жив брод ски
про мет. Те го ди не је бро до -
вла сник Ла зар Кне же вић од -
ве зао сво јим бро дом „Све ти
Ђор ђе” 800 ме ри ца пше ни це
у Си сак. Јо ван Пре стић је сво -
јим бро дом „Ни ко ла ус” од ве -
зао ро бу у Ђер. Јо хан Ху бер је
на свом бро ду „Кон стан тин”
од ве зао 8.000 ме ри ца пше ни -
це у Си сак, а на по врат ку је
до ве зао др ва. Сте ван Вра ње -
ше вић је сво јим бро дом од ве -
зао, та ко ђе у Си сак, 5.400 ме -
ри ца ку ку ру за и 1.200 ме ри ца
пше ни це, а вра ћа ју ћи се, до -
ве зао је др ва. Лу ка Јо ва но вић
је сво јим бро дом од ве зао у Си -
сак 9.000 ме ри ца пше ни це, а
и мно го дру гих бро до ва је за -
пло ви ло во зе ћи жи та ри це. И
пи во из Пи ва ре И. М. Вај фер -
та и Ми ха е ла Вид ма на из во зи
се бро до ви ма у дру ге зе мље,
на сто ти не ако ва.

Иа ко до ла зи до при вред -
ног ја ча ња гра да и бо га ће ња
мно гих по је ди на ца, не ма ли
број Пан че ва ца жи ви у бе ди.
На те ра ни не ма шти ном, оби -
ја ју пра го ве Ма ги стра та и мо -
ле за нов ча ну по моћ из фон -
да си ро тињ ске бла гај не, а
стар ци мо ле да бу ду сме ште -
ни у ста рач ки дом.

Због ова квих со ци јал них
при ли ка у гра ду на ста је ве -
ли ка по тре ба за ле ко ви ма, јер
бо ле сни ка је на ро чи то ме ђу
си ро ти њом би ло мно го. Пре -
ма из ве шта ју Ма ги стра та ко -
ји је до био апо те кар Јо хан
Пи кор ни – 1867. го ди не у гра -
ду је жи ве ло 13.829 ста нов -
ни ка. Та да су у Пан че ву по -
сто ја ле две апо те ке, а ле ко ве
су ку по ва ли Пан чев ци, али и
ста нов ни ци окол них ме ста.
Мно го си ро ма шне де це до -
би ло је бес плат но школ ске
књи ге. Те го ди не Еле о но ра
Да вид отво ри ла је об да ни ште
за де цу.

По ме ну те го ди не, по сле ду -
гих при пре ма и ни за ин тер -
вен ци ја вој них вла сти, Ма ги -
страт је за тра жио кре дит од
50.000 фо рин ти за из град њу
пу та Пан че во – Но во Се ло.
Тај пут је ка сни је из гра ђен.

Ге не рал на ко ман да одо бри -
ла је из град њу на си па код Ду -
бо ке ба ре, уме сто оно га ко јег
су ви со ке во де од не ле. Те 1867.
го ди не при пре ма ло се уво ђе -
ње плин ског све тла на пан -
че вач ким ули ца ма, па је Јо -
ван Ву ко вић из Си ска тра жио
усло ве за ње го во уво ђе ње. У
Пан че ву је по сто јао ве ли ки
број за нат ских рад њи и тр го -
ви на, а ове го ди не је отво ре -
но још два де се так но вих.

И cледећe го ди не при вред -
ни успон се на ста вља. Тр го -
вач ки про мет је у по ра сту, на -
ро чи то тр го ви на хра ном, па
тр гов ци под но се мол бу Ма -
ги стра ту да се уки не за бра на
тр го ви не жи та ри ца ма из ван
ђер мо ва, али Ма ги страт не
до зво ља ва ку по ви ну жи та пре
про ла ска ро бе кроз тро ша ри -
ну. Ве ли ке ко ли чи не жи та ри -
ца се од во зе бро до ви ма, на -
ро чи то за Си сак.

Тр го вач ка фло та у Пан че ву
до би ја но ве бро до ве. Ђор ђе Ни -
ко лић ре ги стру је свој брод под
име ном „Алек сан дар”, а тр -
гов ци А. Вуч ко вић и Н. Ман -
дри но та ко ђе ре ги стру ју сво ју
ла ђу и њо ме од во зе за Си сак
раз не жи та ри це, а до во зе огрев -
но др во. По ред оста лих, Ла зар
Дра ги че вић сво јом ла ђом та -
ко ђе пре во зи жи та ри це за Си -
сак, као и Ни ко ла Стој ко вић,
бро дом „Јо ван”; Жо тер Ан тал
бро дом „Јул ча”; Сте ван Вра -
ње ше вић бро дом „Сте ван”; А.
Бо шко вић бро дом „Ју ли ја на”;
Па вле Ра дић бро дом „На де -
жда”, а Ни ко ла По по вић бро -
дом „При зрен”. Из Пан че ва се
пре во зи во де ним пу тем и гра -
ђе вин ски ма те ри јал, нај ви ше
ци гла, а до во зи се ка мен. Тр -
го вац Пе тар Вуч ко вић од во зи
ла ђом 50.000 ко ма да ци гле.
Та ко ђе се до во зи и ка ме ни угаљ
за ин ду стри ју: Јо хаб Ху бер до -
во зи бро дом „Ли не” ка ме ни
угаљ из Ба зи ја ша за Пан че во,
а и бро дом „Кон стан тин” пре -
во зи угаљ за Ма ђар ску.

Гра де се ку ће за ста но ва ње,
а и ин ду стри ја до би ја не ко ли -
ко но вих обје ка та. Фер ди нанд
Грам берг отва ра фа бри ку шпи -
ри ту са, ко ју по кре ће пар на ма -
ши на од три коњ ске сна ге; Ан -
тон Бах ман гра ди ци гла ну,
отва ра се и пе ка ра, Ан тон Гре -
го рић отва ра млин – су ва чу, а
И. М. Вај ферт по кре ће про -
звод њу шпи ри ту са.

(Из књи ге „Град ме ђу
вихори ма – хро ни ка гра да
Пан че ва” Ђор ђа Вла ји ћа)

НАШ ГОСТ: СЛА ЂА НА ДИ НИЋ ЂОР ЂЕ ВИЋ, КОН ЗЕР ВА ТОР-РЕ СТА У РА ТОР
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ЗА О СТАВ ШТИ НА ЂОР ЂА ВЛА ЈИ ЋА

Раз вој бро дар ства 
у Пан че ву
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

Стовариште „Близанци”

нуди 
све врсте угља 
и лом палете 

даске за огрев

064/158-44-10, 063/101-11-47

(1
/2

9
6

4
2

1
)

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!

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

АКЦИЈА

Отпадно дрво, паковано на палети, 1.990 динара

Превоз на адресу.

062/873-19-80, 064/503-30-11 (ф)

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

АКЦИЈА – УГАЉ СИРОВИ ВРЕОЦИ

Има на стању, обезбеђен превоз

062/873-19-80, 064/503-30-11 (ф)

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)

ФОРД ФИЕСТА 1.2 бен-

зин. 2005 годиште,  2000

евра. Договор. 065/821-

02-85 (СМС)`

АУТО даеву такума 2001,

бензин, метан, 550 евра.

064/425-02-777. (297886/р)

ШЕВРОЛЕТ спарк 800,

2007, хаварисан, у дело-

вима. 064/587-50-24.

(298173)

ДОБЛО макс, теретни, 1.4,

2007, атесетиран плин.

064/587-50-24. (298173)

ФИЈАТ стило 1.6  б, 2002,

четвора врата, гаражи-

ран, очуван, регистро-

ван, 1.200 евра. 063/140-

62-92. 8298187)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 4

кв, у добром стању. Тел.

060/631-09-75 (СМС) 

ПРАСИЋИ, јагњад и кр-

маче на продају. Мића,

064/303-28-68 (СМС)

ПРОДАЈЕМ две свиње за

клање, око 130 кг,

180дин/ кг.  063/892-12-

08 (СМС)

ЈАРИЋЕ продајем 250

динара/кг, може обрада.

062/167-16-81. (297776)

ПРОДАЈЕМ машину за

производњу папирних

врећа. Тел. 064/424-95-

10. (297588)

ЛАНЧИЈА либра 1.6,
2002, фул опрема, ате-
стиран плин. 064/587-50-
24. (298173)

ФИЈАТ линеал, 1.4, 2011,
атесетиран плин, дина-
мик опрема, регистрован
годину. 064/130-36-02.
(298173)

ШКОДА фабија 1.2,
2014, атестиран плин,
клима, регистрован годи-
ну. 064/130-36-02.
(298173)

ГОЛФ 1.4, 2002, петора
врата, фул опрема, реги-
строван годину. 064/130-
36-02. (298173)

РЕНО клио 1.2, 2002,
клима, подизачи, даљин-
ско, гаражиран, власник.
064/142-55-93. (198158)

АУТО узимам у закуп до
седам седиштаљ, плин-
метан, моће вито 108.
Тел. 064/004-52-30.
(298038)

ЗА АУТО до 500 евра да-
јем апарат за кокице,
улични – покретни.
064/425-02-777. (298038)

ПАСАТ 2003, дизел, црн,
металик, гаражиран, алу-
минијумска ауто-пшри-
колица, регистрована,
власник. Тел. 063/879-
02-70. (2198107)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л.
065/853-93-29. (298034)

ПУНТО 3, 1.3 МЈЕТ,

2011, аларм, клима, вла-

сник. 064/913-72-24.

(298059)

ФИЈАТ пунто, 2002, прва

боја, очуван, регистрован

до августа 2021.

064/243-84-52. (298187)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја дело-

ва, долазим на адресу.

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

991. (297924)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању од 70 до

1.800 евра. 062/1923-36-

05. (298235)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

80 до 2.000 евра, стање

небитно. 063/165-83-75.

(198235)

ПРОДАЈЕМ зидане гара-

же у Ул. Патријарха Чар-

нојевића 8. 063/315-872.

(297910)

ГАРАЖУ дуплу издајем,

испод зграде, струја, гре-

јање гратис. Тесла.

061/225-16-43.

(297923/р)

ИЗДАЈЕМ гаражно место

у Тамиш капији. Тел.

064/614-69-39. (298193)

ПРОДАЈЕМ зидане гара-

же у Ул. Патријарха Чар-

нојевића 8. 063/315-872.

(2981417910)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789,

063/77-84-789. (298203)

ПРОДАЈЕМ филипс пла-

зма ТВ Е – 40, и постоље

месинг-стакло. 063/309-

378. 8298121)

ПРОДАЈЕМ половне да-
ске, циглу, краљицу пећ,
застава седишта, столо-
ве, поклањам огрев.
064/057-36-06. (298164)

ПРОДАЈЕМ пилиће хра-
њење домаћом храном
на салашу.069/280-20-37
(СМС)

ПРОДАЈЕМ полице за бу-

тик, може да служи за

друго. 060/631-09-75

(СМС)

КОКЕ носиље, старе јед-

ну годину, у пуној носи-

вости. 063/315-381.

(298161)

ПРОДАЈЕМ симпов брач-

ни лежај са латофлекс,

подлогом и душеком.

063/309-378. (298121)

ПРОДАЈЕМ металну га-

раћу 2.60 х 5.10 и дво-

крилна улазна врата ме-

тал-стакло 2.00 х 0,80.

064/159ч-35-27.

(298110)

СВИЊСКЕ полутке, ме-
сната прасад, крмача,
могућност кућне доставе,
клања. 065/614-74-40.
(298095)

БУРЕ за купус, гуме
145/13, нафтарица, лу-
стер. 062/847-13-62.
(298096)

КОТАО на чврста гори-
ва, 25 квм, центрометал,
као нов. 063/851-97-21.
(298091)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи. Тел.
013/352-114. (298088)

ДРВА за огрев, повољно,
преостала. 064/122-69-
78. (298088)

ПРОДАЈЕМ прасиће, те-
жина око 20 кг. Тел.
064/129-45-43. (298080)

СУДОПЕРА, угаона гар-
нитура, фотеља мојца,
двосед, орман, кревет,
фотеље. 063/861-82-66.
(298125)

УЉАНИ радијатор, веш-
машина, комбиновани
фрижидер, телевизори,
сто, столице. 063/861-82-
66. (298125)

МАНГУЛИЦЕ на продају.
063/720-20-48. (298123)

КРМАЧЕ за клање и то-

вљенике, продајем екс-

тра квалитет, вреди виде-

ти. 062/113-20-28.

(298149)

ПРОДАЈЕМ: рафове, те-
зге, полице, клима
gree24, ТА пећ 6 кв, ваге.
Тел. 063/816-03-03.
(298069)

ОРИГИНАЛ страна пића,
разна и домаћу стару ра-
кију, разну. 064/955-51-
85. (298067)

ПРОДАЈЕМ краву црвени
холштајн. 0964/493-85-
69. (298066)

ПРОДАЈЕМ 10 квм по-
ловног буковог паркета,
прве класе. Тел. 064/364-
10-91. (298061)

МЕСНАТИ прасићи, ја-
гањци и свиње, могућно-
сте клања и печења.
060/037-11-96. (298057)

ПРОДАЈЕМ смедревац
9, инвалидска дизалица
за возило. Тел. 064/508-
60-40. (298044)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те, судопера 3.000 дина-
ра нова. 063/773-45-97.
(1298035)

ТУЧАНА пећ, алфа плам,
старински креденац, тро-
сед (2.000). 064/290-46-
44. (298033)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет „Милан Благоје-
вић”, одличан. (298026)

ПРОДАЈЕМ две пећи за
грејање на гас. Бицикле,
брзинце. 062/187-27-15.
Тодоровић.

НА ПРОДАЈУ дебеле сви-
ње. 065/363-14-24.
(298188)

КАЉЕВА пећ продајем,
повољно. Тел. 064/124-
26-43., (298174)

ТА пећ, 3 кв, цер, са по-
стољем очувана.
063/218-830. (298190)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта-
жа. 063/705-18-18, 335-
930. 89298205)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-
ње, може и полутке. Тел.
617-336. (298219)

МЕТАЛНА врата и прозо-
ри, собна врата, дводел-
на судоепра и висећи.
Тел. 066/572-91-19.
(298229)

НА ПРОДАЈУ дебеле сви-
ње. 065/363-14-24. (298188)

КУПУЈЕМ мале ТА пећи.

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

(298205)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (297854)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, бакар, ме-
синг, алуминијум, теле-
визоре, фрижидере, за-
мрзиваче. 061/322-04-94.
(298165)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
лим, телевизоре, замрзи-
ваче, фрижидере, елек-
тричне шпорете и остало.
061/206-26-24. (298165)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. 013/313-
458, 0673/199-60-36,
064/481-14-77. (298031)

НА ПРОДАЈУ плац 28 ари

на Кудељарском насипу,

градско грађевинско зе-

мљиште, излаз на две

улице. 068/408-97-21.

(297603)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
у Старчеву у Детелинама,
прве класе. 060/709-72-
97. (298094)

ТЕСЛА за рушење, 2.61
ар, 45 м, укњижено,
29.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (298232)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 9
ари, 24 м фронт.  (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (298232)

ПРОДАЈЕМ кућу, Марги-
та, 180 квм + 3.5 ара.
063/740-22-41. (298216)

ШИРИ центар, 60 квм,
плац 2,7 ари, 39.000.
„Јанковић”, 348-025.
(2981781)

КОТЕЖ 1, кућа 185 квм,

локал, гаража, 93.000.

„Јанковић”, 348-025.

(298181)

КУПУЈЕМ перје, старин-

ски намештај, слике, са-

тове, стари новац, стри-

пове, старо покућство.

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

(298205)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту и два ланца
земље под засадом ле-
шника. 064/357-81-50.
(298085)

МАКСИМА ГОРКОГ, 5

ари, 18 ширина, 130

објекат, 80.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-

83. (298129)
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HIT PONUDA:
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
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.o
.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,

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

064/64-39-721

КУЋА на продају, Пете-
фи Шандора 51.
066/366-645, Војловица.
(298199)

ТОПОЛА, 7 ари, 80, стру-
ја, вода, 20.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (298129)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стана, 8 ари плаца, Гор-
њи град. 063/829-89-48.
(297957)

ПРОДАЈЕМ два и по хек-
тара грађевинског зе-
мљишта, северна зона.
062/102-89-16. (297473)

КУДЕЉАРАЦ, нова
спратна, 240 квм, 3.4
ара, приземље пословни
простор, 75.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(2908172)

ГРАЂЕВИНСКО земљи-
ште, северна зона, 110
ари, 1.700 евра по ару,
струја, вода, прода-
јем/власник. Тел.
064/136-42-00. (298126)

СВЕТОГ САВЕ, кућа за
рушење, 5 ари, 130.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (2908172)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу. 060/367-
47-97. (298090)

СИНЂЕЛИЋЕВА, спратна
кућа, 5,14 ари, 80.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (2908172)

ПРОДАЈЕМ станове у из-
градњи у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. Тел.
063/315-872. (297910)

СТРОГИ центар, троипо-
собан, 106 квм, 106.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (2908172)

КОД Гимназије приземни
део куће, подрум и гар-
соњера, 50.000 евра.
061/114-11-34. (298220)

ДОЊИ град, леп улични

део куће, 63 квм, велики

подрум, терасе, башта,

28.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64.

(2908172)

СОДАРА, двособан, дво-

ипособан, 68 квм, ком-

плетно сређен, две тера-

се, 62.500. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(298232)

КУПУЈЕМО станове, кук-

ће на свим локацијама,

брза исплата. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (298227)

ДВОСОБАН, Пепељаре,

48 квм, одмах усељив,

28.000 евра. (470), „Дива

некретнине”, 064/246-05-

71. (298117)

ПРОДАЈЕМ стан у Пан-

чеву, 80 квм. Тео. 366-

522, 063/807-27-07.

(298104)

ПРОДАЈЕМ станове у из-

градњи у Ул. Патријарха

Чарнојевића 8. Тел.

063/315-872. (298141)

ЦЕНТАР, нов, 78 квм, ЕГ,

трособан, ВП, две терасе,

73.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (298232)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,

88, две терасе, 70.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (298232)

МАРГИТА, гарсоњера,

нова, 16 квм, укњижена,

ВП, комплетно намеште-

на, фул, 22.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (298232)

КОТЕЖ 1, двособан, 60

квм, тераса, 18 квм, само

40.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (298232)

ПОТРЕБНИ станови, ку-

ће, у Панчеву. Брза и си-

гурна исплата. „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(298017)

КУПУЈЕМ мањи стан у

Панечву. Исплата одмах.

064/418-82-14. (298017)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребне некретнине,с ве

локације, станови, куће,

плацеви. Брза реализаци-

ја. (67), 063/744-28-66.

(298232)

КУПУЈЕМ једноипосо-

бан/двособан стан , 45 –

50 квм, и сплата одмах.

Купац. 063/167-88-87.

(298150)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стна, Стрели-

ште, ЦГ, III, лифт.

064/344-74-10. (и)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-

мештен стан на Содари,

ЦГ, IV спрат, без лифта.

065/534-30-16. (298163)

ДВОРИШНи већи наме-

штен једнособан са гре-

јањем, издајем. Стрели-

ште, 064/218-83-45,

013/362-406. (298144)

ИЗДАЈЕМ стан у кући, до

две особе, ЦГ. 062/856-

91-34. (298120)

СОДАРА, 38, ТA, II, без

већих улагања, 32.000.

063/836-23-83. (679),

„Трем 01”. (298129)

СОДАРА, 53, ЕТ, ВПР,

сређен, без улагања,

46.000. 063/836-23-83.

(679), „Трем 01”.

(298129)

КОТЕЖ 1, 57, ЦГ, IV, усе-

љив, 35.000. 063/836-23-

83. (679), „Трем 01”.

(298129)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-

штен стна, ужи центар.

063/810-92-39. (298179)

ИЗДАЈЕМ стан у Жарка

Зрењанина 53-а, призе-

мље, комплетно опре-

мљен, 38 квм, са тера-

сом. Контакт телефон

063/772-59-18. (ф)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хоте-

ла Тамиш, 90 евра.

064/122-48-07. (298133)

СОДАРА, празан стан за

издавање, 60 квм, двосо-

бан, трећи спрат, лођа,

лифт, реновиран, орјен-

тисан запад, 150 евра +

депозит. 063/244-612.

8298147)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан, 130 евра,
Стрелиште, Цг, кабловска,
лифт. 063/879-54-08.
(298138)

ИЗДАЈЕ се намештена гар-
соњера, 20 квм, у центру
града. Тел. 013/343-028,
062/640-020. (298140)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стна, трећи спрат,
централно грејање, Котеж
1. 063/836-79-87. (298139)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са употребом кукхиње и
купатила. 065/672-33-00.
(298013)

ИЗДАЈЕМ стан у центру
града, од 32 квм. 060/144-
21-27. (298225)

ИЗДАЈЕМ дуплекс 130

квм, центар, гас, наме-

штен. 064/320-894-32.

(298056)

КОМПЛЕТНО опремљен

двособанс тан на Котежу

2, за издавање. 063/701-

11-31. (298202)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,

Жарка Зрењанина 33.

Тел. 063/738-21-01.

(298180)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Новосељанском путу.

Тел. 064/137-48-67.

(298187)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли

и гаражу код моста. Тел.

061/301-49-55. (298175)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру на Тесли, пшреко

пута Авива, на дуже вре-

ме. 064/137-63-19,

066/494-900. (298109)

ЈЕДНОСОБАН намештен

дворишни стан за изда-

вање. 061/175-00-15,

064/145-47-48. (298113)

ИЗДАЈЕМ смештај за

раднике, самце, студен-

те. Раднички смештај.

Центар. 063/502-211.

(298081)

ИЗДАЈЕМ намештену

дворишну гарсоњеру са

грејањем. 0697191-99-

96. (298230)

ИЗДАЈЕМ трособан стан.
060/333-27-42. (298118)

ИЗДАЈЕМ два стана, пра-
зна, Маргита. 063/740-
22-41. (298216)

ИЗДАЈЕМ локал у Зеле-
ној пијаци, први на ула-
зу, преко пута рибаре.
Погодан за мењачницу,
киоск, трафику. 064/404-
91-49. (297694)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ
„Јабука” у Јабуци, на пи-
јаци, површине од 20 до
120 квм. 063/315-872.
(297910)

ИЗДАЈЕМ локал површи-
не 250 квм, на спрату у
ТЦ „Флоријан”, Милоше
Требињца бр. 4. 063315-
872. (297910)

ИЗДАЈЕМО локал у цен-
тру, 25 квм. Тел.
063/889-06-49. (298083)

ИЗДАЈЕМ хале разних
величина за разне наме-
не. Шлеперски улаз, Но-
восељански пут. 063/219-
532. 8298120)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске стани-
це. 063/278-421. (1298075)

ИЗДАЈЕМ локал код Зе-
лене пијаце, Улица Кочи-
на 4. 063/617-421.
(298236)

80 квм, центар, Дом
омладине, пијаца, 20.000
евра. 061/114-11-34.
(298220)

ЦЕНТАР, канцеларија, 25
квм, ЦГ, III, 12.500. (353),
063/800-44-30. (298227)

PIZ ZA SHOP потражује

радницу за рад у прода-

ји. 064/555-33-34.

(297888)

ПРОДАЈЕМ локал на Зе-

леној пијаци, Панчево,

потпуно реновиран, од-

мах расположив. Повољ-

но. Тел. 060/381-30-57,

060/381-30-54. (298226)

ПОТРЕБНА радница за

кување кафе и разнос на

бувљаку. 065/533-44-13.

(297946)

ПОТРЕБАН мајстор за

производњу пецива.

065/533-44-13. (297946)

САЛОНУ у центру потре-

бан фризер са иску-

ством. Плата 30.000.

065/555-54-44. (297097)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требне раднице и возач.

062/339-279, 063/820-

87-61. (297516)

ПОТРЕБНА девојка за

рад у кафићу. СУР Бифе

„Аполо”, Панчево. Кон-

такт: Иванка, 063/217-

464. (ф)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е

категорије, на неодре-

ђебно време. Превоз жи-

тарица., 061/213-37-66,

060/033-56-11.

(1298135)

ПОТРЕБНА конобарица

за кафић и рецепционар-

ска од 18 до 50 година.

060/362-22-21, 060/362-

22-26. (298213)

ПОТРЕБАН кувар, пица-

мајстор, ресторан „Тре-

шњица”. 064/361-02-63.

(298074)



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 20. новембар 2020.

СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17Петак, 20. новембар 2020.

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 

• CRP Цена: 450 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ ИЗ ФЕЦЕСА Цена: 450 динара

АКЦИЈE ОД 13. ДО 26. НОВЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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ФИРМИ за производњу у

Старчеву, потребни рад-

ници. 063/263-341.

(298204)

ПОТРЕБНА радница за

рад у пекари на радном

месту продавац. Почетна

плата 35.000. Тел.

069/547-45-85. (298183)

ПОТРЕБНА конобарица

за рад на бувљаку.

064/132-98-12. (298038)

ПРЕДУЗЕЋУ „Mi dex 013”

потребни монтери алу-

минијумске и ПВЦ стола-

рије, Стални радни од-

нос, одлични услови.

061/219-79-51. (298214)

ПОТРЕБАН помоћни у

пекари. Тел. 063/606-

330. (298194)

ПОТРЕБНА жена за

спремање. 060/362-22-

21, 060/362-22-26.

(298213)

ПОТРЕБАН радник за

молерске радове.

060/131-81-70. 

(298222)

ПОТРЕБНА радница за

рад у киоску – продавни-

ца. 064/462-12-61.

(298212)

ПРУЖАМ стручну подр-

шкук деци са тешкоћама

у развоју/учењу и њихо-

вим породицама.

061/618-84-40. (298171)

ШЉУНАК,  песак, сеја-

нац, одвоз шута малим

кипером до два кубика.

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

338  (СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (297318)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,

реновирање кровова,

вбетонирање, стиропор,

бавалит, фасаде.

063/865-80-49. (297977)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³. Шљунак, песак, уто-

вар и одвоз шута...

064/505-62-44. (297954)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте заве-

се, уграђујем, попра-

вљам. 063/882-25-09.

(297626)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-

ност са радницима, по-

пуст ванградске.

064/482-65-53. (297213)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализаци-

ја. 064/866-20-70.

(298162)

ЧИСТИМО подруме, та-

ване, двроишта, ком-

плетл услуге с превозом

и радници. 061/631-51-

46. (298165)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-

сак, шљунак, сејанац.

Одвозим шут. 064/354-

69-94. (298236)

ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња и канализацио-
них цеви машинским пу-
тем. 062/640-07-41.
(298228)

МОЛЕРСКИ радови: ком-
плетно унутрашње уређе-
ње гипс, тапетри, најпо-
вољније, гаранција.
060/145-93-09. (298198)

КОМБИ превоз робе и
селидбе. 064/243-82-85.
(207183)

СЕЛИДБЕ: превоз друге
робе. Панчево-даље. Це-
на договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (298209)

ЧИШЋЕЊЕ лука, замена
пшоломљеног црепа. Ви-
сински радови. 065/535-
24-56. 8298062)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење судопере, купа-
тила, поправке, замена
одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (298048)

ЧУВАЛА бих старију осо-
бу, 24 сата. Тел. 069/577-
09-66. (298051)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 065&314-90-18,
061/314-90-18, 601-892.
(298027)

НЕМАЧКИ, асови свим
узрастима. Преводи,
припрема полагања свих
нивоа знања. 061/656-
04-04, 352-892. (298023)
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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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

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

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

98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18, 31/19 ,37/19-

др.закон и 09/2020)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр. 5453 КО ПАНЧЕВО, за потребе

изградње вишепородичног стамбеног објекта,

спратности П+2+Пс, у Панчеву, Милорада Бате Ми-

хајловића 23, израђен од стране „EVLA ENGINE-

ERING” ДОО Београд, за инвеститорa Душан Огри-

зовић ПР изградња стамбених и нестамбених згра-

да „ARH COLLECTION” Панчево, Улица Доситеја

Обрадовића бр.13/12.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

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

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 27. 11. 2020.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

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

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

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

37/19-др.закон и 09/2020) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за по-

требе изградње стамбено-пословног објекта

спратности П+2 ул. Димитрија Туцовића бр.48

Панчево, кат. парцела бр. 3488 КО Панчево, изра-

ђен од стране „Neimar projekt konsalting i inženjer-

ing” ДОО Нови Сад, за инвеститорa Хрубик Јаро-

слав и Хрубик Тања, Улица Првомајска бр.18.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне

презентације од 7 дана, почев од 27. 11. 2020.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

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

чево. 

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

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

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

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

37/19-др.закон и 9/20) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Плана детаљне регулације блока 014 у на-

сељеном месту Панчево

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне ре-

гулације блока 014 у насељеном месту Панчево (

у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-

на и то почев од 20. 11. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-

нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 01. 12.

2020.године у 13 сати, у Малој сали зграде градске

управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

28. 12. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој

сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03
(2/295686)

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)

Ресторану „Стара Вајфертова

пивара” ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ.

063/391-824                           (ф)

ПОТРЕБАН

РАДНИК
за рад у производњи!!!

СР „Гумипласт Ивон”

063/827-38-83,

064/969-75-22

(7
/2
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)

Озбиљној фирми ПОТРЕБНЕ ЧИСТАЧИЦЕ

са скраћеним радним временом, за чишћење

бутика. За информације позвати број

061/180-78-23

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де,  канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(298154)

ПОВОЉНО обављам све

врсте физичких послова,

поштено, одговорно и

педантно. 061/311-97-69.

(298146)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,

израда инсталација, ТА

пећи, бојлера, најјефти-

није у граду. 066/354-

412. (298136)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако

дрво које смета.

063/369-846. (298128)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-20-
03.(298124)

БРАВАРИЈА, столарија,
купатила комплет, кера-
мика и друго. Злаја,
065/558-45-17. (298124)

НЕГА старих, болесних,
инвалидних лица.
063/868-04-51. (298103)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге поправци, котли-

ћа, бојлера, батерија, од-

гушења, нова купатила.

062/832-09-81. (298122)

ЧИСТИМ шут, подруме,т

аване, ђшупе, гараже,

двроришта, рушим старе

објекте, повољно.

061/130-44-33, 063/196-

54-56. (298127)

ВРШИМ превоз комби-

јем, селидбе, избацујем

стари намештај повољно.

063/196-54-56, 061/130-

44-33. (298127)

ВОДОИНСТАЛАЦИЈЕ: по-

правци, одушења, адапта-

ције, замена делова. Нова

купатила. 013/377-930,

063/115-71-67. (298122)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-

новирање купатила, по-

правке, преправке, сла-

вине, вентили, одгушење

канализације. 061/193-

00-09. (298108)

КЕРАМИЧАР, припрема

и постављање свих врста

керамичких плочица, по-

вољно. Тел. 063/744-08-

24. 8298115)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста

грађевинских радова, од

темеља до крова. Мило-

ван. 063/724-36-24.

(298100)

ОБАРАЊЕ стабала, ко-

шење тримером, рушења,

чишћења подрума и

остало. 060/035-47-40.

(298088)

РАДИМО физичке по-

слове: рушења кућа, шу-

па, одношење ствари,

обарање стабала.

064/122-69-78. (198088)

СЕВОДОИНСТАЛАТЕР:

одгушење купатила, ка-

нализације, водоводне

адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду,

0-24 сата. Пензионерима

екстра попуст. Долазим

одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(298208)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,

дубинско прање тепиха,

намештаја, комора. 302-

820. 064/129-63-79.

(298196)

ЛИДБЕ, превоз робе мер-
цедес камионом, радни-
ци, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-
91-85. (297707)

ПОПРАВКА веш-машина,
бојлера, шпорета, пећи,
електроинсталација. По-
вољно. Тел. 060/180-02-
83. (297739)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон.
064/351-11-73. (298052)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-вра-

та, роло-заштита.

063/816-20-98, 013/351-

498. (297933)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, вбегсплатан

превоз и преглед.

060/07-84-789, 063/77-

84-789, Ул. Јована Рајића

1 (код поште на Тесли).

(297998)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, ТА пећи, шпоре-

те, поправљамо квалитет-

но са гаранцијом. „Фри-

готехник”, 064/122-68-

05. (298234)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,

повољно. Л061/818-34-

96. (298078)

УПОЗНАО бих слободну

жену до 55 година за

брак. 064/372-94-71.

(298217)

ИМАМ 57 година, желео

бих да упознам озбиљну

жену. Кратку биографи-

ју поруком на 063/740-

16-11. (297864)

ПЕНЗИОНЕР, 73 године,

упознао би озбиљну да-

му, искључиво за зајед-

нички живот, услово од-

говарајући. 066/612-20-

17. (298086)

ЗЛАТИБОР, издајем

опремљену кућу за од-

мор, 10 км од центра, по

промо цени. 

064/940-84-12. 

(298137)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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ТОМА ШТАЈН

Последњи поздрав од породице ЈОВИЋ

(2/298020)

ТОМАШ ШТАЈН
25. II 1949 – 10. XI 2020.

Последњи поздрав од ћерке ДАНИЕЛЕ, зета

БОЈАНА и од унука ЈАНЕ и ЕНЕ

(8/298032)

ТОМАШ ШТАЈН
25. II 1949 – 10. XI 2020.

Последњи поздрав супругу, оцу и деди од

супруге ЉИЉАНЕ, сина МАТЕЈЕ, унука ЕРИХА

и ЕРВИНА

(9/298032)

Последњи поздрав

брату

ТОМИ

од сестре КАТАРИНЕ

са породицом

(98/298177)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги и племенит

супруг, отац, деда, стриц и зет

ДАНИЛО ВИДАК РАДЕЧ
књижевник и грађевински инжењер

преминуо у 89. години. Његову љубав и пожртвованост према сво-

јој породици, чуваћемо са поносом у нашим срцима и мислима.

С љубављу и поштовањем његови најмилији: 

супруга ОЛИВЕРА, син СРЂАН, снаја МАЈА, 

унука МИЛИЦА и унук УГЉЕША са АЛЕКСАНДРОМ
(97/298170)

ДАЧО

Хвала ти на вишегодишњем пријатељству.

СТАНКО са породицом
(42/298092)

ДАНИЛО РАДЕЧ

Последњи поздрав од БЕКЕ, БОЈАНЕ

и ВАЊЕ са породицама

(49/298101)

ДАНИЛО РАДЕЧ
1931–2020.

„... Ја ни покров други сем лишћа не тражим место твојих суза нека лију

кише и с црквеног торња нек певају птице, за последње с Богом, ја не тра-

жим више”
Р. Д.

Нека ти је вечна слава ћале мој!!!
(117/298218)

Последњи поздрав

СТАНОЈКИ МИЛОВАНОВИЋ

Изненадна смрт наше комшинице јако нас је потресла.

Остају лепа сећања на дане заједничког дружења.

Почивај у миру.

ТРАВИЦА МИЛОШ и МАРА са породицом

(120/ф)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

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

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

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

37/19-др.закон и 9/20)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцелама бр.699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2,

701/3, 702, 703/1 и 703/2 К.О. Панчево, за планира-

ну изградњу комплекса вишепородичних стамбе-

но-пословних и стамбених објеката, на углу изме-

ђу улице Книћанинове и продужетка улице Иве

Курјачког, израђен од стране „Active House”, Пан-

чево, за инвеститорa „Golden properties” ДОО,

Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

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

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 27. 11.

2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

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

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („''Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 17. 11.
2020. године на основу захтева носиoца пројекта
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД Београд, Улица Таковска 2,
донео решење број: XV-07-501-130/2020 којим је ут-
врђено да пројекат изградњe РБС „PA-SAVSKA (SO-
DARA)” - PA121, PAU121, PAO121, PAL121 Панчево,
Ул. Савска бр. 2 у Панчеву, на кат. парц. 5910 КО
Панчево, на територији Града Панчева, није потреб-
на процена утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се обави-
ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-
не средине Градске управе Града Панчева, Панче-
во, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 617, радним да-
ном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-
низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко
овог органа. 

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

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

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

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

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Измена и допуна плана детаљне регула-

ције за подручје Северне индустријско- пословно-

производне зоне 2 у Панчеву.

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна

плана детаљне регулације за подручје Северне

индустријско – пословно-производне зоне 2 у

Панчеву (у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 да-

на и то почев од 20. 11. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 08.30 до 11.30. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-

тернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 01. 12.

2020.године у 13 сати, у Малој сали зграде Град-

ске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

11. 12. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Ма-

лој сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

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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На сваком кораку у

нашим срцима и ми-

слима је лепота, до-

брота и племенитост

једног од тројице

сложне браће Љубе

Мољца.

Породица ВЛАЈИЋ
(10/298037)

15. новембра 2020. напустила нас је

наша драга

МАРИЈА МИЛИЋ
1939–2020.

Чуваћемо успомену на тебе заувек у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(78/298143)

Последњи поздрав

мајци

СЛОБОДАНКИ

НИКОЛАЈЕВИЋ

од сина ДЕЈАНА,

снаја ДАНИЦЕ

и унука МАРИЈАНЕ

и ПРЕДРАГА
(20/298053)

Саучествујемо у болу за преминулом

СЛОБОДАНКОМ
а због удаљености, овом приликом њеној породици шаљемо искрено сау-

чешће. Нека почива у миру и нека јој је лака наша банатска земља

СЛОБОДАН НИКОЛАЈЕВИЋ, ДИЈАНА и НИКОЛА НИКОЛАЈЕВИЋ

и ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВ ГАНГЕИ
(25/298060)

Неговали су те и пазили твоји Дејан, Дана, Пеђа и Маријана, да још пожи-

виш. Али ти си заспала и отишла анђелима. Оставила си их да тугују. Не-

ка Те сада анђели прате. Нама си оставила успомене на Твоју доброту.

НАДЕЖДА НИКОЛАЈЕВИЋ ЈАНКОВИЋ, 

РАЈКО ЈАНКОВИЋ са породицом, АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈЕВИЋ

и ВЛАДИМИР НИКОЛАЈЕВИЋ са породицом
(26/298060)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНКИ

од комшија

у Дунавској 7

(86/298155)

13. новембра 2020. године упокојила се наша вољена тетка

СМИЉКА НИКОДИМОВИЋ
Рођ. Миковић

1935–2020.

Ожалошћени: МИЛАНА и СРЂАН с породицама

(106/298197)

ДУШАН

ВЈЕШТИЦА
1942–2020.

Последњи поздрав.

Пуно ћеш нам недо-

стајати.

Твоји најмилији

(118/298223)

С тугом се опраштамо од наше

МИРОСЛАВЕ ПОПОВ
1954–2020.

Била си велики борац и увек јака и храбра уна-

точ тешком животу који си имала, али, ни тво-

ја јакост ни наша воља да те сачувамо нису мо-

гли победити тешку болест. Отишла си тихо и

брзо, а отишла си код свог сина а ми се моли-

мо да вас Бог састави да будете опет заједно.

Породица МАЂАРАЦ

(95/298169)

Драгој комшиници

МИРОСЛАВИ

ПОПОВ

последњи поздрав од

породице ЛЕКИЋ.

Почивај у миру

(94/298167)

МИРОСЛАВА

ПОПОВ

Последњи поздрав

комшиници МИЊИ

од породице

ЖУНИЋ

Остаћеш увек

у сећању.

(96/298169)

Последњи поздрав

драгој

ДОБРИНКИ

КАРАЊАЦ

МИЦИ

од БОРКЕ

и МИЛЕТА

(111/298206)

12. новембра 2020, у 86. години, престало је да

куца срце мог супруга

МИЛАН КРИВОКУЋА
1935–2020.

Заувек ћеш бити у мом срцу и мислима. 

Почивај у миру.

Ожалошћена супруга АНТОНИЈА

(122/298233)

Последњи поздрав

тати

МИЛАН

КРИВОКУЋА

Заувек ћеш остати у

нашим срцима и ми-

слима. Душо моја.

Почивај у миру!

Ожалошћени: 

ћерка ДИЈАНА, 

зет НИКОЛА, 

унук АЛЕКСАНДАР

и снаја ГОРДАНА
(123/298233)

Ти си наш анђео чу-

вар

МИЛАН

КРИВОКУЋА

Заувек остајемо за-

једно.

Твоја ћерка ЂУЂА

и унук ОГЊЕН

(124/298233)

МИЛАН

КРИВОКУЋА

Деко наш, заувек ће-

мо те памтити.

Твоји унуци ОГЊЕН

и АЛЕКСАНДАР

(125/298233)

Последњи поздрав

ујаку

МИЛАНУ

КРОВОКУЋИ
1935–2020.

ВЕСНА са ИВАНОМ

(47/298099)

Последњи поздрав

ујаку

МИЛАНУ

КРОВОКУЋИ
1935–2020.

МИКИ

са породицом

(48/298099)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
БЛАГАЈНА

300-830
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Вољена мајко

МИРКА ЈАЊОВИЋ
1941–2020.

Била си вољена, поштована и племенита.

Чуваћемо те заувек у срцима јер си ти то заслужила.

Нека твоја душа почива у миру.

Твој син ГОРАН са породицом

(107/2982009

Вољеној баки

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

Твоје присуство је обележило наше детињство, памтићемо

сваки заједнички тренутак проведен са тобом.

Твоји унуци ПЕЂА и МАРКО

(108/298200)

Најдражој баки

Хвала ти за сваки дан проведен с тобом, хвала ти за брижно

и сигурно детињство.

Хвала ти што си од мене направила човека и извела ме на

прави пут. 

Никада те нећу заборавити и вечно ћеш бити ту.

Твој унук ИВАН са породицом

(109/298201)

Последњи поздрав

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

од МИЛОЈА и МИЛОША

(104/298186)

Куми

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

последњи поздрав.

Кум МИЛЕ АВРАМОВИЋ са породицом
(105/298192)

Вољеној мајци

Нека твоја доброта и племенита душа почивају миру. Недостајеш

нам много...

Твоја ОКИ и зет СИМА
(110/298201)

Последњи поздрав

нашој драгој

МИРКИ

ЈАЊОВИЋ

од комшиница

ВУЧИЦЕ и ГОЦЕ

(114/298211)

Последњи поздрав

нашој драгој

МИРКИ

ЈАЊОВИЋ

од куме БРАНКЕ

са породицом и

комшинице РУЖЕ

(115/298211)

Последњи поздрав

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

Колектив „Le di”

(126/ф)

Последњи поздрав

РАДОСЛАВУ

СУБИЋУ
1950–2020.

Љубав је превелика,

бол претешка, туга је

вечна.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Супруга ДУШИЦА,

син МИОДРАГ, 

снаја ДРАГАНА

и унука ТИЈАНА

(11/298040)

Последњи поздрав

драгом

РАДОСЛАВУ

СУБИЋУ
1950–2020.

Тата, нисам те могао

сачувати од смрти,

али ћу те сачувати од

заборава.

Син МИОДРАГ, 

снаја ДАГАНА

и унука ТИЈАНА

(12/298041)

Последњи поздрав на-
шем драгом комшији

РАДОСЛАВУ

СУБИЋУ

КРЦИ

од комшија у Вељка
Влаховића бр. 15, 

Панчево
(35/298076)

Последњи поздрав

зету

РАДОСЛАВУ

СУБИЋУ

од свастика МИЛЕ,

СЛАВИЦЕ

и ЈОВАНКЕ

са породицама
(60/298112)

БЛАГАЈНА

300-830

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

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

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

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

од Таxi Pe trol d. o. o. 

(102/298185)

МИРКА ЈАЊОВИЋ
1941–2020.

Са великим болом се опраштамо од наше драге

мајке, баке и прабаке Мирке.

Угасило се велико срце и оставило велику пра-

знину у нама. Поносни смо што смо те имали.

Хвала ти на свему.

Ожалошћени: син ГОРАН, ћерка ОЉА

и унук ИВАН са породицама

(112/298207)

Последњи поздрав

МИРКИ ЈАЊОВИЋ

од породице ЈОВАНЧЕВИЋ

(103/298185)
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Последњи поздрав

снајки

СТАНОЈКИ

од њене мезимице

ЉИЉАНЕ

ГАВРИЛОВИЋ

са породицом

(65/298134)

Последњи поздрав

ујни

СТАНОЈКИ

од ЈОЈЕ и ЖЕЉКА

са породицом

(66/298134)

СТАНОЈКА

МИЛОВАНОВИЋ

Вољена сестро, ни-

кад те нећу прежали-

ти.

Твоја сестра СТАЈКА

са породицом
(67/298134)

Последњи поздрав

стрини и јетрви

од МИРЈАНЕ

са породицом.

Заувек ћеш остати у

нашим мислима и ср-

цима.
(68/298134)

Последњи поздрав

снајки и јетрви

СТАНОЈКИ

од РАДАНА и РАДЕ

са породицом

(69/298134)

Последњи поздрав

вољеној мајци и баки

СТАНОЈКИ

МИЛОВАНОВИЋ

Недостајеш нам, мно-

го недостајеш Татија.

Твоја ћерка

СВЕТЛАНА, 

зет ЂОРЂЕ и унуци

МИХАЈЛО и ИЛИЈА

(71/298134)

СТАНОЈКА

МИЛОВАНОВИЋ

Све мислимо да ћеш

доћи

од некуд ћеш да се

створиш

јер ми знамо ма где

била

ти ћеш увек да нас

волиш.

Твоји унуци

ВОЈА и ЛАЗА

(72/298134)

СТАНОЈКА

МИЛОВАНОВИЋ

Звездо сјајна, мајко

моја

знам да ниси могла

више, 

али срце не раузуме

јер те воли исувише.

Мајко, нека те анђе-

ли чувају.

Твоја ЦЕЦА

(70/298134)

СТАНОЈКА

МИЛОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

вољеној супрузи од

супруга ДРАГАНА

(73/298134)

СТАНОЈКА

МИЛОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

вољеној мами.

Нека те анђели чувају.

Твој СЛАВКО

са породицом

(74/298134)

СТАНОЈКА

МИЛОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

прији Станојки од

СВЕТЛАНЕ

из Немачке

са породицом

(75/298134)

Последњи поздрав

прији

СТАНОЈКИ

МИЛОВАНОВИЋ

од ЕРЕ

са породицом

(76/1298134)

Последњи поздрав нашој драгој мами

МИЛЕНИ ТЕРЗИЋ
1960–2020.

од ћерки ДЕЛОРИЈЕ и ВИКТОРИЈЕ

са породицама

(50/298106)

Последњи поздрав

драгој

МИЛЕНИ

КОРНЕЛ БУНЂА

(51/298106)

Последњи поздрав

драгој сестри

МИЛЕНИ

Сестра БРАНКА

ШИКАНОВСКИ

са породицом

(55/298106)

Последњи поздрав

драгој прији

МИЛЕНИ

Породица ЧУКИЋ

(52/298106)

Последњи поздрав

драгој прији

МИЛЕНИ

Породица САЈЧИЋ

(53/298106)

Последњи поздрав

драгој тетки

МИЛЕНИ

Сестричине ВЕСНА

и ВИОЛЕТА

са породицама

(57/298106)

У дане позне јесени

спаковавши кофере

живота, отпутовала је

наша

МИЛЕНА

У путу бескраја, на-

ша љубав са тобом.

КАЋА и ВЛАДА
(58/298106)

Драгој сестри, 

последњи поздрав

Хвала ти за све.

Од брата ДРАГАНА

са породицом

(56/298106)

Последњи поздрав

нашој

МИЛЕНИ

од ВОЈКИЦЕ

и МАРИНЕЛЕ

са породицама

(54/298106)

Нашој најмилијој колегиници

Драга Милка, увек ћемо те се радо сећати.

Твоје друштво ће нам заувек недостајати.

Твоји куглаши и куглашице РНК

(32/298072)

Последњи поздрав прерано отишлој

колегиници

МИЛЕНИ ТЕРЗИЋ
1960–2020.

Служба продаје

(99/298178)

Изненада нас је напустила наша

РУЖЕНА МРАЗ
1954–2020.

Наша вољена преминула је 6. новембра, али ће заувек

живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг АДАМ, син ЈАРОСЛАВ са пријате-

љицом ЛОЛИТОМ, ћерка БОЖЕНА, зет ЈАРОСЛАВ,

унуке ВАЛЕНТИНА и АНДРЕА и унук ДАРИО
(63/298119)

Последњи поздрав пријатељу

ЉУБОМИРУ МИЛЕНКОВИЋУ

Породице АНТУНОВИЋ и ГВОЗДЕНАЦ
(15/298045)

ЂУРЂИНА САМОИЛОВ

Последњи поздрав од брата ПЕРЕ са породицом

(28/208064)

12. новембра 2020. године напустила нас је наша

ЂУРЂИНА САМОИЛОВ

Велики борац, велики човек...

Живела за своју децу...

Наша мама...

Волимо те.

Син ДЕЈАН, ћерке ТИЈАНА и ТАЊА

са породицом
(38/298082)
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ЉУБОМИР НОВИЋЕВИЋ
2017–2020.

Болест је била јача па нам те је отела, али те ни-

када неће заборавити супруга МИРА, син

БАЦКО и ћерка НЕНА са породицама

(101/298184)

26. новембра навршава се седам година отка-

ко није с нама наша вољена

АНЂЕЛИЈА ГЛУМАЦ
1938–2013.

Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА

и унуке МИЛИЦА и МАРИЈА

(61/298114)

МИЛЕ КОЗОМАРА
15. IV 1951 – 19. V 2020.

Прошло је шест месеци откад си нас напу-

стио. Недостајеш нам пуно.

Твоји: супруга ЈОВАНКА, синови ЂУРО и

УРОШ, унуци ОГЊЕН, ФИЛИП - ДАВИД и

снајка ЗЛАТА

(64/298132)

23. новембра навршава се двадесет осам

година без нашег драгог

РАДИВОЈА ЂУРЂЕВА

Остала су трајна сећања, љубав и захвал-

ност.

Син ДЕЈАН са породицом

(36/298077)

Прошла је година бола и туге

МИОДРАГ ИЛИЋ
2019–2020.

Милане, хвала ти за сваки дан који сам прове-

ла са тобом.

Супруга СЛАВИЦА ИЛИЋ

(43/298093)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН МИРЈАНИЋ
23. XI 2014 – 23. XI  2020.

Прошло је шест година откако си нас напустио.

Сећање на тебе живеће вечно.

Заборав не постоји.

Твоји најмилији

(44/298094)

21. XI 2017 – 21. XI 2020.

БИЉАНА

МИЈАТОВИЋ

Недостајеш нам пу-

но, туга и бол не пре-

стаје. Нек те анђели

чувају.

Брат БОЈАН
(116/298215)

24. новембра 2020. на-
вршавају се три тужне
године нашем вољеном
сину

ЗОРАНУ

ТОДОРОВИЋУ
9. IV 1967 – 24. XI 2020.

Бол и туга и светао лик
на тебе живеће у нама
све док ми будемо жи-
ви.

Твоји: мама, тата, 
супруга, син, 
ћерка и брат, 

снаја и братаница

(30/298068)

МИЛОШ ЗЛАТКОВИЋ
2006–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(33/298071)

САША ЈОВИЋ
21. XI 2019 – 21. XI 2020.

Сећање на тебе чуваћемо заувек.

Породица ШЕВИЋ
(83/298151)

Мено,

МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ

борила си се да што дуже будеш уз нас, хвала ти.

Син ИЛИЈА са породицом
(85/298153)

21. новембра навршава се тужна година откако

није са нама наш вољени отац и супруг

САША ЈОВИЋ

Твоју љубав, доброту, осмех, чуваћемо вечно,

Заувек ћеш живети у нашим срцима и сећању.

Твоји најмилији: ЉУПКА, АЉОША и УРОШ

(87/298156)

БРАНКО

ВУЈАЧИЋ

Прошло је петнаест

година. Живиш у на-

шим срцима. Недо-

стајеш.

Твоји најмилији

(119/298223)

Последњи поздрав мојој милој мајчици

МАРИЈИ ГЕЛЕВСКИ
9. VII 1953 – 14. XI 2020.

Остало је само ћутање!...

Твоја једина неутешна ћерка ДАНИЈЕЛА

и сестра ВАЛЕРИЈА са породицом

(18/298050)

13. новембра 2020. напустила нас је наша мајка

и баба

МАРИЈА СТЕФАНОВИЋ
1934–2020.

Последњи поздрав мами од ћерки: СЛАВИЦЕ и

РАДИЦЕ, зета ЖИКЕ, унуке НАТАШЕ и ТИЈАНЕ

са породицама

(39/298084)

СТЕВАН СРЕЋКОВ

Поштовани комшија, драги чика Срђо,

последњи поздрав од комшија из улаза.

(90/298157)

Последњи поздрав

СЛАВИНКИ ЦВЕЈИН
1947–2020.

Ожалошћени синови: ЈОВИЦА и ДУШАН,

снаја БИЉАНА и унуци ЈОВАНА, МИЛОШ и

АЛЕКСА

(93/298168)

Последњи поздрав

брату и стрицу

ПРЕДРАГУ

ЋУРГУЗУ

од брата ЗЛАТАНА

и братаница

АНДРИЈАНЕ

и МАРИЈАНЕ
(41/298089)

Последњи поздрав

БУДИМКИ

ВАРИ
Наша вољена премину-
ла је 17. новембра 2020.
године
Сахрана ће се обавити
20. новембра 2020, у 12
сати, на католичком гро-
бљу.

Њени најмилији
(84/2398152)

БЛАГАЈНА

300-830
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СЕЋАЊЕ на

ЛАКИЋ

МИЛАНУ МИЛАНА
1994–2020. 2013–2020.

(34/298073)
                                                                       Њихови најмилији

СЕЋАЊЕ НА

ВУКИЦУ

КЕЦМАН
2014–2020.

Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Твоја деца: СРЂАН и
САЊА са породицама

(37/298077)

СЕЋАЊЕ

2000–2020.

КАТИЦА

ЖИВОЈНОВ

КАЈА

Ћерка НАДА

са породицом
(40/298087)

СЕЋАЊЕ НА

ВУКИЦУ

КЕЦМАН
1914–2020.

Породице

МОШОРИНАЦ

и СТАНИШИЋ

(59/298111)

СЕЋАЊЕ

ПАЛКО

ЈОЖЕФ
21. XI 2012 – 21. XI 2020.

С љубављу чувамо

успомену на тебе.

Твоји најмилији

(77/298142)

СЕЋАЊЕ

ЖИВОЈКА
ЂУКИЋ ПРОДА

Ћерка ОЛИВЕРА

(79/298145) са породицом

Две године

МИЛАНКА

РАДИЋ
1949–2018.

Никада те нећемо за-

боравити.

Твоји најмилији
(82/2981848()

У недељу, 22. новембра, у 11.15, на гробљу Ко-

теж, даваћемо годишњи помен нашој драгој

МИРИ ИВКОВИЋ

Њени најмилији

(89/298160)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН

МИЛОШЕВ
21. XI 2015 – 21. XI 2020.

Пет година без тебе...

фалиш.

Твоја ЉИЉА

са ћеркама
(91/298166)

Десет година ниси са

нама

ДРАГОЉУБ

БАБИЋ
2010–2020.

Ми те волимо и воле-

ћемо те...

Твоји најмилији
(92/298167)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
2008–2020.

Прошло је шест месеци откада се Леон „преселио” у Царство небеско. И

гледа у лице Господа и свих Светих. 

Има на себи одело, беље од снега и лакше од свиле...

Обавештавам да ће се шестомесечни помен одржати на Новом гробљу, у

суботу, 21. новембра, у 12.30.

Јединцу мој... ти знаш колико, и ти знаш ко. Душе нам се и даље грле.

Твоја мајка САЊА АНЂЕЛОВИЋ

МАМАЛЕОНЕ

(88/298159)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Драгом мом унуку Леону...

Наш договор још увек важи, чувам све што волиш и што си

волео.

У Веру смо се обукли ја и твоја мама и не бринемо, Бог је са

нама.

Воли те твоја баба ВЕРИЦА

(113/298210)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Знао си колико те волим, али никад

нећеш знати колико ми недостајеш.

Сањај нешто лепо, воли те тетка.

(121/298231)

21. новембра 2020, у 10.30, на Новом гробљу у Панчеву, дајемо шестоме-

сечни помен мом сину

ЛЕОНУ АНЂЕЛОВИЋУ

Време пролази, бол и туга остају. Не знам да ли ћу те икад преболети.

Нека те анђели чувају.
Воли те твој тата СРЂАН

(4/298024)

21. новембра 2020, у 10.30, на Новом гробљу у Панчеву, дајемо шестоме-

сечни помен нашем унуку

ЛЕОНУ АНЂЕЛОВИЋУ
Време пролази, туга и бол остају. Вечито у нашим срцима вољени унуче. 

Нека те анђели чувају.

Неутешни: баба СТОЈАНКА, деда ЉУБА и деда БРАНКО
(3/298024)

Драги брате

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

увек ћеш живети у мом срцу и мојим мислима. 

Нека те анђели чувају.

Воли те брат НЕМАЊА
(5/298024)

СЕЋАЊЕ

ДАМИР

КАПС

КЕЦ

Прошло је двадесет

тужних година без

тебе, али си увек у

срцима тетке ЕСМЕ,

тече ДРАГАНА, МАР-

КА, МАРИНЕ и ОМЕ

(100/298182)

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА

ДАМИР

КАПС
Душо мајкина, године
пролазе, а бол и туга ни-
кад.

Твоја мама, 
брат РОБЕРТ, 

снаја НАТА, 
ТАША и ДОРА

(16/298046)

ДАМИР

КАПС

КЕЦ
Двадесет година ниси
са нама, али си још увек
у нашим срцима.

Тата МИРКО
и тетка КАЈА

(45/298097)
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ВИКТОР АНДРЕВСКИ
2006–2018.

Две године пакла су прошле откако ниси са нама. Тво-
је име – наш понос. Твој изненадни одлазак – вечна
рана.
Да смо те сузама могли вратити, одавно би био с нама.
Наш бол за тобом вечно ће трајати.

Твоји најмилији: отац ЉУБОМИР, мајка СЛАЂАНА,
сестра САЊА и зет ИВАН

(1/298014)

21. новембра навршава се година откако нас је напустила наша
драга

ЈАРМИЛА КЕСИЋ
1945–2019.

Увек ће бити у нашим срцима и мислима.

С љубављу супруг ДРАГАН, ћерка ИВАНА, 
зет ДЕЈАН и унуци ДРАГАН и ЖАРКО

(6/298025)

ИВАН БОГДАНОВ
Прошла је година.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја породица
(7/298030)

IN ME MO RI AM

FRA NJA RO SA
KRA UT SAK KRA UT SAK

28. VI 1936 – 12. X 2005. 22. VI II 1940 – 22. XI 2014.

(13/298042)                                                                        Ćer ka DA NI JE LA

МИРОЉУБ ПИПЕРСКИ ПИПИ
дипл. инж. електротехнике

2009–2020.

Растанак није
смрт кад се прикраде
но душа кад остане
без вере и наде.

Најдражи
(14/298043)

20. новембра навршава се година откако нас
је напустио наш

ДРАГАН ВУЧЕТИЋ БАТА

Чуваћемо те од заборава.

Твоја породица

(17/298047)

25. новембра дајемо годишњи помен нашем драгом

САВИЦА МАРИН
1966–2019.

Превише је туге а речи премало да кажемо колико нам
недостајеш.
Истина је болна и неприхватљива. Не постоје сећања у
којима те нема. Увек ћеш бити у нашим мислима и ср-
цима.

Супруга СИЛВАНА и ћерка АНЕТА
(19/298049)

У петак, 20. новембра навршавају се три године
откако нас је напустила

ЂУРЂИНА БАСТА

Вољени никад не умиру док живе они који их
воле.

Супруг ЈОВО, ћерка ГОРДАНА са породицом
и син ДРАГАН са породицом

(21/298054)

СЕЋАЊЕ

ПИЛЦ

ЉУБОМИР РАДМИЛА
1985. 2010.

Знам да сте ту негде, ту дубоко у мом срцу, јер
сам ја део душа ваших, моји добри анђели.

Ваша ЉИЉАНА
(22/298055)

СЕЋАЊЕ

ИВАН ТАСИЋ
2001–2020.

Породица ТАСИЋ
(23/298058)

24. новембра 2020. навршава се девет година
откада нас је напустио

МИЛАН АЛЕКСА
1986–2011.

Остаће заувек у нашим срцима и мислима.

Колектив „Стари Тамиш” а.д. Панчево
(24/ф)

РАЈНА РУНИЋ
1937–2019.

Панчево, Србија

Навршава се година откако нас је напустила наша вољена супруга, мајка, бака и
свекрва
Помен ћемо давати у суботу, 21. новембра, у 10 сати, на гробљу у Качареву

(27/298063)
                                                                                                                                                        Њени најмилији

Године тужне и болне без моје деце

АНКИЋ

СЛОБОДАН СЛАВКО
2003–2020. 1996–2020.

Неутешна мајка МИЛЕНА са унукама

(31/298070)

Навршавају се три године откада није са
нама

ЈОСИП РОДЕШ
2017–2020.

Године пролазе, али не и туга због твог
одласка, а сећање на тебе живеће вечно у
нама.

Твоји најмилији: супруга ГРОЗДАНА,
кћерка КОРНЕЛИЈА, синови ГОРАН

и ЗОРАН, снаја МАРИНЕЛА
и унуци ХЕЛЕНА и НОВАК

(29/298065)

СЕЋАЊЕ

ЛЕПА
АНГЕЛОВСКИ
23. XI 2015 – 23. XI 2020.

Време пролази, туга
и сећање на тебе
остаје. Заувек ћеш
остати у срцима свих
нас који смо те воле-
ли.

Твоја сестра
са породицом

(46/298098)

РИСТА
Ристе

ПОПОВИЋ
24. XI 2002 – 24. XI 2020.

Осамнаест година ту-

ге и неверице. 

Мајка НАДА, сестра

МИЛЕНА, сестрић

АРИ и син НИКОЛА

(62/298116)

СЕЋАЊЕ
18. XI 1994 – 18. XI 2020.

ЈУГОСЛАВ
МИЋИЋ ЈУГЕ

Отац РАТКО
и сестра ОЛИВЕРА

са породицом
(80/298145)

Драга моја бако

АНА ПАП
Рођ. Борбељ

… мислим о теби...

ГАБРИЈЕЛ
са породицом

(81/ф)
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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)

Пре ви ше сте ра се ја ни и раз дра -
жљи ви, а по ма ло се бри не те и око
то га да ли ће те оства ри ти по слов -
не пла но ве. Ма њи про бле ми
прав не при ро де ре ши ће се пре но
што се на да те. Сма њи те тен зи ју у
раз го во ру с парт не ром. Сло бод ни
Ов но ви мо гу ући у но ву ве зу.

Ко ри сти те по во љан аспект пла не -
та да скло пи те ду го трај не и ис пла -
ти ве по сло ве. Не упу штај те се у
би ло ко ји вид тра ча ре ња. То ком
сед ми це је мо гућ ма њи до би так.
По знан ство с по ма ло осо бе ном
ин ди ви ду ом до не кле ће вас ири -
ти ра ти. Стра сна ве за.

По не кад се по на ша те као да вам
је жи вот ве ли ка сла га ли ца и да
мо ра те да га са ста ви те из сит них
ко ма да. Че сто сво јим ис хи тре ним
од лу ка ма на то ва ри те се би још ве -
ћи про блем на ле ђа. Раз ми шљај -
те о про ме ни по сла или соп стве -
ном би зни су.

Би ло би нај па мет ни је да сти ша те
се бе и сво је ре ак ци је пре не го што
ура ди те не што не про ми шље но.
Не ће те по сти ћи циљ, а ри зи ку је те
да мно го из гу би те, не са мо мо рал -
но не го и ма те ри јал но. Не ма те до -
вољ но вре ме на ни за се бе, а ка -
мо ли за парт не ра.

Пот пу но сте у пра ву ка да ве ру је -
те свом осе ћа ју да се бит не и по -
вољ не ства ри де ша ва ју на по љу
ва ше ка ри је ре или за по сле ња.
По ка жи те са мо ма ло ви ше так та
и ус пе ће те. Из ла зи те, дру жи те
се, упо зна ће те не ко га.

То ком ове сед ми це по сто ји ве ли -
ка мо гућ ност за скла па ње круп -
них по сло ва, при лив нов ца и из -
не над на ду жа пу то ва ња. Ути цај не
осо бе ће вам пру жи ти нео п ход ну
по др шку. Ви ше се дру жи те. Не
ло ми те све пре ко ко ле на, ни је све
она ко ка ко из гле да.

Не мој те пре ви ше жу ри ти док до
де та ља не раз ра ди те све оп ци је.
На пра ви те пра ви стра те шки план
и про це ни те шта до би ја те, а шта
гу би те. При хо ди ће вам се по ве -
ћа ти. Љу бав ни жар вас и да ље
др жи и по сто ји мо гућ ност да се
рас плам са у ве ли ку ва тру.

Пру жа вам се мо гућ ност из не над -
не ве ће за ра де. Пре то га ре ши те
од но се са ста ри јим чла но ви ма по -
ро ди це. Ста би ли зуј те од но се ка ко
би сте мо гли да се кон цен три ше те
на ре ша ва ње по слов них про бле -
ма. Леп пе ри од за по че так љу бав -
не ве зе. Стра сна сед ми ца.

На по кон вам се отва ра по слов но
по ље, без ад ми ни стра тив них и
прав них зач ко љи ца, та ко да вам
пред сто ји пот пи си ва ње до бр ог
уго во ра. Би ло шта да сте ра ди ли
не ле гал но, са да је вре ме да све то
ре ши те. Ми сли те на осо бу ко ју сте
не дав но упо зна ли.

Ни је по во љан пе ри од за ра ди -
кал не пре о кре те на по слов ном
пла ну, би ло да сте при ват ник,
би ло да ра ди те за дру го га. Не
бр зај те, да не би сте на пра ви ли
не ки пре вид у до ку мен та ци ји.
Љу бав ни жи вот вам је на клац -
ка ли ци.

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)

Па зи те се про во ка ци ја. Из нер ви -
ра ни мо же те на пра ви ти гре шке
ко је до во де у пи та ње чак и ва ше
за по сле ње. Имај те стр пље ња и
оства ри ће те оно што по же ли те.
Ра ди те ма ло на сво јој ве зи: бу ди -
те не жни и по тру ди те се да ство -
ри те ро ман тич ну ат мос фе ру.

Си ту а ци ја је до ве де на до на е лек -
три са ња. Са мо се сми ри те, при -
ку пљај те ин фор ма ци је док не до -
ђе ва ших пет ми ну та. Кра јем не -
де ље све кре ће мир ни јим то ком.
Во ли те осо бу ко ја је пот пу на су -
прот ност ва ма. По ка жи те јој ту
љу бав.
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Ле по ти и мир но ћи ве ли чан -
стве не ре ке Та миш те шко је
одо ле ти, а си гур но је да бла го -
де ти те рас ко шне при ро де нај -
не по сред ни је цр пе ве сла чи, чла -
но ви и по што ва о ци клу ба „Та -
миш”, ко ји већ бли зу сто го ди -
на из је ди ног објек та с де сне
или „пре ке” оба ле за по чи њу
сва ки тре нинг.

А Та миш, ко ји пре ма ка зи -
ва њу мно гих свет ских пут ни ка
нео до љи во под се ћа на лон дон -
ску Тем зу, чу ве ну ве слач ку ме -
ку, ши ро ко гру до се ну ди сви -
ма они ма ко ји би, ма кар и ре -
кре а тив но, же ле ли да ужи ва ју
у ње му.

Па чак и у овим хлад ним да -
ни ма, што да не...

Но вем бар ско пре под не. Си во
не бо и ни шта ма ње си ва ре ка
ис под ње га...

Ме ђу тим, чак ни сли ка је се -
њег Та ми ша не гу би на пре по -
зна тљи вој жи вот ној све жи ни.

На ро чи то ако је по глед упе -
рен на ону де сну, „ди вљу” оба -
лу где ца ру је при ро да, а из је -
ди не згра де с те стра не де вој ке
и мом ци упра во спу шта ју сво -
је пре по зна тљи ве чам це у воду.

И, за ве слај по за ве слај, у пер -
фект ној хар мо ни ји оти ску ју се
у исто та ко пер фект ну та ми -
шку при ро ду...

Бе ри ћет на сто го ди шња
тра ди ци ја...

А усред Град ске шу ме сме штен
је по ме ну ти „је ди ни обје кат”,
ко ји је већ бли зу сто го ди на
дом Ве слач ког клу ба „Та миш”.
Клу ба с пре бо га том тра ди цијом,

број ним тро фе ји ма и, што је
нај бит ни је, до брим и скром -
ним љу ди ма мир не на ра ви, увек
спрем ним да пре не су сво ју љу -
бав пре ма ре ци и овом пре див -
ном во де ном спор ту.

Иа ко је не кад дав но, 1922.
го ди не, осно ван као пр во спорт -
ско ак ци о нар ско дру штво, чак
и пре чу ве ног „Ман че стер ју -
нај те да”, пре вас ход но за ре кре -
а ци ју бо га тих Пан че ва ца, клуб
је већ ду го отво рен пре ма свима.

Ду го го ди шњи пред сед ник
„Та ми ша” Но ви ца Јо ва но вић,
ко ји је на том ме сту од 1992.
го ди не, ка же да клуб ни ка да
фи нан сиј ски ни је ста јао сјај -
но, али да је за хва љу ју ћи

заљубље ни ци ма и пре га о ци ма
го то во увек по сти зао фе но ме -
нал не ре зул та те.

– Ка да сам у том бур ном пе -
ри о ду пре у зео ову углед ну, али
не за хвал ну по зи ци ју, го ди шњи
бу џет нам је био 30 ма ра ка, а
на жа лост ни са да ни је мно го
ве ћи. Ипак, пре све га за хва љу -
ју ћи ода ном члан ству, клуб је
успе вао да бу де је дан од нај бо -
љих. Не ка жем, би ло је мо ме -
на та ка да је бу џет био ма ло из -
да шни ји, па смо до пре две-
три го ди не мо гли да про мо ви -
ше мо школ ско ве сла ње и на ре -
ци оку пи мо број не уче ни ке, па

чак и да ор га ни зу је мо ве ли ке
ме ђу школ ске ре га те са по две -
ста кли на ца. Иа ко са да ни је ни
бли зу та ко, сва ке го ди не има -
мо вр хун ске успе хе на др жав -
ном пр вен ству, стал не ре пре -
зен та тив це и осва ја мо ме да ље
на свет ским и европ ским смо -
тра ма. Не ку ка мо, не го ко ри -
сти мо рас по ло жи ве ре сур се, јер
и да ље има љу ди ве за них за
клуб и спрем них да до при не су
– на во ди пред сед ник клуба.

Ме ђу њи ма је сва ка ко и Јо -
ван Јо ца Опа чић, не ка да шњи
успе шан так ми чар и ре пре зен -
та ти вац, а да нас ви тал ни ве те -
ран, ко ји без ве сла ња, Та ми ша
и „Та ми ша” те шко да и дан мо -
же да за ми сли. Увек је рас по ло -
жен да при ско чи у по моћ, чак и
као ха у змај стор, али пре све га
као тре нер, јер при о ри тет свих
при о ри те та је рад с млади ма.

– Кон цеп ци ја се умно го ме
про ме ни ла, али у јед ном ни је

– углав ном су ве сла чи од лич -
ни ђа ци, сту ден ти и за вр ша ва -
ју ја ке шко ле. Не ка да је, ре ци -
мо, тре нер Ве ли мир Герст нер
би рао фи зич ки пре ди спо ни ра -
не ђа ке, али од лич не уче ни ке
и до бру де цу, што се и до да -
нас на ста ви ло, па кон стант но
има мо ве ли ку и ква ли тет ну
еки пу, с ко јом ра ди не ко ли ко
ква ли фи ко ва них тре не ра. Пре -
познта љи ви смо у ве сла њу Ср -
би је и спа да мо ме ђу не ко ли ко
клу бо ва с нај ви ше мла дих. По -
ред њих, за клуб смо жи вот но
ве за ни и ми ста ри ји ко ји смо у
ње му ста са ва ли. Чак и на сту -

па мо, што је мла ђим на ра шта -
ји ма ве о ма ин те ре сант но, јер
су не ки од нас мно го ста ри ји и
од њи хо вих ро ди те ља – ис ти че
Јо ца.

А је дан од мла ђих али спо -
соб них струч ња ка је Ог њен Ма -
ти је вић. Он ис ти че да је ве сла -
ње при ви ле ги ја, јер 99 од сто
Пан че ва ца ни је ни ка да иза шло
на во ду, а ка мо ли да је има ло
при ли ку да се кре ће кроз Та -
миш без мо то ра и осе ти све
бла го де ти при ро де, да ле ко од
за га ђе них де ло ва гра да.

– Ка да нам не ко нов до ђе,
нај пре тре ба да са вла да основ -
ну тех ни ку и мо то ри ку у ве -
слач ком за ве сла ју, а по сле то -
га сле ди укла па ње у ко лек тив.
За по чет ни ке има мо чам це у

ко је сва ко мо же да уђе, али ба -
ланс на так ми чар ским чам ци -
ма мо ра ду го да се уве жба ва;
не ки еле мен ти се уче раз дво -
је но и, ка да до ђе до њи хо вог
спа ја ња, то мо же да бу де пра -
ви па као. Али све се то са вла да
с вре ме ном. Де ца углав ном по -
чи њу с де се так го ди на, ка да
код њих по сто ји из ра же на по -
тре ба да се од мах ис так ну, а у
на шем спор ту, за раз ли ку од
не ких дру гих, пре све га оних с
лоп том, на гра да мо ра да се че -
ка ду же. Сто га их учи мо стр -
пљи во сти и да се од рек ну ин -
ди ви ду ал но сти, за то што је ово
го то во ис кљу чи во тим ски спорт.
Ка да је реч о фи зич кој сна зи,
она је по жељ на, јер је ве сла ње
и спорт из др жљи вих, али пре
све га пси хич ки из др жљи вих. И
ако су спрем ни да ра де, ре зул -
та ти ће до ћи са ми по се би –
ка же тре нер.

И му шки и жен ски спорт...

На по след њем тре нин гу по про -
хлад ном но вем бар ском да ну
тре нер Ог њен оку пио је два де -
се так сво јих мла ђа них пу ле на,
уз ра ста од 14 до 16 го ди на. На -
кон што су чам цем за јед но пре -
шли на дру гу, „сво ју” оба лу,
по че ло је пре свла че ње, на ста -
ви ли су за гре ва ње, ка да је и
до го во ре но шта ће се ра ди ти.
Бу ду ћи да је крај се зо не, сви
све ве сла ју, али ка да се при -
пре ма ју за озбиљ на так ми че -
ња, он да уве жба ва ју стрикт не
фор ма ци је.

Би ло ка ко би ло, еви дент но
је да ови мла ди ве сла чи оза ре -
них из ра за ли ца ра де све што
им тре нер ка же и је два че ка ју
да што пре по ри ну чам це и
заве сла ју.

Ина че, ве ћи ну су пре око го -
ди ну да на „про на шли” тре не -
ри у њи хо вим основ ним
школа ма.

Је дан од њих, Па вле Ми лу -
ти но вић, ко ји иде у пр ви раз -
ред сред ње шко ле, ра ду је се
сва ком тре нин гу, чак и по ова -
ко хлад ном вре ме ну. Тре ба ло
му је око ме сец-дв а да се на -
вик не на во ду, у по чет ку је би -
ло и пре вр та ња, али и то је
састав ни део овог спор та и,

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.

Ма чји дуо
Пре ме сец да на на ша
ху ма на су гра ђан ка про -
на шла је три ма че та.
Оста вље ни су у ула зу
згра де у на се љу Те сла,
без ика кве шан се да
пре жи ве уко ли ко им
не ко не пру жи по моћ
и аде кват ну ис хра ну и не гу.

Је дан ма ли шан је удо мљен, а оста ли су још де чак и де вој -
чи ца. Ови пи то ми ле по та ни са да има ју око два ме се ца; очи -
шће ни су од па ра зи та и ве о ма су ве се ли и раз и гра ни. 

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 
062/893-23-82

До ло вац
Муж јак ра се злат ни ре три вер, стар
око 5-6 го ди на тра жи си гу ран и то -
пли дом. Ка да је про на ђен је у До ло -
ву где је нај ве ро ват ни је из ба чен, био
је ја ко мр шав, а на кон што је тре ти -
ран про тив па ра зи та, вид но му се
по пра вља ста ње.

Овај до бар и уми љат тре нут но се
на ла зи у град ском при хва ти ли шту,
па уко ли ко се вла сник не ја ви у на -
ред них не ко ли ко да на, сва ко ко же -
ли да га удо ми тре ба са мо да окре не број те ле фо на 352-148.

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

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

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

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

за цео жи вот!

уколи ко тре нер у том мо мен ту
ни је при су тан да при ско чи, бит -
но је са мо оста ти хлад не гла ве
и за јед но са чам цем от пли ва -
ти до нај бли же оба ле. Па вле је
ле по на пре до вао, па је већ на
др жав ним так ми че њи ма био
дру ги и у ду блу и у че твер цу.

Го ди ну да на мла ђем Ми хај -
лу Мар ко ви ћу, уче ни ку осмог
раз ре да из Омо љи це, ни је ни -
ка кав про блем да на тре нин ге
до ла зи ау то бу сом из свог се ла.
И он се за овај спорт за ин те ре -
со вао ка да су му у шко лу до -
шли тре не ри и де мон стри ра ли
ве сла ње на спра ви ер го ме тар.
До па ло му се све на пр ви по -
глед – во да, при ро да и пре све -
га што је све ти хо и не ма не га -
тив не енер ги је. Ка ко сам при -
зна је, ни је стр пљив, али ка да
уђе у ча мац, све то оста вља за
со бом, што му се вра ти ло и ре -
зул та том, јер је у ду блу већ био
нај бо љи у др жа ви.

Ње гов вр шњак из „Зма је ве
шко ле”, Ог њен Ви де нов, ка же
да му је тех ни ка би ла ре ла тив -
но ком пли ко ва на, али ју је са -
вла дао за ме сец да на и не ма

ди ле му да ће на ста ви ти да ве -
сла још ду го, ду го...

И де вој ке во ле овај са мо
наиз глед му шки спорт. Код

Мар ти не Герст нер (14), за раз -
ли ку од мно гих, дру га чи ји је
слу чај, јер се за њу бо ра вак на
во ди под ра зу ме ва од ро ђе ња
као на сле ђе од оца и де де. Тре -
ни ра две го ди не, а што се уче -
ња тех ни ке ти че, би ло јој је
не што ком пли ко ва ни је за то
што је „штро кер”, то јест мо -
зак чам ца. Ипак, све је то са -
вла да ла и кру ни са ла др жав -
ним сре бром са че твер цем. Ка -
ко са ма при зна је, код дру гих
дру га ри ца (из ван ве сла ња) има
пред ра су да да је ово те жак
спорт и да де вој ке мо гу би ти
пре ви ше ми ши ћа ве с пре ши -
ро ким ра ме ни ма, али она то
сво јом по ја вом не дво сми сле -
но не ги ра.

С тим се сла же и не што ста -
ри ја Јо ва на Ми хај ло вић, ко ја
већ шест го ди на озбиљ но „гри -
зе” у овом спор ту, па „не ма
пре ши ро ка ра ме на”. Ина че, њен
ро ђе ни брат је по чео пр ви да
тре ни ра и по ву као ју је у ове
во де, као и се стру, с ко јим са -
да ве сла у ду блу, а чак и ро ди -
те љи пла ни ра ју да се ре кре а -
тив но опро ба ју.

И сви они, као све тла бу дућ -
ност клу ба, та ко ве дри и на -
сме ја ни, сло жно за ве сла ше у
та ми шку ле по ту и мир но ћу...

ЉУ БИ ТЕ ЉИ ПРЕ ЛЕ ПОГ СПОР ТА НА ВО ДИ СВА КО ДНЕВ НО ЧАМЦИ МА КЛИ ЗЕ ТА МИ ШЕМ

НА ША РЕ КА, ПО ПУТ ТЕМ ЗЕ, ВЕ СЛАЧ КА МЕ КА

А ЗА РЕ КРЕ А ТИВ ЦЕ – ИН ДИ ЈАН СКИ КА НУ

За љу би те ље ре кре а тив ног

ве сла ња пра ви кон такт је

Јо ца Опа чић, ко ји сма тра да

је за њих нај бо љи та ко зва -

ни ка над ски, ин ди јан ски ка -

ну, па сва ко ко у то ме же ли

да се опро ба, мо же да му се

обра ти.

– Ка да ми се не ко та кав

ја ви, ја пр во про ве дем с

њим из ве сно вре ме на во -

ди, ка ко бих ви део да ли је

пре ди спо ни ран за ту вр сту

ре кре а ци је. По тре бан је и

од ре ђе ни пе ри од да на у чи

да ве сла, та ко да му то

причи ња ва за до вољ ство. А

за оне пре ка ље ни је ор га ни -

зу јем и раз не ре га те – од

кра ћих, по пут од ла ска до

Бе ле сте не, до оних као што

је спуст низ Та миш из Ја ше

То ми ћа, ко ји тра је у кон ти -

ну и те ту од 1993. го ди не.

Де о ни це су по три де сет ки -

ло ме та ра, што сви мо гу да

под не су, па мно ги ма то бу де

и не ка вр ста го ди шњег од -

мо ра. Ус пут се дру жи мо с

до ма ћи ни ма у се ли ма у ко -

ји ма но ћи мо и сви се ле по

про ве ду – ка же Јо ца.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Близу сто година веслачи улепшавају ионако предивну реку

Припреме младих нада пре уласка у воду

Четверац под будним оком тренера

Јован Опачић – човек који деценијама
не може без овог јединственог спорта



И мушка и женска
екипа у Првој лиги

Сјајна Јелена
Стефановић

Град на обали Тамиша заиста
јесте – спортски. Стонотени-
ски клуб Панчево је остварио
свој највећи успех до сада, јер
су се његова и мушка и женска
екипа пласирале у Прву лигу
Србије. Свака част!

Тим наших стонотенисера
сачињавали су: Немања Ма-
рић, Зоран Каракашевић, Алек-
сандар Вићентијевић, Јован Пр-
ља и Јожеф Млеков. Женску
екипу је предводила тринае-
стогодишња кадеткиња Јелена
Стефановић, а с њом су играле
и јуниорке Ања Праштало и
Катарина Лаура Михајлов.

У новој сезони, у такмичар-
ској години 2020/21, надмета-
ње у Првој лиги одржава се
турнирски, па ће бити одигра-
на три турнира. Првих шест
екипа ће на пролеће разигра-
вати по двокружном систему,
за прва два места која воде у
Суперлигу. Других шест тимова

ће се по истом систему борити
за опстанак у лиги.

Прво надметање у Првој ли-
ги за мушкарце одржано је у
Зрењанину, где су Панчевци
постигли одличан резултат.

Победили су Панонију из Но-
вог Сада, Чукарички из Бео-
града и екипу Зеленика. После
велике борбе изгубили су меч
од Челарева, па после четири
кола наша мушка екипа заузи-
ма пето место на табели.

У Бечеју су одиграна четири
кола Прве лиге за жене. Младе
Панчевке, без најбоље играчи-
це Вање Стојић, нису успеле да
остваре победу над далеко ис-
куснијим екипама иако су при-
казале велику борбеност. Оне
ће у преосталим мечевима по-
кушати да остваре победе про-
тив екипа које су им конкурен-
ти у борби за опстанак.

Панчевачка нада стоног те-
ниса Јелена Стефановић, на-
кон што је у конкуренцији мла-
ђих кадеткиња била првак Ср-
бије у дублу и трећа у поједи-
начној конкуренцији, настави-
ла је да побеђује и као кадет-
киња. На турниру одржаном
протеклог викенда у Бечеју, ко-
ји се бодује за ранг-листу Сто-
нотениског савеза Србије, она
је убедљиво освојила прво ме-
сто, победивши све своје кон-
куренткиње.

У СТК-у Панчево у току је
упис у школу стоног тениса за
дечаке и девојчице од седам до
четрнаест година. Сви заинтере-
совани могу се јавити понедељ-
ком и четвртком од 18 до 20 са-
ти у сали КУД-а „Петефи Шан-
дор”, у Улици цара Лазара 19.

СПОРТ
Петак, 20. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ИЗУЗЕТАН УСПЕХ НАШИХ СУГРАЂАНА

ПАНЧЕВО СЕ И ПО СТОНОМ ТЕНИСУ ПРЕПОЗНАЈЕ

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ У АМЕ РИЧ КОМ ФУД БА ЛУ

„БА НАТ СКИ БИ КО ВИ” 
СТА ЛИ У ПО ЛУ ФИ НА ЛУ

НО ВО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ДУ ПЛИ ТРИ ЈУМФ АЛЕК СЕ РА КОЊ ЦА
И про те кли ви кенд оби ло вао
је над ме та њи ма у стре ља штву.
На ис ку ше њи ма су би ли ка -
де ти, а чла но ви СД-а „Пан -
че во 1813” још јед ном су по -
твр ди ли да спа да ју у ред нај -
бо љих клу бо ва у овом спор ту
ко је на ша зе мља тре нут но има.

У Но вом Са ду је одр жа но
фи на ле Ку па Ср би је у ка дет -
ској кон ку рен ци ји, а га ђа ло
се из ва зду шне пу шке у ди -
сци пли ни тро став. Бо је клу -
ба из на шег гра да бра ни ла су
три од лич на так ми ча ра.

Алек са Ра ко њац је осво јио
злат ну ме да љу по го див ши 590
кру го ва: 197 у кле че ћем, 199
у ле же ћем и 194 у сто је ћем
ста ву. Ива Ра ко њац је би ла
ше ста, с 580, а Те о до ра Кон -
дић осма, с 576 кру го ва, иа ко
је у ле же ћем ста ву оства ри ла

свих 200 кру го ва – има ла је
два де сет по го да ка у цен тар.

Та ко ђе у Но вом Са ду одр -
жа но је и Пр вен ство Ср би је
за ка де те, у ис тој ди сци пли -
ни, а на том над ме та њу СД
„Пан че во 1813” пред ста вља -
ла су че ти ри мла да стрел ца.

Алек са Ра ко њац је по но во
до ка зао да је нај бо љи ка дет
у на шој зе мљи, јер је с по го -
ђе них 586 кру го ва осво јио и
ти ту лу шам пи о на Ср би је. Тео -
до ра Кон дић се пла си ра ла на
пе то ме сто, с 584 кру га, док
су Ива Ра ко њац, с 568, и Ана
То кић, с 556 кру го ва, до при -
не ле осва ја њу че твр тог ме -
ста за пан че вач ку еки пу
кадет ки ња.

Од 11. до 15. но вем бра у
Но вом Са ду су одр жа не при -
пре ме нај бо љих мла дих так -
ми ча ра Стре љач ког са ве за Ср -
би је ко ји се над ме ћу у га ђа њу
из ва зду шне пу шке и пи што -
ља. По ред тре не ра Си ни ше
Вељ ко ви ћа, из Стре љач ке дру -
жи не „Пан че во1813” у кам пу
је би ло нај ви ше уче сни ка –
чак се дам. То су сво јим ре -
зул та ти ма за слу жи ли: Алек -
са Ра ко њац, Те о до ра Кон дић,
Ива Ра ко њац, Ана То кић, Сте -
фан Ке шиш јан и Мар ко и Ве -
ли мир Нин ко вић.

На кон трол ном так ми че њу
у га ђа њу из ва зду шног пи што -
ља Мар ко Нин ко вић је био
дру ги, са чак 549 кру го ва. Ве -
ли мир Нин ко вић је за у зео
тре ће ме сто, с 545 кру го ва,
док је Сте фан Ке шиш јан био
де ве ти, с 520 кру го ва.

На ред но так ми че ње стре -
ла ца би ће за две не де ље у Ни -
шу. Та да је на про гра му дру -
го ко ло Ку па Ср би је по 
А-про гра му.

Пр ви ре ги о нал ни клуб на
овим про сто ри ма у аме рич -
ком фуд ба лу, са ста вљен од
спор ти ста из Вр шца и Пан -
че ва, скре нуо је па жњу по -
кло ни ка овог спор та на се бе.

Ба нат ски би ко ви су то ком
ове се зо не има ли при лич но
мно го успе ха, а пла си ра ли су
се и у по лу фи на ле плеј-офа.

На да да се мо же сти ћи до
фи на ла и, евен ту ал но, до шам -
пи он ске ти ту ле из гу бље на је
про шлог ви кен да у глав ном
гра ду. Иа ко го сти ни су от пу -
то ва ли на овај су срет с бе лом

за ста вом, већ су же ле ли да
да ју свој мак си мум и да се
до ко па ју са ме за вр шни це так -
ми че ња, Бе о град ски ву ко ви
су би ли бо љи и за слу же но
три јум фо ва ли са 79:44.

Би ло ка ко би ло, Ба нат ски
би ко ви су по кре ну ли не што
но во. По ка за ли су за крат ко
вре ме да ен ту зи ја змом и упор -
но шћу мо же да се до ђе до ве -
ли ких ре зул та та. Са да им
пред сто ји па у за у ра ду, а по -
том по чи њу при пре ме за но -
ву се зо ну, у ко јој ће та ко ђе
има ти нај ви ше ам би ци је.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ТУ ЖНА ФУД БАЛ СКА ЈЕ СЕН
У пет на е стом ко лу Пр ве ли ге
Ср би је, про шлог ви кен да, ФК
Же ле зни чар је до био још је -
дан јак уда рац. По пу лар на пан -
че вач ка „ди зел ка” већ се дам
ме че ва ни је осе ти ла сласт по -
бе де, а по след њи, и то вр ло
јак уда рац за да ле су јој бе о -
град ске „трак тор џи је”: Же ле -
зни ча р–ИМТ 0:3 (0:1).

Го сти су до ми ни ра ли то ком
це лог су сре та и пот пу но за слу -
же но осво ји ли бо до ве у ме чу
про тив јед ног од глав них ри ва -
ла у бор би за оп ста нак. Исти на,
имао је Же ља мно го ка дров -
ских про бле ма пред овај су срет,
јер је не ко ли ко стан дард них
игра ча бо ле сно, али то сва ка ко
не ума њу је по бе ду ИМТ-а.

На по чет ку ни је из гле да ло да
ће до ма ћи тим пре пу сти ти три
бо да го сти ма, али по сле пр вог
при мље ног го ла све на де да
„Же ља” мо же сти ћи до по вољ -
ног ис хо да па ле су у во ду. Го -
сти су по ве ли у 16. ми ну ту. На
два де се так ме та ра од свог го ла
лоп ту је из гу био што пер Же ле -
зни ча ра Не ма ња Мар ко вић, а
по сле тог кик са го сти су ла ко
до шли до по чет не пред но сти.

Же ле зни чар се ни је пре да -
вао, мом ци су по ку ша ва ли да
до ђу до го ла ИМТ-а, али видело
се да не ма ју иде ју, па су шан се
до ма ћег ти ма углав ном би ле
плод ин ди ви ду ал них по ку ша ја.
На све то, гол ман ИМТ-а имао
је свој дан, па је фан та стич -
ним ин тер вен ци ја ма свом ти -
му ули вао до дат ну си гур ност.
У 54. ми ну ту го сти су ду пли -
ра ли сво ју пред ност, а пи та ње

по бед ни ка та да је и де фи ни -
тив но би ло од лу че но.

– Че сти там ри ва лу на за слу -
же ној по бе ди. ИМТ је по ка зао
ква ли тет и ис ко ри стио све на -
ше гре шке. Ни смо ус пе ли да

од ло жи мо овај су срет, али до
де сет са ти ни сам знао ни ко ће
уоп ште игра ти. По сле по ра за
од Рад нич ког из Срем ске Ми -
тро ви це уби је на нам је фор ма
и же ља за на прет ком. Ова ко
ви ше не иде. Не што мо ра да се
ме ња. Пре у зи мам од го вор ност,
по при ча ћу с пред сед ни ком да
ви ди мо шта да ље – ре као је
тре нер Же ле зни ча ра Го ран Мр -
ђа на кон фе рен ци ји за но ви -
на ре по сле утак ми це.

„Ди зел ка” је игра ла у са ста -
ву: Кне же вић, Јан ку лов, Плав -
шић, Мир ков (од 46. ми ну та
Ко ва че вић), Јо вић, Мар ко вић
(од 46. Да шић), Зо ри ца (од 86.
Ле ви ћа нин), Су ра ка, Јо ва но вић,
Ста нић (од 60. Сте ва но вић) и
Са ва но вић (од 78. Јов ко вић).

Сле де ћег ви кен да Же ле зни -
чар има још је дан те жак задатак.

У Пи ро ту ће укр сти ти ко пља с
још јед ним кон ку рен том за
опста нак у ли ги, до ма ћим
Раднич ким.

Сво је сим па ти зе ре су раз о -
ча ра ли и фуд ба ле ри Ди на ма

1945. Они су у 17. ко лу Срп ске
ли ге „Вој во ди на” из гу би ли дер -
би у Но вом Са ду. До ма ћа Мла -
дост их је са вла да ла са 4:1, па
је сво ју пред ност на та бе ли уве -
ћа ла на је да на ест бо до ва. Је -
ди ни по го дак за тим из на шег
гра да по сти гао је Ста ној ко вић.

Пред овај дер би „бр зи воз”
је остао без тре не ра Жар ка То -
до ро ви ћа, ко ји је од лу чио да
на пу сти клу пу.

– По сле са стан ка с пред сед -
ни ком клу ба пред меч у Но -
вом Са ду од лу чио сам да се
по ву чем с клу пе, јер ми слим
да је мо ра ло та ко да бу де у
овом тре нут ку. У про те клом
пе ри о ду да вао сам це лог се бе
да на пра ви мо еки пу и до бар
ре зул тат, а раз о ча ран сам што
ни је све ис па ло као што смо
за ми сли ли. Ипак, дра го ми је

што сам про те клих го ди ну и
по да на био део клу ба и ми -
слим да сам сво јим ра дом до -
при нео да оства ри мо од лич не
ре зул та те. Ово ни је ни шта но -
во, та ко је то у тре нер ском по -
слу. И кад има те и ка да не ма -
те ре зул та те, ко фе ри мо ра ју
увек би ти спрем ни – ре као је
са да већ бив ши тре нер Ди на -
ма 1945 Жар ко То до ро вић.

„Бр зи воз” је у Но вом Са ду
играо у са ста ву: Га ври ло вић,
Јан ко вић, Ани чић, Цр но мар -
ко вић, Ка ран фи лов ски (од 60.
ми ну та Осман), Ах чин, Ма ти -
је вић, Ста ној ко вић, Ја ко ва шић
(од 57. Пе ште рац), Злат ко вић
и Пан тић (од 46. Ан дрић).

У прет по след њем ко лу је се -
њег де ла пр вен ства у Срп ској

ли ги „Вој во ди на” Ди на мо 1945
у су бо ту, 21. но вем бра, игра на
Град ском ста ди о ну у Пан че ву
про тив еки пе Фе никс 1995.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КУЧЕВО
субота, 16 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Н. ПАЗОВА
субота, 17 сати
Јабука: ДОЛОВО – РАДНИЧКИ 1958
недеља, 16.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци

В. Степа: В. СТЕПА – ОРК ПАНЧЕВО
жене

Јабука: ЈАБУКА–КРУЛЕ
недеља, 18 сати

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

С. Митровица: СРЕМ 2 – ОДБОЈКА 013

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ПИРОТ
субота, 19 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Апатин: ДУНАВ 2014 – ДИНАМО

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: НЕОЛИТ–БНС
субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Пирот: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ФЕНИКС 1995
субота, 13 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (БК)
недеља, 13 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–БАК
Гај: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Кикинда: КИКИНДА–ДИНАМО 29:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Прокупље: ТОПЛИЧАНИН – ЖРК ПАНЧЕВО 32:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – РАДНИЧКИ 1958 27:25
Јабука: ДОЛОВО–СОМБОРЕЛЕКТРО 29:25
Моктин: Ц. ЗВЕЗДА – ДОЛОВО 33:34

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – БАГЉАШ 3:0

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО 83:76

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: НЕОЛИТ–ОПОВО 95:90
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС 86:82

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ИМТ 0:3

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Нови Сад: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945 4:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: КИКИНДА 1909 – МЛАДОСТ 1:1
Пландиште: СЛОГА–БОРАЦ 4:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (У) 0:2
Иваново: СТРЕЛА–ПОЛЕТ 1:3
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА 1:0
Б. Црква: БАК – С. ТАМИШ 3:1

Два уза стоп на
тријум фа

Ис ку ше ња као 
на траци

Пан че вач ки „жу то-цр ни” по -
но во су на пра вом пу ту. Оном
на ко ме увек же ле да их ви де и
њи хо ви на ви ја чи – по бед нич -
ком. Ру ко ме та ши Ди на ма су у
про те клих се дам да на од и гра -
ли два пр вен стве на ме ча у Су -
пер ли ги и, што је нај ва жни је,
оба су ре ши ли у сво ју ко рист.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Аким Ком не нић нај пре су
11. но вем бра у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту од ме ри ли сна ге
са Спар та ком из Су бо ти це. Био
је то меч у ко ме је Ди на мо све
вре ме до ми ни рао, био у ре зул -
тат ској пред но сти, али и у ко -
ме се по бед ник ни је знао до
са мог кра ја утак ми це. Ипак, на
кра ју је пре су ди ло ве ће ис ку -
ство еки пе из на шег гра да: Ди -
на мо –Спар так 28:26 (15:12).

До ма ћи ру ко ме та ши су у де -
ве том ми ну ту во ди ли са 6:3, у
22. је њи хо ва пред ност из но -
си ла и шест го ло ва раз ли ке
(13:7), али упор ни Су бо ти ча ни
ни су се пре да ва ли. У фи ни шу
пр вог по лу вре ме на при шли су
на са мо „ми нус два” (13:11),
па су та ко на го ве сти ли да ће
се ве ли ка бор ба од ви ја ти и у
на став ку утак ми це. Тре ба сва -
ка ко ис та ћи и гол ма не Ди на -
ма Ни ко лу Ра до ва но ви ћа и Ог -
ње на То ни ћа, ко ји су ус пе ли
да од бра не по је дан сед ме рац
го сти ма.

Дру го по лу вре ме је би ло још
не из ве сни је, иа ко га је са два
по гот ка од лич но „отво рио” ка -
пи тен Ди на ма Ми лош Ко ста -
ди но вић. Усле дио је пе ри од не -
е фи ка сне игре до ма ћих, а го -
сти су то уме ли да ко ри сте, па
је у 45. ми ну ту на се ма фо ру
пи са ло – 18:19. За вр шни ца овог
уз бу дљи вог су сре та до не ла је
игру гол за гол, а тек три ми ну -
та пре кра ја утак ми це, у 57.
ми ну ту, Пан чев ци су по но во
ус пе ли да се „од ле пе” на два
го ла пред но сти, а он да су, нај -
ви ше за хва љу ју ћи ис ку ству, ру -
тин ски утак ми цу при ве ли крају.

– Све че стит ке Спар та ку на
сјај ној игри. Мој ко ле га Сла ви -
ша Ла ко вић из вла чи мак си мум
из еки пе, а то се ви ди на те ре -
ну. Што се ти че на ше игре, не
мо гу да бу дем пре за до во љан,
осим ре зул та та на рав но. По бе -
ди ли је смо, али оста је не ки го -
рак укус. Ни ка ко да оно што
ра ди мо на тре нин зи ма пре не -
се мо и на те рен. Као да мом ци -
ма не до ста је са мо по у зда ње. Али
шта је – ту је, на ста вља мо да ље
да ра ди мо и да се при пре ма мо
за на ред на ис ку ше ња – ре као је
по сле утак ми це на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре пр ви тре нер
Ди на ма Аким Ком не нић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Мар ко Иван че вић
(је дан гол), Урош Па вло вић

(два), Ми љан Бу њев че вић (три),
Мла ден Шо тић (осам), Сте фан
Ко ва че вић, Ни ко ла Пе рић, Ми -
лош Па вло вић (три), Ла зар Па -
вло вић, Ог њен То нић, Иван
Дис тол (је дан), Ми лан Го лу бо -
вић (три), Ми лош Ко ста ди но -
вић (пет), Во ји слав Ми лу но -
вић, Не над Вуч ко вић, Ни ко ла
Ра до ва но вић и Урош Ми тро -
вић (два го ла).

Мла ди Ни ко ла Пе рић играч
утак ми це у Ки кин ди

Већ 14. но вем бра пан че вач ки
„жу то-цр ни” би ли су на но вом
ве ли ком ис ку ше њу. Пу то ва ли
су у Ки кин ду, где их је у сед -

мом ко лу Су пер ли ге оче ки вао
до ма ћи исто и ме ни тим. Ни у
том ме чу ни је би ло ла ко, али
нај ва жни је је да су бо до ви сти -
гли у Пан че во: Ки кин да –Ди -
на мо 29:31 (16:16).

До ма ћи тим је бо ље за по чео
овај меч. Ки кин да је у 14. ми -
ну ту во ди ла са 9:5, а 240 се -
кун ди пре кра ја пр вог по лу вре -
ме на има ла је два го ла пред но -
сти (14:12). Ипак, ка да је би ло
нај по треб ни је, Пан чев ци су до -
да ли гас, па се на од мор оти -
шло при не ре ше ном ре зул та ту.

Мно го уз бу ђе ња до не ло је и
дру го по лу вре ме. Тек у 40. ми -
ну ту Ди на мо је по гот ком Мла -
де на Шо ти ћа ус пео да по ве де
(20:21), а ни го ло ви Ми ла на
Го лу бо ви ћа и Ми ло ша Ко ста -
ди но ви ћа за 24:26 у 53. ми ну -
ту ни су би ли га ран ци ја за си -
гур ну по бе ду. Ки кин ђа ни су ус -
пе ли да из јед на че на 28:28 три
ми ну та пре кра ја утак ми це, али
то је би ло све од њих у овом
ме чу. Ис ку сни ји тим из Пан -
че ва зна лач ки је утак ми цу при -
вео кра ју, а ко на чан уда рац до -
ма ћи ну за дао је Урош Па вло -
вић: Ки кин да –Ди на мо 29:31.

Оно што све љу би те ље спор -
та у на шем гра ду по себ но мо -
же да ра ду је, је сте по да так да
је за игра ча утак ми це про гла -
шен мла ди гол ман Ди на ма Ни -
ко ла Пе рић, на след ник не ка да

нај бо љег чу ва ра мре же на пла -
не ти, Де ја на, и де де, та ко ђе ле -
ген дар ног пан че вач ког ру ко -
ме та ша, Бо го са ва.

На утак ми ци у Ки кин ди Ди -
на мо је на сту пио у са ста ву:
Иван че вић, У. Па вло вић (пет
го ло ва), Шо тић (три), Ко ва че -
вић, Јо ва но вић, Пе рић, М. Па -
вло вић (два), Л. Па вло вић, То -
нић, Дис тол (два), Го лу бо вић
(че ти ри), Ко ста ди но вић (13),
Ми лу но вић, Вуч ко вић (је дан),
Ра до ва но вић и Ми тро вић (је -
дан гол).

Иду ћег ви кен да мом ци тре -
не ра Ком не ни ћа по но во ће
игра ти у го сти ма. Пред сто ји

им пут у Зре ња нин и мег дан с
до ма ћим Про ле те ром.

Де вој ке до че ку ју Ку че во 
у још јед ном дер би ју

По сле се ри је од шест уза стоп -
них по бе да у Су пер Б ли ги ру -
ко ме та ши це ЖРК-а Пан че во
пре тр пе ле су и пр ви по раз. Оне
су про шлог ви кен да го сто ва ле
у Про ку пљу, где су од То пли -
ча ни на из гу би ле с 32:29 (17:15).

Иа ко су оста ле без бо до ва, де -
вој ке из на шег гра да су и у овој
утак ми ци из га ра ле на те ре ну,
да ва ле све од се бе, али про тив
ис ку сних ру ко ме та ши ца из Про -
ку пља ви ше ни су мо гле. У цен -
тру па жње, бар ка да су го ло ви у
пи та њу, би ла је сјај на Ва лен тина
Бо жи но вић, ко ја је чак де сет пу -
та по го ди ла мре жу до ма ћи на, а
од ли чан де би у дре су Пан че ва
има ла је и ју ни ор ска ре пре зен -
та тив ка Ср би је Хе ле на Ин ђић.

– Зна ли смо да нас оче ку је
те шко и не у год но го сто ва ње.
То пли ча нин је ја ко ис ку сна еки -
па и си гу ран сам да ће ма ло ко -
ја еки па ус пе ти да осво ји бо до -
ве у Про ку пљу. Не мо гу ни шта
да за ме рим мо јим де вој ка ма.
Бо ри ле су се као ла ви це, али
овог пу та је ри вал био успе шни -
ји. До 51. ми ну та смо има ли
ак ти ван ре зул тат, про ма ши ли
смо и два сед мер ца, али шта је
– ту је. Иде мо да ље. Пред сто је
нам но ва тешка ис ку ше ња у ко -
ји ма же ли мо да оства ри мо до -
бре ре зул та те – ре као је у те -
лефон ском раз го во ру тре нер
ЖРК-а Пан че во Мар ко Кр стић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ми ли ца Илић, Бо ја -
на Ба ла бан, Ана ста си ја Гр гов -
ски, Ти ја на Си мић (че ти ри го -
ла), Те о до ра Ста но је вић, Ма -
ри ја Ми трић (шест), Све тла на
Ни чев ски, Ана ста зи ја Јам бру -
шић, Да рин ка Пе тро ни је вић
(је дан), Ди ја на Ба ла бан, Хе ле -
на Ин ђић (пет), Иво на Пе шић,
Алек сан дра Ва сић (три) и Ва -
лен ти на Бо жи но вић (10 го лова).

Пр вен стве на тр ка се на ста -
вља у су бо ту, 21. но вем бра. Баш
на Све тог Аран ђе ла у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го сто -
ва ће еки па Ку че ва. Тим ко ји је
пре тр пео са мо је дан по раз сва -
ка ко је ри вал за по што ва ње,
али сви они ко ји во ле ЖРК
Пан че во си гур ни су да ће на -
ше де вој ке и овог пу та би ти на
ви си ни за дат ка. Утак ми ца по -
чи ње у 16 са ти, али би ће од и -
гра на без при су ства пу бли ке.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

МАР КО – 
АП СО ЛУТ НО
НАЈБО ЉИ

Бе о град ски клу бо ви Краљ и
Ви ди ко вац ор га ни зо ва ли су
про шлог ви кен да ве ли ки отво -
ре ни ша хов ски тур нир за ка -
де те и ју ни о ре.

Ово так ми че ње се тра ди ци -
о нал но одр жа ва већ осам го -
ди на уза стоп но. Уче ство ва ло је
око 100 мла дих ша хи ста из це -
ле зе мље, а тем по игре је био
ра пид с 15 ми ну та за раз ми -
шља ње по игра чу.

Мла ди Пан че вац Мар ко Ми -
ла но вић, ви ше стру ки ка дет ски
пр вак Ср би је у свим ша хов -
ским ди сци пли на ма, иа ко има
тек 12 го ди на, при ја вио се као
и прет ход ни пут за нај ја чу гру -
пу – до 18 го ди на.

Упр кос то ме што је био да -
ле ко нај мла ђи у кла си, по сле
шест на пор них пар ти ја, Мар -
ко је осво јио пр во ме сто, а ти -
ме и пе хар за ап со лут ног по -
бед ни ка тур ни ра, злат ну ме да -
љу, ша хов ску ли те ра ту ру и вред -
не роб не на гра де.

ПЛИ ВА ЧИ
„ОСВО ЈИ ЛИ”
ЗРЕ ЊА НИН

На Пр вен ству Вој во ди не у пли -
ва њу, ко је је одр жа но про шлог
ви кен да у Зре ња ни ну, так ми -
ча ри ПК-а Ди на мо по сти гли су
од лич не ре зул та те.

У над ме та њу пи о ни ра Ср на
Ми лу ти но вић је осво ји ла брон -
за не ме да ље на 50 м кра ул и
50 м дел фин, а Да ни ца Кон -
стан ти нов на 50 м леђ но и 100
м ме шо ви то. Еки па ко ју су чи -
ни ле: Да ни ца Кон стан ти нов,
Ни на Чи ча, Ср на Ми лу ти но -
вић и Ни на Ва сил чин за -
служила је сре бр но од лич је у
тр ци шта фе та на 4 x 50 м
мешо ви то.

Сјај ни су би ли и ка де ти. Ан -
дреа Нађ је три јум фо ва ла на
100 м пр сно, а на 100 м кра ул
је би ла тре ћа. Мар та Кон стан -
ти нов је за ра ди ла сре бро на
100 м пр сно, а исти успех је
оства рио и Вик тор Нађ на 
100 м леђ но.

Ју ни ор ка Миа По љак за ра -
ди ла је брон зе у тр ка ма на 100
м кра ул и 100 м дел фин, а се -
ни ор Пе тар Пе тро вић је дру ги
сти гао на циљ у над ме та њи ма
на 50 и 100 м леђ но.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МО ОПЕТ НА ПО БЕД НИЧ КОМ КО ЛО СЕ КУ
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Невена Ђорђев,
васпитач:

     – Преселила сам 
се пре неколико дана,
па ћу време провести
код куће у сређивању 
и распремању. Свакако
и због ситуације 
с вирусом не бих 
никуд ишла.

Коста Ђурђев,
пензионер:

    – Живим на селу, 
па време често
проводим напољу. 
Ако се некуда упутим,
ставим маску. 
Клоним се затворених
објеката, чувам се 
колико могу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Тоналитет
Закачиш се за неки звук.

    Мелодија која ти прија.

    Певушиш је у себи.

    Копчаш и конташ тај тон.

    Диже те, па спушта...

    Све ради како треба.

    Извлачи из тебе емоције.

    Чувај тај тоналитет.

Мирисати
Схваташ колико ти је нешто било важно...

    ... често тек кад изгубиш то што је било део тебе.

    То је, негде, природно, није само твој проблем.

    Величамо појаве, ствари и особе које нису крај нас.

    Занемарујемо блискост с онима који су ту.

    Не обраћамо пажњу на свакодневне „мале” лепоте.

    И не мислимо само, чак „знамо” да смо лепо, ето, заслужили.

    Док не постану бивше – мирисати дивоте око себе и у себи!

Из снова
Латиш се посла који није рађен дуго.

    Присећаш се снова.

    Тамо видиш најдубље страхове.

    По њима копаш да нађеш наду.

    Сматраш да из њих произлази вера.

    Знаци на које наилазиш чине ти се судбоносним.

    Баш тако – чине ти се.

    Нема ништа без непрестаног копања по реалном.

Драгојла Поповски,
пензионерка:

     – Шетаћу, као и
обично. Одем до
Народне баште, ако
време то дозвољава,
или шетам поред
Тамиша. Тако пролазе
дани, избегавам
затворене просторе.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Од лич на пар ти ја
пан че вач ких де во ја ка

На ре ду је Срем ска
Ми тро ви ца

Утак ми ца ма сед мог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на
пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Дру гој ли ги гру па „Се вер” за
од бој ка ши це. С об зи ром на
то да су ове се зо не је ди не
пред став ни це пан че вач ке
жен ске од бој ке, а да су про -
шлог ви кен да би ле и је ди ни
тим у игри пре ко пре ко мре -
же из на шег гра да ко ји је
имао пр вен стве ни ду ел (од -
бој ка ши ма Бор ца су од ло же -
не утак ми це у Су пер ли ги),
све очи по кло ни ка овог спор -
та би ле су упр те у де вој ке ко -
је пред во ди тре нер Вла ди мир
Јо ван чић.

У са ли Основ не шко ле „Јо -
ван Јо ва но вић Змај” од и гран
је за ни мљив ду ел, у ко ме су
Дра га на Мар ко вић, Је ле на
Пе тров и њи хо ве са и гра чи це
де мон стри ра ле свој ква ли тет,
па су без ве ћих про бле ма до -
шле до но вих бо до ва: Од бој -
ка 013 – Ба гљаш 3:0, по се то -
ви ма 25:16, 25:19 и 25:17.

Пан чев ке су од са мог по -
чет ка су сре та да ле го шћа ма
до зна ња да у овом ду е лу не -
ма ју ве ли ке шан се. Си гур не
на при је му, не пре ла зне у бло -
ку, пре ци зне са сер вис-ли ни -
је, де вој ке из Од бој ке 013 ре -
ђа ле су по е не, па су без ве ли -
ких му ка до шле до вођ ства
од 1:0.

Дру ги сет је до нео не што
озбиљ ни ји от пор де во ја ка из
Зре ња ни на, али ус пе ле су да
па ри ра ју са мо до ње го ве сре -
ди не. Овај део утак ми це Пан -
чев ке су „отво ри ле” ас-сер -
ви сом Алек сан дре Га ће ше,
Дра га на Мaрковић је си гур -
ним по е ни ма до ве ла свој тим
у вођ ство од 15:12, али ни

та да Зре ња нин ке ни су по су -
ста ја ле. За др жа ле су ре зул -
тат ски при кљу чак, све док
сјај на Ми ли ца Ку жић са два
ефект на по е на ни је свом ти -
му до не ла пред ност од че ти -
ри по е на (21:17). Усле дио је
двој ни блок Со фи је Аша нин
и Те о до ре Ми нић, па још
један смеч Ку жи ће ве за

убедљи вих 25:19 и вођ ство у
се то ви ма од 2:0.

Од бој ка ши це Ба гља ша ни -
су има ле ре ше ња за до бру и
ра зно вр сну игру Пан чев ки. У
по љу ти ма из на шег гра да до -
ми ни ра ла је ис ку сна Је ле на
Пе тров, ко ја је сјај но од бра -
ни ла го то во сва ки на пад Зре -
ња нин ки и та ко ули ва ла до -
дат ну си гур ност сво јим са и -
гра чи ца ма.

С ве ли ком ре зул тат ском,
али и пси хо ло шком пред но -
шћу Пан чев ке су ушле и у
тре ћи сет. Опет је Алек сан -
дра Га ће ша би ла та ко ја је
ас-сер ви сом по ре ме ти ла при -
јем Зре ња нин ки, а не ду го за -
тим исто је учи ни ла и Јо ва на
Кља јић. Го шће су не ка ко успе -
ле да по ве ду са 8:9, а он да је
тре нер Од бој ке Вла ди мир Јо -
ван чић за тра жио тајм-аут,
свој пр ви на утак ми ци. Од -
лич ни стра тег пан че вач ког
ти ма имао је шта да ка же
сво јим де вој ка ма, а оне су га
очи глед но по слу ша ле, јер је
по сле крат ког од мо ра на те -
ре ну играо са мо је дан тим –
онај из на шег гра да.

Фан та стич но је ре а го ва ла
Дра га на Мар ко вић ка да је по -
ле те ла кроз ва здух и ле вом
ру ком, го то во са са мог пар -
ке та, па ра лел но с мре жом,
пре ба ци ла лоп ту у по ље

против ни ца... Од бој ка 013
изјед на чи ла је на 9:9, а тај
по тез као да је улио до дат ну
сна гу ти му. Алек сан дра Га -
ће ша је сер ви сом пот пу но
раз би ла кон цеп ци ју игре Зре -
ња нин ки, од лич на је би ла и
Ми ли ца Ку жић, а у са мом
фи ни шу ме ча, ка да је по бед -
ник био по знат, тре нер Јо -
ван чић је шан су ука зао и де -
вој ка ма с ма њом ми ну та жом.
Сво ју је нај бо ље ис ко ри сти -
ла мла да Ни на Јо ва но вић, ко -
ја је са два ефект на по е на, на
са мом кра ју утак ми це, за да -
ла и за вр шни уда рац ти му из
Зре ња ни на.

– Че сти там де вој ка ма на
за ла га њу и по бе ди. Ми слим
да на ша по бе да ни јед ног тре -
нут ка ни је до ла зи ла у пи та -
ње и да смо за слу же но осво -
ји ли цео плен. На дам се да
ће мо на ста ви ти да тре ни ра -
мо у пу ном са ста ву, а си гу -
ран сам да ће де вој ке и у на -
ред ним утак ми ца ма да ва ти
све од се бе ка ко би смо
настави ли да оства ру је мо до -
бре ре зул та те – ре као је по -
сле утак ми це Вла ди мир
Јован чић.

Де вој ке из Од бој ке 013 на -
ред ног ви кен да пу ту ју у Срем -
ску Ми тро ви цу, где ће од ме -
ри ти сна ге са еки пом Срем 2.

А. Живковић

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ ПА НО НИ ЈЕ

ИВАН ОСВО ЈИО БРОН ЗУ
На пла ни ни По влен, три де -
се так ки ло ме та ра од Ва ље ва,
у не де љу, 15. но вем бра, одржа -
но је за ни мљи во атлет ско над -
ме та ње „Trail Race”. Уче сни -
ци из це ле Ср би је так ми чи ли
су се на дис тан ца ма од 10 и
17 ки ло ме та ра, а члан пан че -
вач ке Па но ни је Иван Ми шке -
љин осво јио је брон за но одлич -
је у тр ци на 10.000 ме та ра.

То над ме та ње је стар то ва -
ло бли зу пла нин ског до ма, а
тр ча ло се до нај ви шег вр ха
на Ма лом По вле ну и на зад
до пла нин ског до ма. У пи та -
њу је ве о ма зах тев на и те шка
ста за. Од мах по сле стар та тр -
ке так ми ча ри су из ла зи ли на
гре бен пла ни не, на ве о ма

оштре и стр ме сте не, ко је су
при том би ле и вр ло кли за ве.

Та ко ђе, око сед мог ки ло ме -
тра, тр ка чи су мо ра ли да

прођу и ве о ма оштру па ди ну,
а да би са вла да ли и ту пре -
пре ку, хва та ли су се за гра не
др ве ћа ка ко не би па ли. Иван
Ми шке љин је та ко на циљ
сти гао тре ћи, по сле Алек се
Пет ко ви ћа и дру го пла си ра -
ног Алек сан дра Бо жо ви ћа.

Би ло је то вр ло те шко, зах -
тев но, али и ле по так ми че ње,
на ко ме су чла но ви АК-а Па -
но ни ја по ка за ли да има ју успе -
ха и у ова квим, екс трем ним
тр ка ма. Ина че, про сла вље ни
ма ра то нац Иван Ми шке љин
из дао је сво ју пр ву књи гу, под
на сло вом „Тр ка у мо јој гла -
ви”, чи ја ће про мо ци ја уско -
ро би ти ор га ни зо ва на и у
нашем гра ду. А. Ж.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ПУН ПО ГО ДАК ОД БОЈ КЕ 013


