
Друштво
За фриленсере

споран 

начин наплате 

пореза

» странa 4

цена 40 динара

Здравље
Лабораторија Опште

болнице, точкић који

спасава животе

» страна 6

Запис

Наташа Балог: Глума

као остварење сна

» страна 12

Репортажа

Коју апликацију да

изаберете за чет

» стране 13

Одбојка

Какав „Борац” 

– страшан „Борац”!

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  22 .  ЈАНУАРА 2021.
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Број 4900, година CLII

РАДОСТРАДОСТ

Грађанима на располагању стоји и могућност
избора вакцине одређеног произвођача

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

Радно време
од 8 до 16 сати

ХАОС ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ

МАЛА МАТУРА МОЖДА
ТЕК СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ

ВАКЦИНА ЋЕ БИТИ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ,
РАСПОРЕД ИМУНИЗАЦИЈЕ УТВРЂЕН

страна 7

страна 5

Најзначајнији догађаји
у граду током 2020. (2)

» страна 2

Богојављење
прослављено на Тамишу

» страна 3

страна 11ПАНЧЕВЦИ АТЛЕТИЧАРИ

Трчањем до среће
страна 11

САВЕТИ КОЈИ МОГУ ДА ВАМ УШТЕДЕ ПАРЕ

Ауто захтева посебан третман
на температурама испод нуле

стр. 8



хо да Пан че ва”, те да допри но си и
при вред ном раз во ју Срби је.

Ради се, наи ме, о ула га њу од 120 и
пла ни ра ној про да ји у вред но сти од
око 440 мили о на евра; немач кој ком -
па ни ји је у пла ну да од лета 2021. на
лока ци ји која обу хва та 220.000 ква -
драт них мета ра покре не сериј ску
про из вод њу мото ра и елек тро ни ке за
моду ле вен ти ла то ра за хла ђе ње. У
првој фази се гра ди погон у коме ће
се про из во ди ти ауто мо бил ске ком по -
нен те и управ на згра да са око 60.000

ква драт них мета ра про сто ра. Гра ди -
ће се и раз вој ни цен тар. Све поме ну -
то, пре ма речи ма менаџ мен та „Бро -
зеа”, укљу чу је и до 1.100 нових рад -
них места у овом фабрич ко-раз вој -
ном ком плек су: биће потреб ни про -
гра ме ри софт ве ра и хар две ра,
систем ски и про јект ни инже ње ри,
као и руко во ди о ци и запо сле ни у сек -
то ри ма про из вод ње, логи сти ке, кон -
тро ле и људ ских ресур са.

Нем ци су „пре по зна ли срп ску
власт као кон струк тив не парт не ре” и
захва ли ли су јој на „про фе си о нал ној
сарад њи и брзим одлу ка ма”. Вучић је
узвра тио речи ма да је „ово јед на од
нај бо љих ства ри које су се Срби ји
дого ди ле у послед њих педе сет годи -
на”, да „Бро зе” про из во ди „све што
може да нам пад не на памет од дело -
ва за ауто мо би ле”, те да „око 50 одсто
свих ново на пра вље них ауто мо би ла у
све ту има дело ве које је напра ви ла
ова ком па ни ја”. Захва лио је немач -
ким пред у зе ћи ма, који ма је пору чио
да је „ово и ваша кућа”, али и немач -
кој вла ди и амба са ди у Бео гра ду на
помо ћи у при вла че њу немач ких
инве сти ци ја у Срби ју.

На дру гом кра ју гра да, у јужној
инду стриј ској зони, руски послов ни
парт не ри током 2020. годи не ула га -
ли су у нова постро је ња НИС-а, ради -
ло се на ста би ли за ци ји посло ва ња
„Петро хе ми је”... Прет ход на годи на,
и поред пан де ми је коро не, није била
тако послов но лоша за „вели ке игра -
че”. Стра да ли су они „мали”: тргов -
ци, фри зе ри, рад ни ци у малим и
сред њим пред у зе ћи ма, пре да ва чи на
семи на ри ма, уго сти те љи...

Избо ри 2020: наста вак 
исте поли ти ке

Општи избо ри су били зака за ни за
26. април, а поли тич ки акте ри су
одмах кре ну ли у бес ко нач на фрон -
тал на пре пу ца ва ња. Тре ба ло је да се
поја ви коро на ви рус да би се, конач -
но, власт и опо зи ци ја сло жи ле око
нече га: напред ња ци, Савез за Срби ју
и Покрет сло бод них гра ђа на исто -
вре ме но су, 11. мар та, пору чи ли сво -
јим сим па ти зе ри ма да у наред ном
пери о ду неће про мо ви са ти стра нач -
ке иде је на пред из бор ним ску по ви -
ма. „Две ри”, које су биле део СЗС-а,
тра жи ле су да се цео избор ни про цес
одло жи.

Држав ни врх је 15. мар та донео
Одлу ку о уво ђе њу ван ред ног ста ња, па
је мно го тога у сва ко днев ном живо ту
изгле да ло и функ ци о ни са ло дру га чи -
је. Сутра дан је Репу блич ка избор на
коми си ја одлу чи ла да се све избор не
рад ње у Срби ји пре ки да ју, а да ће по
пре ки ду ван ред ног ста ња бити утвр -
ђе ни нови роко ви за спро во ђе ње избо -
ра и да ће до тог тре нут ка пред у зе те
избор не рад ње има ти прав ну сна гу.
РИК је, у вези са овим, 11. маја обја -
вио Реше ње о настав ку спро во ђе ња
избор них рад њи, што се „насла ња ло”
на дого вор са састан ка коме су при су -
ство ва ли пред став ни ци поли тич ких

орга ни за ци ја које су наме ра ва ле да се
кан ди ду ју на избо ри ма и пред сед ни -
ци држа ве, пар ла мен та и Вла де да
избо ри буду одр жа ни 21. јуна.

Пошто су Репу блич ка, Покра јин -
ска и пан че вач ка Град ска избор на
коми си ја про гла си ле избор не листе,
и де јуре је поста ло јасно да ће избо -
ре бој ко то ва ти Демо крат ска стран -
ка, Стран ка сло бо де и прав де, „Две -
ри”, Народ на стран ка... Неки поли -
тич ки акте ри су се у међу вре ме ну
пре до ми сли ли. У сва ком слу ча ју,
кан ди дат ки ње и кан ди да те за

посла ни ке у Народ ној скуп шти ни
има ла је два де сет јед на поли тич ка
орга ни за ци ја, за пред став ни ке у
Скуп шти ни АП Вој во ди не бори ло се
девет опци ја, а пред Пан чев ка ма и
Пан чев ци ма, поред тога, било је још
пет могућ но сти за зао кру жи ва ње
под усло вом да су желе ли да иза ђу
на бира ли шта. Цен зус за ула зак
пред став ни ка гра ђа на у домо ве био
је три одсто.

Све кан ди до ва не листе у Пан че ву
пре шле су цен зус. СНС је с коа ли ци -
о ним парт не ри ма осво јио 47 ман да -
та, а вео ма добро је про шла и дру го -
пла си ра на листа „За свој град” – коју
је под не ла гру па гра ђа на „Пан чев ци
2020” – с десет ман да та. У запи сни ку
ГИК-а ста ја ло је да је тре ће пла си ра -
на коа ли ци ја СПС-а и „Једин стве не
Срби је” са обез бе ђе них девет одбор -
нич ких места, да сле ди листа СРС-а,
што је зна чи ло да ће ради ка ли има ти
два одбор ни ка у новом сази ву локал -
ног пар ла мен та, баш као и Савез вој -
во ђан ских Мађа ра. Изла зност је била
47 одсто, а нева же ћих листи ћа 6,53
одсто.

Напред ња ци су фор ми ра ли власт са
СПС–ЈС, одбор ни ци с листе „За свој
град” сада су на сед ни ца ма Скуп шти -
не гра да углав ном уздр жа ни, баш као
и пред став ни ци СВМ-а, док једи не
при мед бе на рад нове град ске вла сти
на рас пра ва ма изно се ради ка ли.

На репу блич ким и покра јин ским
избо ри ма тако ђе су све одне ли
напред ња ци, са око 60 одсто гла со ва.
У избор ним резул та ти ма за вој во -
ђан ски пар ла мент сле ди ли су их
СПС–ЈС и СВМ, а за репу блич ки
коали ци ја око соци ја ли ста, Шапи ћев
СПАС и СВМ. Пот пу но је под ба цио
Покрет сло бод них гра ђа на, што је
једи но потен ци јал но изне на ђе ње.
Про тив реч на кам па ња поли тич ки је

кошта ла покрет „1 од пет мили о на”
и Чедо ми ра Јова но ви ћа, који су збри -
са ни са сце не, што важи и за Нову
стран ку, чији је пред сед ник Зоран
Жив ко вић први јав но исту пио с наја -
вом да ће пре у зе ти одго вор ност и
напу сти ти врх те поли тич ке пар ти је.

После избо ра, 2020. годи на наста -
ви ла је да тече: као и у сва кој дру гој
земљи, одго вор ност за вође ње држа ве
је на вла сти ма, а за посто ја ње нека -
квог дру га чи јег пута на опо зи ци ји.
Ако има иде ја...

С. Трај ко вић

Јасно је „на кеца” који су дога ђа ји
били нај у пе ча тљи ви ји у прет ход ној
2020: коро на ви рус, избо ри, па поно -
во коро на ви рус... Изве шта чи „Пан -
чев ца” су и усред ван ред ног ста ња
ради ли свој посао – оба ве шта ва ли су
јав ност о акту ел ној ситу а ци ји у
нашем гра ду, пре но си ли вести о томе
какве су одлу ке вла сти и Kризног
шта ба у вези с мера ма за спре ча ва ње
шире ња пан де ми је, „над гле да ли”
избо ре... Ипак, по тра ди ци ји, поче так
2020. годи не у Пан че ву обе ле жи ло је
аеро за га ђе ње. Касни је током годи не
наста вље не су при вред не актив но сти
у послов ним зона ма.

Про тр ча ва мо, закључ но с овим
дру гим настав ком, зајед но с вама
кроз про шлу годи ну из угла тек сто ва
обја вље них у нај ста ри јем живом
недељ ни ку у Срби ји.

Јача ње еко но ми је гра да

Испу њен је део обе ћа ња пан че вач ке
вла сти да ће 2020. годи на про ћи у
инве сти ра њу у при вре ду: било је ула -
га ња у при ступ ну пут ну инфра струк -
ту ру у север ној послов но-инду стриј -
ској зони, а један од нај ве ћих инве -
сти то ра – немач ка ком па ни ја „Бро зе”
– на том месту је 6. мар та поста ви ла
камен теме љац за раз вој ни и про из -
вод ни ком плекс. Наш град је иза -
бран, како је рече но, због бли зи не
уни вер зи те та у Бео гра ду и потен ци -
ја ла ква ли фи ко ва них струч ња ка, а
један од гости ју на све ча но сти –
пред сед ник Срби је Алек сан дар
Вучић – казао је да ће „инве сти ци ја
овог оби ма ути ца ти на пове ћа ње при -
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Ствар срца
Ма, какав Мика! Какав реди тељ,
сце на ри ста, про фе сор глу ме,
педа гог... Ма, какво име, па
нади мак, па пре зи ме. Пошто се у
овом тек сту ради о ства ри срца,
то може бити само осум њи че но
лице Алек сић Миро слав, саслу -
ша но у Вишем јав ном тужи ла -
штву, након чега му је одре ђен
при твор до 30 дана.

„Осум њи че ни се тере ти да је у
пери о ду од 2008. до 2020. годи не
извр шио осам кри вич них дела
’Сило ва ња’ из чл. 178 КЗ и седам
кри вич них дела ’Недо зво ље не
пол не рад ње’ из чла на 183 КЗ на
ште ту шест оште ће них, од којих
је јед на мало лет на, док су пре ма
оста лим оште ће ни ма рад ње
извр ше ња пред у зе те и док су
биле мало лет не и након пуно -
лет ства”, каже тужи ла штво.

Девој ка хра бро исту пи и про -
го во ри о пре жи вље ном сило ва њу
и онда јој се јед на ко срча но, јер
је то ствар срца, при дру жи још
педе сет жрта ва које о истом лицу
гово ре са истим или слич ним
ква ли фи ка ци ја ма – ту чак и
уоби ча је на суд ска и људ ска прет -
по став ка неви но сти поста је
бесми сле на, а Алек сић Миро -
слав само лице зла, без надим ка.

Јер, то лице се, режи ра ју ћи
сво ју пред ста ву, сек су ал но ижи -
вља ва ло над девој чи ца ма које су
у лице има ле пове ре ња, а доби ле
су дожи вот ну фру стра ци ју, срам,
уме сто њега.

Јер, то лице је, пишу ћи свој
сце на рио, у уло ге жрта ва наси ља
уна пред сми шље но про мо ви са ло
децу, чије су души це биле отво -
ре не за нове све то ве, а потом
поста ја ле затво ре не и за њима
нај бли же осо бе.

Јер, то лице је, глу ме ћи про -
фе со ра, дава ло уче ни ца ма и уче -
ни ци ма до зна ња да су осо бе
ниже вред но сти, које тре ба да
гута ју и раде шта им се каже, да
ћуте о тим инструк ци ја ма и да
трпе, уме сто да им пону ди раз -
ми шља ње о важно сти само по у -
зда ња, уз које дола зе зна ње,
шири на, обра зовање.

Јер, то лице је, „педа го шки”,
годи на ма шика ни ра ло пола зни -
це и пола зни ке шко ле убе ђу ју ћи
их да им је оно једи ни роди тељ,
а да је узвра ћа ње њихо ве љуба ви
истин ским мама ма и тата ма
доказ сла бо сти.

Јер, када је тре ба ло да неком
мла дом људ ском бићу у гла ви зау -
век оста неш реди тељ, сце на ри ста,
про фе сор глу ме и педа гог живо та,
а кроз пси хо ло шко-емо тив но-зло -
ста вљач ку индок три на ци ју поста -
неш пси хо па та, педо фил и сек су -
ал ни пре да тор – е, онда си само
лице, без надим ка, који ти даје
људ скост, као и пре зи ме на и име -
на као у јези ком сиро ма шним
поли циј ским и суд ским изве шта -
ји ма, што ти дају на зна ча ју.

Поста неш само зло лице, лице
зла – М. А. То је ствар срца.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ШТА ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО ГОДИ НУ ЗА НАМА (2)

Света водица.

На Богојављење, у центру града

Снимио: Милан Шупица

УЛА ГА ЊА У ПОСЛОВ НЕ ЗОНЕ, 
ОЧЕ КИ ВА НИ РЕЗУЛ ТА ТИ ИЗБО РА
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„ПАН ЧЕ ВАЦ” У ВРЕ МЕН СКОЈ КАП СУ ЛИ

У камен теме љац нове фабри ке

поло же на је вре мен ска кап су ла, а

сед мо ро људи се „побри ну ло” за

њен садр жај. Нај пре, после речи

води тељ ке про гра ма да се „кап су ла

ско ро ника да не отва ра, а ако се то

ипак у дале кој будућ но сти дого ди,

наши потом ци ће моћи да про чи та -

ју шта се почет ком мар та дав не

2020. годи не деша ва ло у гра ду” –

тада шњи гра до на чел ник Пан че ва

Саша Павлов уба цио је у кап су лу

фри шко изда ње „Пан чев ца”, што

је, ина че, била њего ва лич на жеља.
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Гра до на чел ник
Стева но вић поди гао
Часни крст из воде

Бого ја вље ње, један од нај ве ћих
хри шћан ских пра зни ка, уста -
но вљен као спо мен на Хри сто -
во крште ње у реци Јор дан, обе -
ле же но је 19. јану а ра у Пан че -
ву. На Бого ја вље ње се пли ва за
Часни крст, али ове годи не,
због пан де ми је, није било пли -
ва ња у Тами шу.

Све оста ло је било као и увек:
све ча но, с мно го вер ни ка
испред црка ва и у њима. Око
подне ва у Успен ску цркву није
се могло ући – поро ди це, у
неко ли ко гене ра ци ја, зајед но
су дола зи ле на осве ћи ва ње воде,
која се носи кући и, пре ма веро -
ва њу, пије ради здра вља и про -
све ће ња душе и тела. Сма тра
се леко ви том и зашти том од
нечи стих сила и чува се у кућа -
ма до сле де ћег водо о све ће ња.

Коња ни ци који су носи ли
Часни крст кре ну ли су од Пре -
о бра жен ске цркве пре ма крсту

у Кни ћа ни но вој ули ци. Потом
су јаха ли до спо ме ни ка вој во -
ди Сте ва ну Шупљик цу код
Опште бол ни це. Тамо су гра -
ђа ни и вер ни ци поло жи ли вен -
це, а коња ни ци на сво јим див -
ним живо ти ња ма пози ра ли
фото-репор те ри ма. Про ја ха ли
су онда кроз цен трал не град -

ске ули це до оба ле Тами ша.
Доче као их је гра до на чел ник
Алек сан дар Сте ва но вић.

Реко смо, није било пли ва ња
на 33 метра, што сим бо ли зу је
Хри сто ве годи не. Али на кеју
је било при лич но људи, иако
дале ко мање него прет ход них

годи на. Они су испра ти ли
испло вља ва ње два ју чама ца: у
јед ном је био носи лац Часног
крста, а у дру гом гра до на чел -
ник Сте ва но вић. Часни крст је,
уме сто све ште ни ка, који овог
пута нису били при сут ни, у воду
поло жио његов носи лац, а из
Тами ша га је изнад гла ве поди -
гао Сте ва но вић, чиме тра ди -
ци ја није пре ки ну та.

Мно ги народ ни оби ча ји и
веро ва ња одно се се на Бого ја -
вље ње. Реци мо, бого ја вљен ска
води ца ника да се не ква ри, јер
у њој, учи хри шћан ство, пре -
би ва сила Духа све то га. На овај
дан поздра вља се речи ма: „Хри -
стос се јави”, а отпо здра вља са:
„Ваи сти ну се јави”. По оби чај -
ном кален да ру, на Бого ја вље -
ње почи њу дани погод ни за
вен ча ња. На овај дан ника да
се не пости, без обзи ра на то

када пада. Овим даном завр -
ша ва ју се „некр ште ни дани”,
који почи њу на Божић.

И наста вља ју се дани сла ва.
Р. Т.

БОГО ЈА ВЉЕ ЊЕ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО У ПАН ЧЕ ВУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

ТРА ГЕ ДИ ЈА 
У КАСАРНИ

Вој ник про на ђен
мртав

Више јав но тужи ла штво у
Пан че ву потвр ди ло је да је у
четвр так 14. јану а ра, у попо -
днев ним сати ма, у пан че -
вач кој касар ни „Раст ко Нема -
њић” поред стра жар ске кући -
це про на ђе но тело два де се -
то го ди шњег вој ни ка, који је
био на добро вољ ном слу же -
њу вој ног рока.

Тужи ла штво је наве ло да
је реч о С. П. из места које
се налази у око ли ни Заје ча -
ра и да је нало же на суд ско-
меди цин ска обдук ци ја тела
ради утвр ђи ва ња тач ног узро -
ка смр ти. Вој на поли ци ја је
оба ви ла уви ђај, којем је при -
су ство вао и дежур ни заме -
ник вишег јав ног тужи о ца у
Пан че ву.
На телу С. П. је уоче на про -
стрел на рана на гла ви.

Д. К.

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА
СИТУ А ЦИ ЈА

Оче ку је се пад 
бро ја обо ле лих

Инсти тут за јав но здра вље Вој -
во ди не у свом изве шта ју од
утор ка, 19. јану а ра, и даље оце -
њу је епи де ми о ло шку ситу а ци -
ју у свим општи на ма у Вој во -
ди ни као „ван ред ну, са ста би -
ли за ци јом трен да обо ле ва ња
на висо ким ниво и ма”.

Охра бру је то што струч ња ци
с тог инсти ту та оче ку ју даљи
посте пен пад бро ја обо ле лих од
кови да 19 у наред ном пери о ду.

Нај ве ћи број обо ле лих у Вој -
во ди ни и даље је у Новом Саду,
а на дру гом месту је Зре ња -
нин. У оста лим општи на ма тре -
нут но је мање од 1.000 реги -
стро ва них актив них слу ча је ва.

Инсти тут пози ва гра ђа не да
се вак ци ни шу, и да се стрикт -
но при др жа ва ју свих мера пре -
до стро жно сти и упут ста ва
надле жних епи де ми о ло шких
слу жби. Д. К.

САОБРАЋАЈНА
ПОЛИЦИЈА У КОНТРОЛИ

Искљу че ни због
насил нич ке вожње

При пад ни ци Упра ве сао бра ћај -
не поли ци је Мини стар ства уну -
тра шњих посло ва током про -
шлог викен да, 16. и 17. јану а -
ра, на под руч ју Срби је искљу -
чи ли су из сао бра ћа ја осам воза -
ча због насил нич ке вожње и
њих шесна е сто ро због упра вља -
ња вози лом под деј ством пси -
хо ак тив них суп стан ци.

У гру пи оних који се тере те
за насил нич ку вожњу била су
и дво ји ца воза ча који су из сао -
бра ћа ја искљу че ни на тери то -
ри ји Пан че ва. Из истог раз ло -
га с вожњом је пре вре ме на
завр шио и по један возач из
Бео гра да, Лесков ца, Пожа рев -
ца, Сме де ре ва, Ужи ца и Шапца.

Поли ци ја апе лу је на воза че да
се пона ша ју одго вор но, да по -
шту ју сао бра ћај на пра ви ла и про -
пи се и тако сачу ва ју себе и дру -
ге уче сни ке у сао бра ћа ју. Д. К.

НОВА ПРА ВИ ЛА 
НА ГРА НИ ЦИ

Посебни услови 
за пут у Руму ни ју

Руму ни ја је ста ви ла Срби ју
на листу висо ко ри зич них
зема ља за инфек ци ју коро -
на ви ру сом. Због тога од
поне дељ ка, 18. јану а ра, пут -
ни ци из наше земље који
уђу у Румунију, мораће да
проведу четрнаест дана у
каран ти ну.

Kако пре но си румун ска
аген ци ја „Ађер прес”, Наци -
о нал ни одбор за ван ред не
ситу а ци је додао је у поне де -
љак листи зема ља из „жуте
зоне” још ско ро 50 држа ва,
међу који ма су и Хрват ска,
Црна Гора и Сло ве ни ја.

Од каран ти на су изу зе ти
пут ни ци који су при ми ли
дру гу дозу вак ци не про тив
коро на ви ру са, под усло вом
да у Руму ни ју уђу десет дана
након иму ни за ци је.

Д. К.

БОГО ЈА ВЉЕН СКО ПЛИ ВА ЊЕ У ЗЕМУ НУ

Под виг панчевке Ање Вукај ло вић
Радост пра зни ка Хри сто вог
крште ња јесте у вери да све
може изно ва да буде опра но,
очи шће но, обно вље но и поно -
во рође но. Зато је под виг ула -
ска у хлад ну реч ну воду више
од спор та и над ме та ња. Сва ки
уче сник је при мер како се
вером, жељом и хте њем пре ва -
зи ла зи теле сна и сва ка дру га
немоћ. То је лич ни под виг који
се мери чашћу да ће се поне ти
титу ла носи о ца Бого ја вљен ског
крста, а не жеља да се буде оки -
ћен зла том и лово ри ка ма.

Ове годи не у Пан че ву није
било орга ни зо ва но тра ди ци о -
нал но пли ва ње на Тами шу за
Бого ја вље ње, па су наши сугра -
ђа ни и сугра ђан ке који су желе -
ли да се опро ба ју у овој „дисци -
пли ни” мора ли да потра же дру -
ге лока ци је широм Срби је.

У орга ни за ци ји Град ске
општи не Земун, Срп ске пра -
во слав не цркве не општи не
Земун и СВЕ БОР саве за Бео -
гра да, по 24. пут орга ни зо ва на
је трка у пли ва њу за титу лу
носи о ца Бого ја вљен ског крста
2021. годи не. Три девој ке и три
мла ди ћа пли ва ли су за Часни
крст, који је у Дунав спу стио
дуго го ди шњи ста ре ши на пли -
ва ча Сла ви ша Ива но вић. Тра -
ди ци о нал но пли ва ње је одр -
жа но без при су ства публи ке и
уз пошто ва ње свих мера које
је донео Кри зни штаб.

– Пли ва ње смо орга ни зо ва -
ли скром но, али досто јан стве -
но. Искре но веру јем да ће
Земун у наред ној годи ни опет
бити цен тар свет ко ва ња Бого -
ја вље ња у Срби ји и реги о ну.
Чести там хра брим девој ка ма

и мом ци ма на под ви гу. Посеб -
но смо поно сни на то што у
Зему ну и девој ке пли ва ју на
Бого ја вље ње и побе ђу ју – рекао
је пред сед ник општи не Земун
Гаври ло Кова че вић.

Пан чев ка Ања Вукај ло вић,
сту дент Кри ми на ли стич ко-
-поли циј ског уни вер зи те та,
била је нај бр жа на трци у Зему -
ну. Одли ко ва на је ста ту ом
„Бого ја вљен ски пли вач”, вите -
шким пла штом и меда љом
СВЕ БОР саве за Бео гра да с
титу лом носи лац Бого ја вљен -
ског крста 2021. годи не.

– Има ла сам тре му дан пре
трке, али када је дошао тре ну -
так за ула зак у хлад ну воду,
тре ма је неста ла. Заи ста је пре -
ди ван осе ћај први сти ћи до
Часног крста – рекла је Ања
по завр шет ку трке.

Све уче сни ке ово го ди шњег
пли ва ња ста ре ши на СВЕ БОР
саве за и заме ник пред сед ника
ОО Бого ја вље ња Цвјет ко
Стева но вић даро вао је 
икона ма.

Гра до на чел ник Алек сан дар Сте ва но вић

Ања Вукајловић



Реше ња на осно ву
тога шта је ко и на
који начин на
интерне ту радио

Саста нак рад ни ка на интер не -
ту и фри лен се ра с пре ми јер -
ком Срби је Аном Брна бић,
мини стром финан си ја Сини -
шом Малим и дирек тор ком
Поре ске упра ве Дра га ном Мар -
ко вић одр жан је 18. јану а ра.
Тема раз го во ра били су зах те -
ви рад ни ка на интер не ту и фри -
лен се ра да Поре ска упра ва обу -
ста ви све рад ње и потра жи ва -
ња поре за за прет ход них пет
годи на.

Добра ствар у овој при чи је
спрем ност стра на на пре го во -
ре како би се дошло до зајед -
нич ког реше ња, што је пока за -
тељ поли тич ке кул ту ре.

Про блем је настао јер, како
кажу фри лен се ри и рад ни ци на
интер не ту, они нису били оба -
ве ште ни да је тре ба ло да пла те
порез. Дода ју да су сва ке годи -
не пита ли Поре ску упра ву да
ли је потреб но да то учи не, али
су доби ја ли нега ти ван одго вор,
а деша ва ло се и да Упра ва није
сигур на да ли се порез пла ћа.

На састан ку су пред став ни -
ци вла сти рекли да би пита ње
ретро ак тив ног пла ћа ња поре -
за тре ба ло реша ва ти по кате -
го ри ја ма. То зна чи да ће се
реше ња нала зи ти на осно ву
поје ди нач них слу ча је ва у зави -
сно сти од тога шта је ко и на
који начин на интер не ту радио;
неће се исто посма тра ти про -
фе со ри јези ка, про гра ме ри, гра -
фич ки дизај не ри…

Дакле, до сле де ћег састан ка
тре ба ло би да буду при пре мље -
ни кон крет ни при ме ри зара да
за одре ђе не посло ве који су оба -
вља ни пре ко интер не та. Тако -
ђе, сви су сагла сни око тога да
неке кате го ри је које оства ру ју
при хо де из ино стран ства – као

што су они што при хо ду ју игра -
ју ћи игре на сре ћу или изда ва -
њем „ста на на дан” – тре ба да
се посма тра ју као посеб не кате -
го ри је које ни на који начин
нису угро же не.

Удру же ње рад ни ка на интер -
не ту (УРИ) саоп шти ло је да,
иако није постиг нут дого вор
око тога да ли ће бити отпла те
поре ског дуга за прет ход них
пет годи на, види вољу нај ви -
ших инстан ца вла сти да про -
блем буде решен, јер су сели

да раз го ва ра ју с њима и дого -
во ре но је да се раз ме не агру -
ме на та наста ве наред них дана.
Тре ба прво реши ти пита ње
кате го ри ја рад ни ка, а онда доћи
и до раз го во ра о евен ту ал ном
новом закон ском реше њу.

Већ сутра дан, 19. јану а ра,
УРИ је саоп штио да су доби ли
зва нич но оба ве ште ње из Поре -
ске упра ве у Нишу у ком се
наво ди да се обу ста вља ју сви
поре ски поступ ци про тив фри -
лен се ра који су про те клих пет

годи на при хо до ва ли из
иностран ства, и то „до даљег,
док тра ју пре го во ри” с Вла -
дом Срби је. У саоп ште њу сто -
ји и да им сти жу оба ве ште ња
тог типа из поре ских упра ва у
дру гим гра до ви ма, чиме је
њихов први зах тев дели мично
усво јен.

Миран Пога чар, пред сед ник
УРИ, рекао је меди ји ма да
мисли да је одлу ка да се обу -
ста ве поступ ци док тра ју пре -
го во ри сасвим „фер и корект -
на и да посто ји добра воља да
дође мо до неког реше ња”. Казао
је и да ће они кон крет ним при -
ме ри ма ука за ти Поре ској упра -
ви на то у чему је про блем и
зашто би тре ба ло да се неки
дуго ви отпи шу, и додао:

– Зах те ва ће мо да се новим
зако ном који ће уре ди ти ову
област посло ва ња започ не
напла та.

Очи глед но, пре го ва рач ки тим
вла сти пока зао је да је одлу -
чио да доне кле иза ђе у сусрет
фри лен се ри ма. Тре ба веро ва -
ти да ће се пости ћи реше ње
које ће одго ва ра ти свим стра -
на ма у пре го во ри ма.
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НОВО У СПЕ ЦИ ЈАЛ НОЈ БРИ ГА ДИ

Сти гла оклоп на 
вози ла „Милош”

При пад ни ци 72. спе ци јал не бри -
га де из Пан че ва доби ли су 18.
јану а ра на одр жа ва ње десет
оклоп них бор бе них вози ла
„Милош”. Ради се о вози лу дома -
ће про из вод ње наме ње ном изви -
ђа њу, про тив те ро ри стич кој и
про тив ге рил ској бор би, кон тро -
ли тери то ри је и пре во зу, као и
подр шци једи ни ца ма за спе ци -
јал не опе ра ци је. Све ча но сти су
при су ство ва ли мини стар одбра -
не Небој ша Сте фа но вић и начел -

ник Гене рал шта ба гене рал
Милан Мој си ло вић.

Сте фа но вић је казао да ће
ове годи не бити наста вље но
опре ма ње Вој ске Срби је и, гово -
ре ћи о „Мило шу”, оце нио да
ће та вози ла знат но допри не ти
јача њу једи ни ца, па додао:

– Реч је о савре ме ним бор -
бе но-оклоп ним вози ли ма, која
су про из вод дома ће паме ти и
наше инду стри је, а дошла су у

јед ну од нај е лит ни јих вој них
једи ни ца целог све та. Сти гла
су у пра ве руке, руке једи ни це
која је кадра да извр ши сва ки
зада так у зашти ти Срби је. Хоће -
мо да наша вој ска буде не само
нај сна жни ја у реги о ну већ да
буде јед на од нај моћ ни јих у
скла ду са сво јом вели чи ном.
Ула га ће мо у вози ла попут
„Лаза ра”, „Мило ша” и „Малог
Мило ша”, а током годи не оче -
ку је мо и нове хау би це „Норе”.

Он је наја вио да ће се током
годи не, поред инве сти ра ња у
нову опре му и бали стич ку
зашти ту, наста ви ти и ула га ња
у стан дард вој ни ка.

НОВА ТЕМА ЗА РАЗМИШЉАЊЕ

Трамвајем до Панчева?

Како наш лист сазна је, бео -
град ски екс пер ти испи ту ју
могућ ност да се за трам вај ски
сао бра ћај оспо со бе Ста ри желе -
знич ки и Пан че вач ки мост.
Евен ту ал не нове трам вај ске
лини је пре ко Саве и Дуна ва
зави си ће од резул та та сту ди ја
које при пре ма ју струч ња ци Гра -
ђе вин ског факул те та. Основ на,
пола зи шна иде ја је да се два
поме ну та моста, уко ли ко кон -
струк ци је могу да издр же опте -
ре ће ње, про ши ре упра во за
трам вај ски сао бра ћај.

Позна ти бео град ски урба ни -
ста Мар ко Стој чић изја вио је
да ће ела бо ра ти дати одго во ре
на нај ва жни ја пита ња у вези са
овом иде јом.

– Одго во ри који се тичу Ста -
рог желе знич ког моста одно се
се на пита ња да ли је кон струк -
ци ја још увек ста бил на, одно -
сно да ли је могу ће опте ре ти ти
је. Тако ђе, оба ви ће се и ана ли -
за да ли могу ће про ши ри ти овај

мост јер је он напра вљен за јед -
но ко ло сеч ну пру гу, што зна чи
да не бисмо могли да има мо
трам вај у оба сме ра – казао је
Стој чић.

Он каже да „посто ји и иде ја
да се и Пан че вач ки мост про -
ши ри за трам вај ски систем,
одно сно за још по јед ну тра -
ку”, да сту ди ја тре ба да буде
ура ђе на ове годи не и дода је:

– Оче ку је нас и рекон струк -
ци ја Пан че вач ког моста, а ела -
бо рат ће нам пока за ти да ли је
про ши ре ње за трам вај ски сао -
бра ћај изво дљи во.

Нашим, пан че вач ким гра -
ђе вин ци ма и урба ни сти ма
тема за раз ми шља ње би могла
да буде то да ли је могу ће
евен ту ал ну нову трам вај ску
пру гу пре ко Дуна ва про ду жи -
ти до нашег гра да, без обзи ра
на то да ли ће шина ма шпар -
та ти трам ва ји или возо ви. Или
је све то само пан че вач ка жеља
пуста...

ОМБУД СМАН ПОКРЕ НУО ПОСТУ ПАК

По соп стве ној ини ци ја ти ви,

заштит ник гра ђа на покре нуо

је посту пак кон тро ле пра вил -

но сти и зако ни то сти рада

Поре ске упра ве. У саоп ште -

њу се наво де речи Зора на

Паша ли ћа да „није спор на

напла та поре за, већ начин

на који се врши кон тро ла

при ја вљи ва ња и напла те

поре за у овим слу ча је ви ма”.

Паша лић обја шња ва да

Поре ска упра ва сход но

члану 24. Зако на о поре -

ском поступ ку и поре ској

адми ни стра ци ји није у оба -

ве зи да оба ве шта ва поре -

ске обве зни ке о њихо вим

оба ве за ма осим на лич ни

зах тев, али да је потре бан

одго вор ни ји и флек си бил -

ни ји однос овог над ле жног

орга на пре ма поре ским

обве зни ци ма с обзи ром на

то да су у пита њу нове

делат но сти.

Испо вест за меди је глу ми це Миле не Раду ло вић о сек су -
ал ном зло ста вља њу које је пре тр пе ла у шко ли глу ме
Миро сла ва Алек си ћа је исто риј ска, кључ на и пре лом на,
јер ће охра бри ти дру ге жене које су има ле слич но иску -
ство да смог ну сна ге и при ја ве га одмах. Изгле да да је
кул ту ра вас пи та ња код нас таква да девој чи це сти чу ути -
сак да им нико не би веро вао. Зато је важно да не запу -
ша ва мо уста они ма које се усу де да про го во ре.

(Нови нар ка Јова на Гли го ри је вић, теле ви зи ја Н1, 18.
јану ар)

* * *
Мене је живот но иску ство на вла сти тој кожи нау чи ло до
чега дово ди оне чо ве ча ва ње људи и сво ђе ње на сасвим
слу чај ну етнич ку при пад ност. Мој отац је уби јен 1991. у
Вуко ва ру јер је био Хрват, али исто тако је могао бити
уби јен јер је био Србин у Вари во да ма, Бошњак у Пото ча -
ри ма, Алба нац на Косо ву. У том луди лу њега није спа си -
ла или уби ла нити јед на њего ва дру га људ ска карак те ри -
сти ка, његов иден ти тет био је све ден само на то и ја бих
ваљ да била пот пу но луда и сле па да при ста нем сле ди ти
и даље такву поли ти ку и такав поглед на свет који је
нама уни штио живо те.

(Књи жев ни ца Ива на Бодро жић, „Вре ме”, 14. јану ар)

* * *
Тржи ште уџбе ни ка у Срби ји вред но је око 100 мили о на
евра, њиме вла да ју стра не и дома ће ком па ни је које школ -
ске књи ге про да ју по про сеч ној цени од око 1.000 дина -
ра. Тре ба ло би да уџбе ни ци буду бес плат ни и да то тако
буде зако ном регу ли са но. Пошто није, ми смо у Фон да -
ци ји „Алек Кав чић” нашли начин да то заи ста и буде бес -
плат но тако што ћемо уџбе ни ке који су писа ни, финан -
си ра ни од стра не Фон да ци је, а и неке дру ге уџбе ни ке
пону ди ти на интер не ту – besplatnabiblioteka.com – да
могу да се ски ну и да могу да се одштам па ју и да буду
пот пу но бес плат ни. До сада је са интер не та пре у зе то 13
тера бај та бес плат них књи га, а сада су на поте зу настав -
ни ци, који одлу чу ју по којим ће књи га ма да раде њихо ви
ђаци. Хоће ли под ле ћи покло ни ма који ма их заси па ју
изда ва чи како би се одлу чи ли за њихо ве ску пе уџе ни ке,
или ће води ти рачу на о роди те љи ма и деци и опре де ли -
ти се за јед на ко ква ли тет не, али бес плат не књи ге. Ја сам
сигу ран да вели ка већи на наших учи те ља и настав ни ка
има такве моти ве и да ће ради ти бес плат ним књи га ма.

(Про фе сор Уни вер зи те та „Кар не ги Мелон” Алек сан -
дар Кав чић, „Глас Аме ри ке”, 15. јану ар)

* * *

* * *
Дуго тра је тај про цес обе сми шља ва ња и пони жа ва ња југо -
сло вен ске иде је, пар ти зан ског покре та и анти фа ши зма
уоп ште. Већи на пар ти ја је изни кла из тала са наци о нал -
ног буђе ња с кра ја осам де се тих и почет ка деве де се тих, а
чак ни неке које су гра ђан ске и либе рал не нису желе ле да
их се везу је за било шта што је има ло везе с Тито вом Југо -
сла ви јом и гене ра ци је деце су потом одра сле на лажној
исто ри ји, почев од сред њег века, па до бли же про шло сти.
Тако је настра да ла и исти на о Дру гом свет ском рату, па
су с јед не стра не кви слин зи пре тво ре ни у нека кве родо -
љу бе, а с дру ге је засе ње на бор ба пар ти за на за сло бо ду...
Део гра ђа на Срби је који су апа тич ни, неза ин те ре со ва ни
или про сто љути на све поли ти ча ре из разно ра зних раз -
ло га и зато неће да изла зе на избо ре, попри лич но је вели -
ки и њих режим одр жа ва у том ста њу.

(Нови нар Жељ ко Бодро жић, пор тал „Тач но.нет ”, 14.
јану ар)

* * *
Ја сам секу лар на осо ба и немам неку пре фе рен ци ју пре -
ма људи ма који дола зе с те тео крат ске стра не, али реал -
ност је таква да црква има дру штве ну уло гу. Виде ће мо
на који начин ће се вла ди ка Гри го ри је одно си ти пре ма
том пита њу, али оно што смо подр жа ли у Скуп шти ни
сло бод не Срби је је позив на хра брост, позив на исту па -
ње, позив на отпор пре ма ово ме што нам се деша ва. Он
јесте човек који има вели ко ува жа ва ње у овом дру штву и
(…) у овом тре нут ку тре ба подр жа ти сва ку осо бу која
пози ва да се зајед нич ки делу је.

(Гене ти чар ка Биља на Стој ко вић, „Нова С”, 18. јану ар)

* * *
Никад нисам волео људе нега тив ног набо ја, али осе ћам
се бес по моћ ним да се дан за даном морам бори ти за све
у живо ту и осе ћам да више не чиним ништа да бих изро -
нио из ове немо ћи, из ово га ста ња бес по моћ но сти. Умо -
рио сам се. Исцр пљен сам.

(Реди тељ Зол тан Пушкаш, „Вре ме”, 14. јану ар)

КОНЦЕПТ О ПРЕ ГО ВО РИ МА ФРИ ЛЕН СЕ РА С ВЛА ШЋУ ОКО ПОРЕ ЗА

НИЈЕ СПОР НО ПЛА ЋА ЊЕ ОБА ВЕ ЗА,
ВЕЋ НАЧИН НАПЛА ТЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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ДИГИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА
ЗДРАВСТВЕ НОГ СИСТЕ МА

Инфор ма ци је доступ не 
у сва ком тре нут ку

Сви гра ђа ни Срби је посе до ва ће
једин стве ни елек трон ски здрав -
стве ни кар тон у којем ће се нала -
зи ти пода ци из свих здрав стве них
уста но ва, доступ ни гра ђа ни ма и
њихо вим лека ри ма у сва ком тре -
нут ку. На тај начин пове зан здрав -
стве ни систем биће тран спа рент -
ни ји, ефи ка сни ји и ква ли тет ни ји.
Наи ме, Вла да Репу бли ке Срби је
фор ми ра ла је Коор ди на ци о но тело
за диги та ли за ци ју у здрав стве ном
систе му.

Диги та ли за ци ја здрав ства омо -
гу ћи ће да све здрав стве не уста но -
ве има ју модер не инфор ма ци о не
систе ме пове за не у једин стве ни
систем, који ће обез бе ди ти раз ме -
ну свих реле вант них пода та ка.

САРАД ЊА РЕПУ БЛИ КЕ И
ПОКРА ЈИ НЕ У ПРОСВЕТИ

Реша ва ти иза зо ве 
без одла га ња

Мини стар про све те, нау ке и тех -
но ло шког раз во ја Бран ко Ружић
састао се про шле неде ље с пот -
пред сед ни ком Покра јин ске вла де
и покра јин ским секре та ром за обра -
зо ва ње Жол том Сака ла шем. Разго -
ва ра ли су о обра зо ва њу на јези ци -
ма наци о нал них мањи на, које је
тре нут но доступ но на осам раз ли -
чи тих јези ка. Како је истак ну то по
окон ча њу рад ног састан ка, у вре -
ме пан де ми је, када је обра зов ни
систем био при ну ђен да се пре се -
ли на онлајн наста ву, Мини стар -
ство про све те је обез бе ди ло, уз
подр шку раз ли чи тих инсти ту ци ја,
и онлајн наста ву на мањин ским
јези ци ма.

Како су иста кли репу блич ки и
покра јин ски про свет ни зва нич ни -
ци, вео ма је важно да посто ји добра
и редов на сарад ња Мини стар ства
и Покра јин ског секре та ри ја та како
би се иза зо ви реша ва ли без одла -
га ња, а сарад ња уна пре ђи ва ла, у
корист све деце.

ПРО ЈЕ КАТ „ПУЛС ЕВРО ПЕ”

Подр шка меди ји ма
Про је кат „Пулс Евро пе – медиј -
ске посе те ЕУ” пози ва нови на ре
меди ја у Срби ји (наци о нал них,
реги о нал них и локал них; елек -
трон ских, штам па них и интер нет
меди ја) да се при ја ве за уче шће у
про јек ту и током 2021. годи не и
доби ју при ли ку да посе те земље
Европ ске уни је.

Због пан де ми је, биће спро ве ден
изме ње ни про грам актив но сти,
који се засни ва на онлајн раду
нови на ра који желе да истра жу ју
теме у некој од зема ља ЕУ, а које
су исто вре ме но од зна ча ја за про -
цес европ ских инте гра ци ја Срби -
је. Нови на ри су сло бод ни у пред -
ла га њу тема и њихо вој обра ди.
Они који уче ству ју у раду бази ра -
ном на онлајн актив но сти ма сти -
чу пра во да, када буду уки ну та
огра ни че ња за путо ва ња, отпу ту ју
у исту земљу ЕУ како би наста ви -
ли сво је истра жи ва ње.

Буду ћи систем се уво ди
да би се побољ шао
образов ни систем

Ускла ђи ва ње 
с високошкол ским
установа ма

Пре ма наја ва ма мини стра про све те
Ружи ћа, држав на мату ра неће бити
уве де на 2022. годи не и, како сада
ства ри сто је, први пут ће бити одр жа -
на нај ве ро ват ни је годи ну дана касни -
је. Један од раз ло га је и пан де ми ја,
која оте жа ва спро во ђе ње бит них став -
ки које мора ју да се ура де како би
нови систем упи са на факул тет зажи -
вео. При Мини стар ству про све те фор -
ми ра на је рад на гру па која ће у кон -
ти ну и те ту ради ти на испу ња ва њу нео -
п ход них усло ва јер, пре ма Ружи ће -
вим речи ма, све „мора до тан чи на да
буде спрем но за њено спро во ђе ње”.
То зна чи да ће, уко ли ко се испу не
усло ви, прва гене ра ци ја која ће се
упи си ва ти на висо ко школ ске уста но -
ве бити сада шња гене ра ци ја ђака дру -
гог раз ре да сред ње шко ле.

Суштин ски раз лог за то је епи де -
ми ја кови да 19, која, пре ма речи ма
над ле жних у про све ти, умно го ме оте -
жа ва орга ни зо ва ње и спро во ђе ње при -
пре ма. Наи ме, да би чита ва ствар
могла да стар ту је у скла ду са оче ки -
ва њи ма, нео п ход но је да се про цес
тести ра ња про ве ри неко ли ко пута. Тре -
нут но је акту ел на ком би но ва на наста -
ва (онлајн шко ло ва ње плус тзв. редов -
на), која не омо гу ћа ва да се на аде -
ква тан начин спро ве ду нео п ходне мере
за реа ли за ци ју тести ра ња ученика.

Пре го во ри још увек тра ју

Дру ги зна ча јан раз лог је ускла ђи ва ње
и дого вор с висо ко школ ским уста но -

ва ма, јер мањи број, али битан део
факул те та (Елек тро тех нич ки нпр.)
сма тра да држав на мату ра није довољ -
на, већ је нео п ход но орга ни зо ва ти и
при јем не испи те. Наи ме, неке висо -
ко школ ске уста но ве зах те ва ју утвр ђи -
ва ње сте пе на сло же но сти испи та, јер
јед но став но сма тра ју да није исто пола -
га ти мате ма ти ку на при род но-мате -
ма тич ком и гра ђе вин ском факул те ту.

Држав на мату ра је вели ка про ме на
у систе му, која се неће уве сти без ра -
зго во ра и дого во ра с висо ко школ ским
уста но ва ма, твр де у над ле жном ресо -
ру Вла де Репу бли ке Срби је. Како кажу,
пре го во ри уве ли ко тра ју, сагле да ва ју
се сви аспек ти. Про ме не су под лупом
како уни вер зи тет ских рад ни ка, тако
и про свет них слу жби. Држа ва не жели
да оду ста не од сво је иде је да држав на
мату ра тре ба да потвр ди сте че ни ниво

зна ња уче ни ка, али и ква ли фи ка ци о -
ни, у сми слу упи са у одре ђе ну висо -
ко школ ску уста но ву. Већи на факул -
те та при хва та кон цепт држав не мату -
ре, с тим што тра же да ода бе ру који
ће пред ме ти на мату ри (оба ве зни и
избор ни) бити ква ли фи ка ци о ни за
упис на њихо ве сту диј ске про гра ме.
План Мин стар ства је да поје ди ни
факул те ти због сво јих спе ци фич но -

сти задр же при јем ни који ће про ве -
ра ва ти посеб не спо соб но сти уче ни ка
(нпр. умет нич ки факул те ти, факул -
тет за спорт…). Про блем је што се
још не зна ко ће при хва ти ти резул та -
те мату ре и у којој мери, а ко заме ни -
ти при јем ни матур ским испи том.

То тео рет ски зна чи да неки факул -
тет може да боду је успех из сред ње
шко ле одре ђе ним бро јем пое на, да
кан ди дат део бодо ва доби је на осно ву

резул та та држав не мату ре, а тре ћи
део да „носи” при јем ни испит.

Мер љи ви резул та ти

Да под се ти мо, тре ба ло је да држав на
или вели ка мату ра буде уве де на у
овој, 2020/2021. школ ској годи ни и
после тога би при јем ни испи ти на
нај ве ћем бро ју факул те та били
укинути. Иако за овај нови кон цепт
уписа посто је број на мишље ња за и
про тив, про ме не ипак сле де, а већ је
осми шље но и како би то тести ра ње
изгле да ло. Кра јем окто бра про шле
годи не извр ше на је про ве ра новог
систе ма и проб на мату ра биће поно -
вље на у мају. Тест на држав ној мату -
ри има ће 40 зада та ка, од чега је тре -
ба ло 10 да буде са основ ног нивоа, 20
са сред њег и 10 с напред ног нивоа.

Држав на мату ра се уво ди да би се
побољ шао обра зов ни систем, кроз боље
сред ње обра зо ва ње, а мер љи ви резул -
та ти с матур ских испи та пока за ће нам
где и шта да мења мо, кажу у Мини -
стар ству. Како наво де, ако сред њо шко -
лац жели да сту ди ра, неће мора ти
исто вре ме но да се спре ма за два вели -
ка испи та: матур ски и при јем ни испит
за факул тет. Успе шно поло же на мату -
ра биће довољ на на мно гим факул те -
ти ма за пре лаз на висо ко обра зо ва ње.
С дру ге стра не, буду ћи сту дент неће
мора ти да се при ја вљу је за више сту -
диј ских про гра ма или у више гра до ва,
уз боја зан да се неће упи са ти – биће
довољ но да на сво јој листи жеља наве -
де сту диј ске про гра ме које жели.

Када је реч о роди те љи ма, они неће
мора ти да пла ћа ју тро шко ве при прем -
не наста ве и пола га ња више стру ких
при јем них испи та – твр де у Мини -
стар ству про све те. Али с обзи ром на
иску ство с малом мату ром, роди те љи
ће финан си ра ти и при пре му за вели -
ку мату ру.

НОВО ОДЛАГАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

СТАРТ ТЕК ДОГОДИНЕ АКО СЕ ИСПУНЕ УСЛОВИ!?

У Срби ји европ ски
квалитет бен зи на

Ефи ка сност рада и
смањење тро шко ва
очували ста бил ност

Гене рал ни дирек тор Нафт не инду -
стри је Срби је (НИС) Кирил Тјур де -
њев изја вио је недав но да ће та ком -
па ни ја, након отва ра ња постро је ња
Дубо ка пре ра да, наста ви ти ула га ње у
Рафи не ри ју у Пан че ву, а сле де ћи про -
је кат је модер ни за ци ја постро је ња за
ката ли тич ки кре кинг.

– Ми ћемо наста ви ти да ула же мо у
Рафи не ри ју. Сле де ћи важан про је кат
је модер ни за ци ја постро је ња ката ли -
тич ког кре кин га, што ће омо гу ћи ти
про из вод њу додат них про из во да, укљу -
чу ју ћи и већу про из вод њу про пи ле -
на. Тај про је кат је вре дан 80 мили о на
дола ра и ура ди ће мо га у наред ним
годи на ма – казао је Тјур де њев за РТС.

Под се тио је да након отва ра ња Дубо -
ке пре ра де НИС воза чи ма у Срби ји
гаран ту је европ ски ква ли тет бен зи на
и дизе ла, те да тај про из вод ни ком -
плекс има и еко ло шке пред но сти, јер
је пре ста ла про из вод ња мазу та с висо -
ким садр жа јем сум по ра, а сма њи ла
се и еми си ја штет них мате ри ја у атмос -

фе ру. Како је рекао, НИС је пове ћа -
њем ефи ка сно сти рада и сма ње њем
тро шко ва очу вао ста бил ност и цена и
дома ћег тржи шта, иако због разних
ути ца ја на гло бал ном тржи шту није
могу ће прог но зи ра ти цену наф те, те
ука зао на то да ком па ни ја уво зи две
тре ћи не наф те коју пре ра ђу је, док
оста так про из во ди у Срби ји.

Навео је да је пан де ми ја коро на ви -
ру са, уз макро е ко ном ске окол но сти
на гло бал ном нивоу, доста нега тив но
ути ца ла на НИС.

– Пад цена наф те и огра ни че ња
која су била уве де на у земљи има ли
су вели ки еко ном ски ути цај. Ипак,
ком па ни ја је наста ви ла да оства ру је
кључ не инве сти ци о не про јек те и у
пери о ду јану ар –сеп тем бар про шле
годи не инве сти ра ла више од 20

милијар ди дина ра – казао је
Тјурдењев.

На кра ју је навео да је НИС, без
обзи ра на тешку послов ну годи ну,
обез бе дио редов не пла те за све запо -
сле не, као и да су испла ће не диви -
ден де акци о на ри ма за 2019. годи ну.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР НИС-а НАЈАВИО НОВУ ИНВЕСТИЦИЈУ У ПАНЧЕВУ

ЈОШ 80 МИЛИОНА ДОЛАРА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ РАФИНЕРИЈЕ

Топла не на био ма су 
и гасне елек тра не су
будућност

Eнергетика је нај ве ћи узроч ник зага -
ђе ња, а „Пан че вац” је о овој теми
писао у неко ли ко навра та. Недав но је
пот пред сед ни ца Вла де Репу бли ке
Срби је и мини стар ка руда р ства и енер -
ге ти ке проф. др Зора на Михај ло вић
изја ви ла да је пред нашом земљом
фун да мен тал на одлу ка о окре та њу
новим изво ри ма енер ги је и да ће се
на томе ради ти кроз при пре му стра -
те ги је раз во ја енер ге ти ке Срби је до
2050. годи не и наци о нал ног пла на за

енер ге ти ку и кли му, који ће под ра зу -
ме ва ти ускла ђи ва ње са свим међу на -
род ним стан дар ди ма.

Како је рекла, нико неће за десет
годи на уга си ти тер мо е лек тра не, посеб -
но ако су доми нант не у про из вод њи
стру је, као у Пољ ској, али мора мо
бити све сни да ће Срби ја после 2050.
годи не, ако не уга си елек тра не на нај -
не ква ли тет ни ји угаљ лиг нит, мора ти
годи шње да пла ћа 900 мили о на евра
или мили јар ду евра.

Дакле, Срби ја мора да се окре не
новим енер ген ти ма. Сто га је мини -
стар ка Михај ло вић наја ви ла да ће био -
ма са бити јед на од алтер на ти ва угљу,
па ће уме сто јед не елек тра не –то пла не

у Срби ји бити изгра ђе но мини мум још
пет које ће кори сти ти био ма су као
основ ни енер гент. И у нашем гра ду
рађе на је сту ди ја о томе да посто је ћа
топла на пре ђе на лети ну с њива, али
је све оста ло само на иде ји. Сада се
отва ра ново погла вље, а сушти на је,
пре ма наја ва ма мини стар ке, да тамо
где је то могу ће топла не у доглед ној
будућ но сти поч ну да кори сте био масу.

Она је наја ви ла три прав ца пре ва -
зи ла же ња овог про бле ма. Један је да
се осну је упра ва за енер гет ску ефи ка -
сност и да се помог не при вред ним
субјек ти ма и дома ћин стви ма да у
наред них пет годи на заме не про зо ре
и вра та како би се сма њи ла потро шња

енер ги је, која је у Срби ји чети ри до
пет пута већа од про се ка у ЕУ. Дру ги
пра вац ће бити раз вој сред њих и вели -
ких хидро е лек тра на које тре ба да гра -
ди ЕПС. Раз ми шља се о хидро е лек -
тра на ма на Бистри ци, у гор њем току
Дри не и можда мањој ревер зи бил ној
на Дуна ву. Реч је о инве сти ци ја ма
вред ним чети ри-пет мили јар ди евра,
а то би са обно вљи вим изво ри ма
обезбеди ло енер гет ску сигур ност.

Четвр ти пра вац је изград ња гасних
елек тра на које би про из во ди ле и стру -
ју и топло ту. Пио нир ски поду хват у
овој обла сти упра во се при во ди кра ју
у нашем гра ду – изград ња постро је ња
„ТЕ–ТО Пан че во”.

ДРЖАВА НАЈАВИЛА РАДИКАЛАН ЗАОКРЕТ У ЕНЕРГЕТСКОЈ ПОЛИТИЦИ

СРБИЈА НЕМА МИЛИЈАРДУ ЕВРА ГОДИШЊЕ ЗА БАЦАЊЕ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПОСЛОВ НИ ЛИДЕР ГОДИ НЕ

Наш сугра ђа нин Вла ди мир Гагић,

дирек тор Бло ка Пре ра да у НИС-у,

један је од добит ни ка награ де

При вред не комо ре Срби је за нај -

бо ље послов не лиде ре у 2020.

годи ни. Поред Гаги ћа, награ ђе но

је још седам на е сто ро послов них

људи који су сво јим анга жо ва њем

и постиг ну тим резул та ти ма пру жи -

ли сна жан допри нос јача њу срп -

ске при вре де.

– Доби ти ову награ ду вели ка је

част. Нагла ша вам да је то кру на

вели ког и сло жног рада целог тима

у нашој рафи не ри ји. Сва ко носи

мање или више одго вор но сти, али

сва чи ји допри нос је важан. Бити

лидер, пред во ди ти људе и дава ти

им под стрек сва ког дана је зада так

и лек ци ја – рекао је Гагић пово дом

доби ја ња при зна ња.

При вред на комо ра Срби је сва ке

годи не тра ди ци о нал но доде љу је

награ де за нај у спе шни је ком па ни -

је и нај бо ље послов не лиде ре.

Кирил Тјурдењев

Вла ди мир Гагић



Петак, 22. јануар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Ко је заду жен 
за вашу сре ћу?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, сва ко од нас
мисли да би могао да буде
мало срећ ни ји него што јесте.
Неко је уве рен да га сре ћа
зао би ла зи, поје ди ни сма тра -
ју да не заслу жу ју да буду
срећ ни или
чека ју да им
сре ћа „заку ца
на вра та”. Нај -
ду же и нај ви -
ше се чека сре -
ћа која тре ба
да попри ми
облик неко га
или нече га.
Када тај неко
или то нешто
стиг не у наше
живо те – ето
раз ло га за сре -
ћу, нај ве ћу.

Ништа се не нау чи у шко -
ли живо та тако добро и темељ -
но као чека ње. Оба ра мо рекор -
де у сми шља њу изго во ра за
то шта тре ба да ура ди мо да
бисмо били срећ ни. Учи ли су
нас, па и ми сво ју децу учи мо
да се раз лог за сре ћу тра жи у
дру ги ма. Осе ћај сре ће је вео -
ма често пове зан са жељом
да има мо нешто или неко га.

Само да могу да купим то
нешто... Само да ме похва ле
на послу... Само да ми дете
има све пети це... И од још
коли ко тих „само” зави си
наша сре ћа?

Сре ћу не може доне ти пои -
сто ве ћи ва ње с туђим успе хом.
Осе ћај наци о нал ног поно са
зави си искљу чи во од побе де

„наших”, a успех нама дра ге
осо бе оба сја ва бар на тре ну -
так мрач ни ћошак душе који
тре ба да осве тли сре ћа. Недо -
пу сти во је да ства ра ње лич не
сре ће зави си од дру гих. Све
док поје ди ним осо ба ма даје -
мо моћ да ути чу на то како се
осе ћа мо, бло ки ра мо све оно
од чега сре ћа наста је. Чека ју -
ћи да неко при ме ти труд, да
похва ли, да узвра ти, да при -
зна, да се изви ни, да захва -
ли..., оста ри ће мо мисле ћи да
нисмо „рође ни под срећ ном
зве здом”.

Сре ћа је, дра ги моји, ствар
лич ног избо ра. Када доне се -
мо одлу ку да буде мо срећ ни,
неће мо одмах то и бити.
Потреб ни су вре ме и дослед -
ност у пре у зи ма њу кора ка до
сре ће. Пре по ру чу је се, за

поче так, изба -
ци ти све због
чега се лоше
осе ћа мо, а на
шта не може -
мо да ути че мо.
Одмо ри ти се
од ката стро фа,
рато ва, гла ди,
уби ја ња, неу -
ку са, пра зних
при ча, лажних
о б е  ћ а  њ а . . .
И с к љ у  ч и  т е
себе као при -

јем ни ка за лоше вести, људе
и дога ђа је. Захвал ност је
пречи ца до сре ће, а ујед но и
раз лог за њен наста нак. Сва -
ко може да се сети осо бе која
оба сја све када је у бли зи ни
– осе ћа мо се при јат но и не
жели мо да она оде.

А сада, када зна мо да смо
само ми искљу чи ви узрок соп -
стве ној сре ћи, нема више пре -
пре ка да поста не мо таква осо -
ба. Све што је потреб но за
сре ћу већ има мо у себи, сва -
ко без изу зет ка. Захвал ност
за оно што узи ма мо „здра во
за гото во” учи нас већем миру
и спо зна ји наше једин стве но -
сти. Тако се буди љубав пре -
ма себи, сре ћа почи ње да иси -
ја ва из нас у рит му диса ња,
отку ца ја срца, шири се, пре -
ли ва и доти че дру ге на исти
начин на који је нас дота кла
срећ на осо ба. Сре ћа је зара -
зна, нико није имун на њу и
дожи вот но несре ћан, осим ако
то сам не иза бе ре, а одлу ка
је, као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Све док појединим
особама дајемо моћ
да утичу на то 
како се осећамо,
блокирамо све 
оно од чега 
срећа настаје.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Зно је ње ногу није само лет њи

про блем, напро тив! Kада су сто -

па ла током зиме заро бље на у обу -

ћи, она пате и не само да се зно -

је него се и перу та ју и свр бе, а

нерет ко се поја вљу ју и рани це на

кожи. Тре ба им вазду ха, а често у

зим ској обу ћи кожа не може да дише.

Зно је ње јесте при род но, али ника ко није при јат но! После

дугог дана про ве де ног у обу ћи једва чека те да се изу је те и диг не -

те ноге, али тада, уме сто опу шта ња, осе ћа те бол и нима ло при ја -

тан мирис. Уз аде кват ну негу, могу ће је сто па ла одр жа ти лепим

и здра вим чак и током зиме.

Про тив пове ћа ног зно је ња ногу пре по ру чу ју се сва ко днев не

вру ће куп ке у чају од ками ли це: шест каши ка цве та пре лиј те са

два литра вре ле воде, покло пи те посу ду и оста ви те да сто ји сат

вре ме на. Про це ђе ни чај поно во под греј те и држи те у њему ноге

док се вода не охла ди. После трет ма на сто па ла поспи те сме сом

бор не кисе ли не и тал ка.

Нај лак ши рецепт који може те испро ба ти јесте да ноге опе ре те

сла ном водом. Јед ну каши чи цу соли сипај те у чашу вре ле воде, а

када вода поста не про хлад на, опе ри те ноге. Пона вљај те посту пак

ују тру и уве че.

У слу ча ју зно је ња сто па ла и пуца ња коже ногу пре по ру чу ју се

куп ке од чаја кан та ри о на (две каши ке на литар воде). Ноге прет -

ход но опе ри те водом и сапу ном, а после куп ке поспи те их тал ком.

Кори сно је и трља ти таба не чајем од листо ва нане. Јед ну каши -

ку нане пре лиј те чашом вре ле воде, оста ви те да одсто ји пола сата,

про це ди те и кори сти те. Таба не може те трља ти и соком од лиму на.

Сред ства против
зно је ња ногу

На сужи вот с коро на ви ру сом
до сада смо се сви, хте ли то
или не, доне кле нави кли. Непо -
жељ ни гост је ту већ толи ко
дуго да смо му се силом при -
ли ка мора ли при ла го ди ти.
Нико ме то није пало нима ло
лако, али ипак има оних који -
ма је од првог дана дале ко теже
него оста ли ма: то су сва ка ко
лека ри и оста ло меди цин ско и
неме ди цин ско осо бље у здрав -
стве ним уста но ва ма свих типо -
ва. Коли ко год ова вре ме на била
иза зов на, они ни у јед ном тре -
нут ку нису посу ста ли, јер зна ју
да живо ти свих нас зави се од
њих.

Нарав но, први на уда ру су
они који раде у ковид бол ни -
ца ма широм Срби је, али ништа
мање тешко није ни оста ли ма,
јер вирус је про на шао начин
да стиг не до свих и да сви ма
загор ча и оте жа живот. Овог
пута смо про ве ри ли како се с
„неви дљи вим непри ја те љем”
носе они који га сва ког дана
гле да ју у резул та ти ма кли нич -
ко-био хе миј ских ана ли за у
Лабо ра то ри ји Опште бол ни це
Пан че во.

Пре ма речи ма Душан ке Јови -
чић, спе ци ја ли сте меди цин ске
био хе ми је и начел ни це Лабо -
ра то ри је Опште бол ни це, та
лабо ра то ри ја је опре мље на нај -
са вре ме ни јим уре ђа ји ма
потреб ним за брзо доби ја ње
пре ци зних резул та та свих тра -
же них ана ли за, које су нео п -
ход не лека ри ма у бол ни ци како
за успе шно дијаг но сти ко ва ње
обо ље ња, тако и за пра ће ње
ефе ка та при ме ње не тера пи је.

– Од почет ка пан де ми је рад
у Лабо ра то ри ји се при ла го ђа -
вао тре нут ној ситу а ци ји у бол -
ни ци. Вео ма је важно да се

хитне ана ли зе за обо ле ле од
кови да ура де што пре, јер од
тога зави си и њихо ва тера пи ја,
која је од пре суд ног зна ча ја за
успе шан опо ра вак. Све вре ме
се води рачу на и о оста лим
паци јен ти ма, који, нарав но,
нису зане ма ре ни, што зна чи да
и они пра во вре ме но доби ја ју
сво је резул та те. Јед ном недељ -
но лабо ран ти одла зе на Оде -
ље ње онко ло ги је у згра ди Дома
здра вља, где се вади крв онко -
ло шким паци јен ти ма за редов -
не кон тро ле. На тај начин се
сма њу је могућ ност да они дођу
у кон такт са обо ле ли ма од кови -
да у бол ни ци – исти че Душан -
ка Јови чић.

Одо ле ва ју зара зи

Као што се може и прет по ста -
ви ти, запо сле ни у Лабо ра то ри -

ји све вре ме кори -
сте нео п ход ну опре -
му и пошту ју све
вео ма стро ге мере
зашти те на послу.
Ипак, доса да шња
иску ства широм
пла не те, па и у
нашој држа ви, пока -
за ла су да нека да ни
сва зашти та ипак
није довољ на да се
зара за избег не.

– Захва љу ју ћи
дослед ном и одго -
вор ном пошто ва њу
свих заштит них
мера, само пет
наших лабо ра на та
има ло је до сада
бла жи облик инфек -
ци је коро на ви ру сом.
Нико од њих није
пре нео болест сво -

јим уку ћа ни ма,
нити коле ги ни ца -
ма и коле га ма на
послу, што довољ -
но гово ри о томе
да они и те како
зна ју да сачу ва ју
себе и људе око
себе. Све то је
допри не ло да запо -
сле ни не буду упла -
ше ни нијед ног тре -
нут ка на свом рад -
ном месту, иако су
суо че ни с већим
ризи ком од обо ле -
ва ња – нагла си ла је
наша саго вор ни ца.

Нон-стоп на
задат ку

У бол нич кој лабо -
ра то ри ји се месеч -
но ура ди око
70.000 хема то ло -
шких, био хе миј ских и иму но -
хе миј ских ана ли за крви и ана -
ли за ури на и дру гих теле сних
теч но сти.

Све то три де сет четво ро запо -
сле них, од којих је пет меди -
цин ских био хе ми ча ра и 29
лабо ра на та, ура ди захва љу ју ћи
добро орга ни зо ва ном послу,
који се не пре ки да 24 сата. Број
ана ли зи ра них узо ра ка, како
каже начел ни ца, није зна чај но
порас тао у одно су на вре ме пре
пан де ми је, али оно што се јесте
пове ћа ло, јесте разно ли кост
самих ана ли за.

– Мак си мал но је скра ће но
вре ме које је потреб но за изда -
ва ње резул та та, тако да се сада
нај ве ћи број ана ли зи ра них узо -
ра ка сма тра хит ним и изда је
за нај ка сни је сат и по вре ме на

од при је ма. Оно што овде све
забри ња ва јесу доби је ни резул -
та ти, који су вео ма лоши код
вели ког бро ја паци је на та обо -
ле лих од кови да. Такве резул -
та те ана ли за, који се у крат -
ким вре мен ским интер ва ли ма
зна чај но мења ју, мно го је теже
пра ти ти при ли ком вали да ци -
је. То изи ску је вели ку кон цен -
тра ци ју свих запо сле них при -
ли ком рада, јер се гре шка не
сме напра ви ти. Нови на је и то
што се у послед њих десет месе -
ци ради и додат но од куће, јер
захва љу ју ћи лабо ра то риј ском
инфор ма ци о ном систе му био -
хе ми ча ри могу у сва ком тре -
нут ку да пра те рад лабо ра то -
ри је и да интер ве ни шу кад год
је потреб но – каже Душан ка
Јови чић.

Тим ски рад

Она дода је и то да нео ме та ном
функ ци о ни са њу Лабо ра то ри је
сва ка ко допри но си јако добра
сарад ња са запо сле ни ма на
оста лим оде ље њи ма у бол ни -
ци и с менаџ мен том уста но ве.

– Моје коле ге и ја уве ре ни
смо да је успе шност Лабо ра то -
ри је усло вље на тим ским радом,
па у скла ду с тим и посту па мо:
међу свим запо сле ни ма негу ју
се одно си пошто ва ња и међу -
соб ног пома га ња. То допри но -
си доброј атмос фе ри како током
рад ног вре ме на, тако и при ли -
ком живо та ван бол ни це. Нау -
чи ли смо да се може живе ти и
ради ти и уз коро на ви рус, а и
овог пута се апсо лут но пока за -
ло да је болест увек боље спре -
чи ти него лечи ти – закљу чу је
начел ни ца Лабо ра то ри је.

СВЕ СЛУ ЖБЕ ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ У ОДЛУЧ НОМ РАТУ ПРО ТИВ КОВИ ДА 19

БОЛ НИЧ КА ЛАБО РА ТО РИ ЈА – ВАЖАН ТОЧ КИЋ
У МЕХА НИ ЗМУ КОЈИ СПА СА ВА ЖИВОТ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Начелница лабораторије Душанка Јовичић са својим тимом
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Где, ко је први, ко
пози ва и кад ће 
бити окон ча на?

Вак ци на ци ја про тив коро на ви -
ру са у Срби ји поче ла је 24.
децем бра про шле годи не, тре -
нут но су у нашој земљи доступ -
не две вак ци не про тив кови да
19, при ја вљи ва ње ста нов ни штва
елек трон ским путем поче ло је
11. јану а ра, а од четврт ка ради
и кол-цен тар. Про те клих дана
поче ло је пози ва ње ста ри јих од
75 годи на који су изра зи ли
инте ре со ва ње за вак ци ни са ње.
Како је изја вио држав ни секре -
тар Мини стар ства здра вља
Мир сад Ђер лек, тре ба ло би да
иму ни за ци ја буде окон ча на до
кра ја јуна.

Ко коју вак ци ну може да
при ми

Дирек тор ка Инсти ту та за јав -
но здра вље Срби је „Др Милан
Јова но вић Батут” Вери ца Јова -
но вић обја сни ла је да су све
вак ци не које се про из во де и
које су у упо тре би тач но дефи -
ни са не за узраст који може да
буде обу хва ћен. Тако је рекла
да осо бе од 16 годи на па нави -
ше могу да при ме „Фај зе ро ву”
вак ци ну, а ста ри ји од 18 „Спут -
њик В”.

– „Фај зе ро ва” је дефи ни са на
за узраст од 16 годи на па нави -
ше. Важно је пошто ва ти упут -
ство за саму вак ци ну. Сама бор -
ба про тив виру са се брзо раз -
ви ја ла. Сва ка од вак ци на може
да буде у упо тре би кад про ђе
аде кват не кон тро ле. Кли нич ке
сту ди је се спро во де за одре ђе -
не узра сне попу ла ци је и уве -
ре на сам да ћемо има ти вак -
ци ну за мла ђе узра сте. До тада
ћемо пошто ва ти пре по ру ке про -
из во ђа ча. То зна чи, од 18 годи -
на па нави ше за „Спут њик В”,
а од 16 па нави ше годи на за
„Фај зе ро ву”, оне су тре нут но
доступ не на нашем тржи шту –
пору чи ла је дирек тор ка Инсти -
ту та „Батут”.

Она је иста кла да је сва ка
вак ци на која је реги стро ва на
од стра не наци о нал не аген ци -
је при хва тљи ва и добра:

– Није важно о којој се ради,
важно је зашти ти ти себе и нај -
бли же од епи де ми је.

С њом се сла же и др Тања
Јова но вић, виру со лог с Меди -
цин ског факул те та у Бео гра ду.

– Јед на вак ци на је аме рич -
ко-немач ка, дру га је руска, али
и јед на и дру га при па да ју новој
гене ра ци ји вак ци на у тех но ло -
шком сми слу њихо ве про из -
вод ње, тако да и јед на и дру га
сти му ли шу и про дук ци ју анти -
те ла и ћелиј ски иму ни тет који
је битан за одбра ну од инфек -
ци ја – обја сни ла је др Тања
Јова но вић за РТС.

Она је дода ла да се оче ку је
да ће кра јем јану а ра у Срби ју
сти ћи и одре ђе на коли чи на
кине ске вак ци не, која је, како
каже, напра вље на јед ном кла -
сич ни јом тех но ло ги јом.

– Гра ђа ни има ју иску ства с
таквом врстом вак ци не, јер је
она напра вље на на сли чан
начин као и вак ци на про тив
гри па, али, опет пона вљам, све
те вак ци не у ства ри сти му лишу

на сли чан начин имун ски одго -
вор и шти те нас од инфек ци ја
– рекла је она.

Сма тра да, ипак, послед њу
реч о избо ру вак ци не тре ба да
дају иза бра ни лека ри, који у
скла ду с нашим пси хо фи зич -
ким ста њем одлу чу ју која је
вак ци на нај бо ља за нас.

– Ако има те неку акут ну
инфек ци ју пра ће ну тем пе ра ту -
ром, а није коро на, ви у том
момен ту не може те да при ми -
те вак ци ну. Затим, уко ли ко
има те неку хро нич ну болест
која зах те ва актив ну тера пи ју,
ви у том пери о ду кад се при ма
актив на тера пи ја не може те да
при ми те вак ци ну – обја шња ва
Јова но ви ће ва и дода је да вак -
ци ну не тре ба да при ме ни жене
које пла ни ра ју труд но ћу, или
су већ труд не.

Где ће се људи вак ци ни са ти

Пре ма њеним речи ма, вак ци -
на ци ја ће се оба вља ти у здрав -
стве ним уста но ва ма, домо ви -
ма за ста ра лица, али биће фор -
ми ра ни и пунк то ви.

– На ефи ка сан начин биће
омо гу ће но да сви могу без гужве
да при ђу пунк ту, а прет ход но
ће сви бити оба ве ште ни о начи -
ну кори шће ња пунк та и про ћи

про це ду ру од лека ра, адми ни -
стра ци је, до доби ја ња вак ци не
– обја сни ла је Јова но ви ће ва.

У држа ви, како каже, има
158 домо ва здра вља с више од
950 вак ци нал них пунк то ва, те
ће сва ки вели ки град има ти
могућ ност да има један или
више вак ци нал них пунк то ва,
да се не би ства ра ле гужве. То
све зави си од вели чи не гра да
и заин те ре со ва но сти гра ђа на.

Иза бра ни лека ри ће
позива ти гра ђа не

Држав ни секре тар Мини стар -
ства здра вља Мир сад Ђер лек
каже да га раду је што се доста
мла дих при ја вљу је за вак ци на -
ци ју. Он је казао да брзи на при -
ја вљи ва ња за иму ни за ци ју
путем сај та еУпра ва не зна чи
да ће људи пре ко реда сти ћи
на вак ци на ци ју, те да ће се
пошто ва ти детаљ ни план иму -
ни за ци је, који ће бити завр шен

за неко ли ко дана и обја вљен
када у Срби ју стиг ну мили о ни
доза вак ци на.

– Иза бра ни лекар има ће зада -
так да позо ве паци јен те и оба -
ве сти их да могу да дођу у дом
здра вља и да при ме вак ци ну –
навео је Ђер лек.

Прво ста ри ји од 75 годи на

Како је изја вио дирек тор кан -
це ла ри је за еУпра ву Михај ло
Јова но вић, у току су интен зив -
не при пре ме да ста ри ји од 75
годи на буду до кра ја неде ље
позва ни на вак ци на ци ју.

Јова но вић оче ку је да ће се
при ја ви ти сви који су заин те -
ре со ва ни и да ће се вак ци ни са -
ње попу ла ци је орга ни зо ва ти у
скла ду с при сти за њем вак цина.

Дирек тор ка „Бату та” Вери -
ца Јова но вић иста кла је да ће
се при о ри те ти добро ана ли зи -
ра ти и да ће се пошто ва ти пре -
по ру ке Наци о нал ног тела за
иму ни за ци ју. Прво ће бити вак -
ци ни са ни нај ста ри ји, а потом,
у скла ду с при о ри те ти ма, сле -
ди вак ци на ци ја у одно су на
ризи ке.

Каже да ће се прво вак ци ни -
са ти они за које су ризи ци нај -
ве ћи, а да дру ги могу да саче -
ка ју, али, како наво ди, то чека -
ње неће бити дуго.

Држав ни секре тар у Мини -
стар ству здра вља Мир сад Ђер -
лек каже да ће при о ри тет има -
ти они који болу ју од више хро -
нич них обо ље ња, на при мер
дије бе те са, хипер тен зи је и боле -
сти бубре га.

После ста ри јих од 75 пози -
ва ће се по при о ри те ту и они
који има ју од 64 до 74 годи не.

Ђер лек каже да тре ба има ти
на уму да нико ко се при ја вио
неће оста ти без вак ци не.

– Ако доби је мо дозе које смо
дого во ри ли и ако испо ру ка иде
како тре ба, пла ни ра мо да ком -
плет ну вак ци на ци ју оба ви мо до
кра ја маја или сре ди не јуна, тако
да мла ди неће чека ти годи ну
дана или да на ред стиг ну 2022.
годи не – оце нио је Ђер лек.

Сти ца ње иму ни те та

Вак ци на се при ма у две дозе.
Дру га се при ма након 21 дана,
а иму ни тет се сти че седам дана
после дру ге дозе.

Михај ло Јова но вић је рекао
да се за дру гу дозу вак ци не гра -
ђа ни не при ја вљу ју и да ће бити
напра вље ни одго ва ра ју ћи
кален да ри.

– Јед ном када гра ђа нин уђе
у про цес он ће има ти свој тер -
мин за 21 дан, да дође на исто
место да би извр шио ревак ци -
на ци ју – казао је дирек торк
кан це ла ри је за еУпра ву.

Ко се до сада при ја вио и
коју вак ци ну људи желе

За непу них 36 сати пре ко пор -
та ла еУпра ве инте ре со ва ње за
вак ци ну пока за ло је више од

110.000 гра ђа на. Јова но вић је
навео да 19 одсто оних који су
се до сада при ја ви ли чине ста -
ри ји од 75 годи на.

Ско ро поло ви на до сада при -
ја вље них је из Бео гра да, а 30
одсто гра ђа на наве ло је да жели
да при ми било коју вак ци ну
која је доступ на.

Иму ни за ци ја у три фазе

Пре ма опе ра тив ном пла ну иму -
ни за ци је про тив кови да 19 у
овој годи ни, који је обја вио
Инсти тут за јав но здра вље Срби -
је „Др Милан Јова но вић Батут”,
иму ни за ци ја у Срби ји оба ви ће
се у три фазе.

Прва фаза је поче ла, у окви -
ру ње се вак ци ни шу здрав стве -
ни рад ни ци и запо сле ни у соци -
јал ним уста но ва ма, у дру гој
фази ће бити вак ци ни са ни запо -
сле ни у МУП-у, у сред њим шко -
ла ма, на факул те ти ма, у пред -
школ ским уста но ва ма..., а у
тре ћој запо сле ни у основ ним
шко ла ма, бес кућ ни ци, мигран -
ти... О ово ме детаљ ни је може -
те чита ти у тек сту у окви ру.

При ја ва пре ко еУпра ве 
и теле фо ном

Сва ко ко жели да при ми вак -
ци ну, од поне дељ ка, 11. јану а -
ра, може да се при ја ви путем
пор та ла еУпра ва. За при ја вљи -
ва ње је потреб но мини мум пет
мину та, а може се оба ви ти и
пози ва њем кол-цен тра на број
0800-222-334.

Ина че, гра ђа ни могу да бира -
ју јед ну од пет вак ци на коју
желе да при ме:

– „Фај зер –Ба јон тек”,
– „Спут њик В”,
– „Сино фарм”,
– „Астра Зене ка”,
– „Модер на”.
Сва ко ко при ма вак ци ну,

код лека ра пот пи су је сагла -
сност за спро во ђе ње пре по ру -
че не иму ни за ци је. Овај доку -
мент садр жи подат ке о паци -
јен ту и о лека ру који апли ку је
вак ци ну.

Од пода та ка паци је на та,
садр жи име и пре зи ме оси гу -
ра ни ка, његов датум рође ња и
број теле фо на, изја ву да је
сагла сан да при ми одре ђе ни
лек, који се упи су је руком, пот -
пис паци јен та и датум при ма -
ња вак ци не.

Овај обра зац мора да садр -
жи и име и пре зи ме лека ра,
назив здрав стве не уста но ве у
којој ради, његов пот пис и фак -
си мил.

Ина че, Ђер лек је навео да је
Срби ја јед на од рет ких зема ља
које ће у јану а ру и фебру а ру
има ти на рас по ла га њу по
500.000 доза руске вак ци не
„Спут њик В”, мили он кине ске
и 300.000 „Фај зе ро вог” цепи ва
и пору чу је да су све вак ци не
које одо бри Аген ци ја за леко -
ве и меди цин ска сред ства у
Срби ји – без бед не. Р. П.
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АКО ВАК ЦИ НЕ БУДУ ПРИ СТИ ЗА ЛЕ ПО ПЛА НУ, ТРЕ БА ЛО БИ ДА СЕ ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈА ЗАВР ШИ ДО ЈУНА

СВЕ ШТО ТРЕ БА ДА ЗНА ТЕ О ВАК ЦИ НА ЦИ ЈИ

Ста нов ни штво Срби је биће

вак ци ни са но про тив коро -

на ви ру са у три фазе.

Мини стар здра вља др Зла -

ти бор Лон чар саоп штио је

да је напра вљен рас по ред

и план иму ни за ци је и да је

већ 95 одсто вак ци на на

лока ци ја ма где ће бити

апли ко ва не.

По том пла ну, како се у

њему наво ди, у првој фази

биће вак ци ни са но до 10

одсто попу ла ци је, у дру гој

од 11 до 20, а у тре ћој од 21

до 50.

Прва фаза

У првој фази прво се вак ци -

ни шу запо сле ни у здрав -

стве ним уста но ва ма с нај -

ви шим ризи ком од наста ја -

ња или пре но ше ња инфек -

ци је.

Напра вље но је седам

при о ри тет них гру па запо -

сле них у здрав стве ним

уста но ва ма, и то сле де ћим

рас по ре дом:

„Запо сле ни у једи ни ца ма

интен зив ног лече ња у

ковид бол ни ци ма, запо сле -

ни у ковид амбу лан та ма

домо ва здра вља и при јем -

но-три ја жним цен три ма

бол ни ца, затим запо сле ни у

ковид бол ни ца ма у директ -

ном кон так ту са обо ле ли ма

на оде ље њи ма, онда запо -

сле ни у лабо ра то ри ја ма за

директ ну дијаг но сти ку

кови да 19, запо сле ни на

интен зив ном лече њу и

хирур шким оде ље њи ма у

неко вид бол ни ца ма, запо -

сле ни на оста лим оде ље њи -

ма у неко вид бол ни ца ма и

запо сле ни у домо ви ма

здра вља”, наво ди се у пла -

ну иму ни за ци је.

Од 138.464 запо сле на на

овим рад ним мести ма пла -

ни ра но је да се вак ци ни ше

бар њих 85.400.

Дру га фаза

У току ове фазе, а како буду

при сти за ле вак ци не, наста -

ви ће се иму ни за ци ја оних

који су пла ни ра ни у првој

фази.

У овој фази посто ји девет

гру па, и то:

– осо бе у ста ро сној гру пи

65–74 годи не у општој

попу ла ци ји које нису обу -

хва ће не у прет ход ној 

фази;

– осо бе мла ђе од 65 годи -

на с комор би ди те ти ма или

здрав стве ним ста њем које

пред ста вља висок ризик од

настан ка тешког обли ка

боле сти или смр ти;

– запо сле ни у слу жба -

ма/уста но ва ма од витал ног

зна ча ја;

– запо сле ни у држав ној

упра ви и локал ној само у -

пра ви који су посеб но изло -

же ни инфек ци ји (непо сред -

ни рад са стран ка ма, рад на

тере ну и сл.) или који су

посеб но угро же ни од

настан ка тешких обли ка

боле сти и смрт ног исхо да;

– запо сле ни у кому нал -

ним и јав ним пре ду зе ћи ма;

– запо сле ни у Мини стар -

ству уну тра шњих посло ва и

пра во су ђу;

– запо сле ни у пред у зе ћи -

ма и уста но ва ма од посеб -

ног зна ча ја за функ ци о ни -

са ње дру штва које одре ди

Вла да Срби је или орган

упра ве коме Вла да Срби је

пове ри изра ду такве листе

при о ри те та;

– запо сле ни у обра зо ва њу,

у уста но ва ма с већим ризи -

ком од тран сми си је ви ру са

(факул те ти и сред ње шко ле);

– запо сле ни у пред школ -

ским уста но ва ма.

Тре ћа фаза

У овој фази вак ци на ће бити

доступ на за 21 до 50 одсто

попу ла ци је:

– запо сле ни у обра зов -

ним уста но ва ма с мањим

ризи ком од тран сми си је

виру са (основ не шко ле);

– осо бље ван меди цин -

ског и обра зов ног сек то ра

које није обу хва ће но у дру -

гој фази;

– запо сле ни на про из вод -

њи вак ци на и у лабо ра то ри -

ја ма на мести ма с висо ким

ризи ком за инфек ци ју;

– осо бе које су услед свог

соци јал ног ста ту са у пове -

ћа ном ризи ку од инфек ци -

је, јер не могу да обез бе де

физич ку уда ље ност –

мигран ти и тра жи о ци ази ла

у колек тив ном сме шта ју,

осо бе које живе у нехи ги јен -

ским насе љи ма, бес кућ ни -

ци и осо бе које живе у екс -

трем ном сиро ма штву, осо бе

ста ри је од 50 годи на на

издр жа ва њу кри вич них

санк ци ја.

У свим фаза ма при о ри тет

ће се дава ти осо ба ма које

има ју комор би ди те те као

што су малиг на обо ље ња,

хро нич на обо ље ња срца и

крв них судо ва, бубре жна

обо ље ња, дија бе тес (тип 1),

хро нич на обо ље ња јетре и

плу ћа, неу ро ло шка обо ље -

ња, гоја зност, рези стент на

хипер тен зи ја...

Ко ће када при ми ти вак ци ну
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Вечи та диле ма нашег про сеч ног воза -
ча је: куда одве сти ауто мо бил на
поправ ку? Одго вор је лак када има те
нов ца и нови ји ауто мо бил. Међу тим,
када вам је сва ки динар важан, има те
ауто мо бил од 1.000 евра, а у неком
рено ми ра ном сер ви су вам кажу да ће
цена поправ ке бити у виси ни ваше
пла те, могло би вам пасти на ум спа -
со но сно реше ње да га попра ви те сами.

Ево шта током зиме може те ура ди -
ти на ауто мо би лу без помо ћи мај сто -
ра, али и како да то спро ве де те у дело
а да при том на коли ма не про у зро ку -
је те ката стро фу епских раз ме ра.

– Ово је цена засад, ова ко на први
поглед. Јесте ску по, али шта да се
ради кад све у ком пле ту мора да се
мења. Кад све поски да мо, виде ће мо
да ли мора још нешто да се попра ви.
Боље да сад све заме ни мо него да за
шест месе ци дола зи те поно во – ово је
уоби ча је на „ман тра” коју сва ки возач
оче ку је да чује када одве зе ауто мо -
бил на поправ ку.

До кра ја дана или сутра дан обич но
стиг не још пар вести од ауто-меха ни -
ча ра, тек да вас докрај че. Оти шла
летва вола на, фали део који кошта
као пола ауто мо би ла или део није
скуп, али има мно го посла, па ће
„руке” кошта ти више... Зна те и сами
како то иде. Али с таквим поправ ка -
ма није се коц ка ти: дале ко је јеф ти -
ни је и без бед ни је да тај посао пре пу -
сти те про фе си о нал цу.

Међу тим, има и ства ри за које заи -
ста не тре ба ићи код мај сто ра, пого -
то во током зиме. Зале ди се ово, замр -
зне оно, зама гле се ста кла, забо ра ви -
те на мере зашти те и зачас наста не
про блем. У таквим ситу а ци ја ма тре -
ба зна ти које је реше ње пра во и како
избе ћи гре шке, које ће потом моћи
да реши само про фе си о на лац. Доно -
си мо листу нај че шћих.

Гре ја ње кљу ча упа ља чем

Ста ри трик који већ годи на ма не пали,
јер ћете њиме врло веро ват но само
оште ти ти елек тро ни ку у кљу чу. У
тежем слу ча ју стра да ће имо би ли за -
тор, а у лак шем  ћете поква ри ти елек -

тро ни ку ода ши ља ча за даљин ско
закљу ча ва ње.

Мно го је боља вари јан та одмр зи -
вач у спре ју. Ако га нема те при руци,
било шта алко хол но може да помог -
не. Не кори сти те силу, оште ће не бра -
ве је ску по попра ви ти.

Одмр за ва ње вру ћом водом

Kада је ста кло зале ђе но, нај го ри потез
који може те да напра ви те је поли ва -
ње вру ћом водом. Ста кло је крто и
због наглог загре ва ња вели ка је веро -
ват но ћа да ће пући. Упра во зато немој -
те да кори сти те ништа осим спре јо ва
за одмр за ва ње.

Пре ко ноћи оста ви те кар тон на ста -
клу и захва ти те га бри са чи ма. Ују тро
неће те мора ти да стру же те. Пази те
да је стру га ли ца ква ли тет на. Део за
стру га ње мора бити пла сти чан, а ника -
ко не од гво жђа или било ког чвр стог
мате ри ја ла, јер може те да изгре бе те
ста кло.

Бри са ње зама гље ног ста кла

Можда вам се некад деси ла ситу а ци -
ја попут ове: ста кло се магли, руком
пре ла зи те пре ко њега и прсте ном који
вам је на руци доди ру је те осе тљи ву
повр ши ну ста кла. Чим се ауто мо бил
загре је, схва ти те да сте упра во напра -
ви ли ште ту од 250 евра!

Заи ста је потреб но има ти крпи цу
за бри са ње зама гље ног ста кла, али
зачу ди ли бисте се коли ко људи не
зна да кори сти вен ти ла ци ју ауто мо -
би ла на испра ван начин. Осно ва све -
га је да се укљу чи узи ма ње вазду ха
спо ља да бисте ста кла држа ли чистим.
То пого то во вре ди за пуша че који
пуше у ауто мо би лу, па су им ста кла
увек масна.

Чупа ње замр зну тих вра та

Опра ли сте ауто мо бил током зиме, а
затим сте га пар ки ра ли и оста ви ли.
Пар сати касни је чека вас непри јат но
изне на ђе ње: вода се смр зну ла изме ђу
вра та и она су се зале пи ла. Ето про -
бле ма који је заи ста тешко реши ти а
да нешто не оште ти те.

Наи ме, чупа њем вра та, чак и пола -
га ним, изва ди ће те гуму из лежи шта

и врло веро ват но уни шти ти типло ве.
Након тога про бле ме ћете има ти чак
и лети. Дакле, ако сте већ пра ли ауто -
мо бил кад је напо љу испод нуле, пре -
бри ши те „што ко ве” и гуме вра та, те
их нама жи те гли це ри ном. То ће сачу -
ва ти гуме и олак ша ти отва ра ње зими.

Испу шта ње вазду ха из гума

Ста ри возач ки трик за пове ћа ње повр -
ши не при а ња ња гуме. Поред тога што
је опа сно, пого то во ако нема те пум пу
при руци да поно во напум па те гуме,
при лич но је бес ко ри сно с модер ним
гума ма.

Наи ме, због ламе ла сте кон струк -
ци је не само да неће те помо ћи већ
ћете веро ват но и одмо ћи. Kупите нове
зим ске гуме и пре гле дај те коч ни це.

Чишће ње само пред њег ста кла

Снег на кро ву и ста кли ма је јако опа -
сан, јер се при ли ком коче ња може
спу сти ти на пред ње ста кло, а посто ји
вели ка веро ват но ћа да спр жи те мотор
бри са ча или барем оси гу ра че. О пеша -
ку или живо ти њи због којих сте кочи -
ли да и не при ча мо.

Дакле, очи сти те снег са ауто мо би -
ла у пот пу но сти пре него што кре не те
да вози те.

Нео др жа ва ње раз ма ка

Пут је посут не само сољу већ и камен -
чи ћи ма. Иако су они вели чи не до три
мили ме тра, могу да оште те ста кло
ауто мо би ла. Данас се и ста кла „крпе”
посеб ном тех ни ком, али све зави си
од тога какав је тип напук ну ћа.

Вожња тик иза ками о на уни шти ће
вам хау бу и ста кло док каже те „кекс”.
Иако има те врхун ске гуме, добар сте
возач и зна те све „цаке”, држи те што
већи раз мак!

Вожња с пре ма ло гори ва

Зима је вре ме када на путу сва шта
може да се дого ди. Увек имај те бар
пола резер во а ра гори ва.

Ста не те ли негде на путу, у ноћи,
чека ју ћи да се про мет или ситу а ци ја
раш чи сти, неће те има ти гре ја ње ако
мотор не ради. То је већ само по себи
дово љан про блем.

Није дан поче так није лак, па можда
због тога то није ни поче так годи не.
Пошто се изре ђа пра зник за пра зни -
ком, јану ар се често „про тег не” ису -
ви ше до сле де ће пла те или пен зи је.

Овог пута смо, међу тим, про шли
без сла вља и оку пља ња. У већи ни слу -
ча је ва људи нису чека ли нову годи ну
као што су уме ли до сада.

Зато смо про ве ри ли са сугра ђа ни -
ма да ли им је ипак и овог пута тешко
пао јану ар ски „минус”.

СЛА ВИ ЦА РИСТИЋ, про да ва чи ца:
– Није баш. Али оду жи се, јер људи

у јану а ру можда нај ви ше потро ше
током годи не. Нај ви ше има и сла ва,
и пра зни ка, ту су и Божић и Нова
годи на, срп ска Нова годи на, уоп ште,
нај ви ше се нов ча ник испра зни. Људи
су у бес па ри ци и зато им се чини да
овај месец пре ду го тра је. 

МИО ДРАГ ЈАЊИЋ, 
про из во ђач јабу ка:

– Није, има 31 дан као и сва ки дру -
ги месец. Нисмо се истро ши ли током
пра зни ка. Овог пута је све било скром -
но због већ позна те ситу а ци је. Било
је тро ше ња, нарав но, али не у тој мери
као рани је. Рани јих годи на ми се

ствар но чини ло да је јану ар пре ду га -
чак. Тада бисмо до десе тог у месе цу
потро ши ли све паре.

СЛО БО ДАН ЈАНАЧ КО ВИЋ, 
про да вац:

– Сада ми се не чини да је јану ар
нај ду жи, али ако чека те пла ту или
пен зи ју, онда јесте. Мени није дуга -
чак – кад радиш сва ки дан и дола зиш
до нов ца сва ко днев но, онда про ђе
брзо. Ми смо обез бе ђе ни, мада зиму
сва ка ко не волим. Тре ба ради ти напо -
љу, ста ја ти на хлад но ћи. На пла ни ни
је дру га при ча...

БЛА ЖИ ЦА ЈАНАЧ КО ВИЋ, трго вац:
– Људи се мало истро ше током пра -
зни ка, па због тога делу је да јану ар
тра је веч но, али чиње ни ца је да се
овај месец не раз ли ку је од оста лих.
Ми ради мо сва ког дана, па нам је
све исто. Пра зни ке смо про ве ли код
куће, као и сви. Има ли смо издат ке
око нечег што нам је тре ба ло, у мањим
коли чи на ма, и гото во. Сигур но смо
потро ши ли мање него у истом пери -
о ду про те клих годи на. Рани је смо
могли да се оку пља мо, купо ва ло се,
ишли смо јед ни код дру гих. Сад живи -
мо како се мора, шта да се ради.

Како буде, биће, само да смо живи и
здра ви.

САНЕ ЛА АМЕ ТО ВИЋ, трго вац:
– Због све га је нај ду жи јану ар. И

зима је, и хлад но нам је, па због нов -
ца, иако смо пра зни ке про ве ли у дому,
с поро ди цом и децом. Нисмо ишли
нику да, али је ипак било рас хо да.
Нама је срп ска Нова годи на сла ва,
Све ти Васи ли је. Обе ле жи ли смо је
скром но, али је тро шко ва било, као
што их има увек.

МИЛЕ ШЕВИЋ, пен зи о нер:
– У прин ци пу јесте, након свих

сла вља и доче ка, прем да сада није
вре ме за то. Сад је било можда мање
раси па ња, али да се раз у ме мо, нема
ни шта да се тро ши. Народ нема
пара, то је чиње ни ца. Људи су се пру -
жи ли коли ко су могли. Ина че, при -
ме тио сам да ми за сва ки пери од у
годи ни има мо неку замер ку и кори -
сти мо га као оправ да ње за нешто што
нисмо ура ди ли или пости гли: те је
поче так годи не, те пра ви мо зим ни -
цу, па иде мо на лето ва ње, стал но
нешто... Јану ар нам је дефи ни тив но
нај ду жи „изго вор”.

Јеле на Ката на

Б. ЈАНАЧКОВИЋС. ЈАНАЧКОВИЋ С. АМЕТОВИЋ М. ШЕВИЋМ. ЈАЊИЋС. РИСТИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО ДА НЕ УНИ ШТИ ТЕ СОП СТВЕ НИ АУТО МО БИЛ

ПАРО ЛА „УРА ДИ САМ” МОЖЕ
СKУПО ДА ВАС KОШТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како наја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них радо ва на елек -
трич ној мре жи, у петак, 22. јану а ра,
од 9 до 10.30, без стру је ће бити део
Рит ске ули це у Стар че ву.

Истог дана, од 10 до 13 сати, стру -
је неће има ти ни део Банат ског
Новог Села од ула за из прав ца Вла -
ди ми ров ца до цен тра (шко ле). Засад
нису наја вље на искљу че ња у осталим

дело ви ма гра да и окол ним сели ма.
Инфор ма ци је о искљу че њи ма редов -
но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек тро -
вој во ди не”, па се о наја ва ма евен ту -
ал них додат них радо ва и при вре -
ме ној обу ста ви испо ру ке елек трич -
не енер ги је може те сва ко днев но
инфор ми са ти онлајн.

У „Елек тро вој во ди ни” кажу да ће,
ако буде вре мен ских непри ли ка,
радо ви бити отка за ни, као и да ће у
слу ча ју рани јег завр шет ка радо ва
напа ја ње кори сни ка бити укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на. Квар на
елек тро ди стри бу тив ној мре жи може -
те при ја ви ти на теле фон 319-220.

Како помо ћи улич ним псима
и мач ка ма да пре зи ме?

Ово смо ми

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Стал но се на нешто жали мо. Не ваља
нам власт, не ваља нам опо зи ци ја,
не ваља ју нам они што су сишли с
вла сти, не ваља нам кад нема опо -
зи ци је... Не ваља нам муж, не ваља
нам жена, не ваља нам ком ши ја, не
ваља ју нам сугра ђа ни... Нису нам по
вољи лека ри, апо те ка ри, ни шофе -
ри; про фе со ри и науч ни ци тек пој -
ма нема ју, а о чуве ним спор ти сти ма
да и не гово ри мо... Сма тра мо да
бисмо ми све уме ли мно го боље да
смо на њихо вом месту, али пошто
нисмо, куку мав чи мо и жали мо се

на њих по вас це ли дан. Зна се и где
то чини мо – на дру штве ним мре жа -
ма, под ра зу ме ва се.

Од свег тог пот пљуц ки ва ња и упи -
ра ња прстом у овог и оног не пре о -
ста не нам вре ме на да се мало загле -
да мо у саме себе и соп стве на
(не)дела. Кад бисмо то бар начас
учи ни ли, свет би напо кон и од нас
чуо мало тиши не. Из ње би само
један поштен закљу чак могао изник -
ну ти: Све што нам се деша ва, заслу -
жи ли смо, јер какви смо – за боље и
нисмо. Тако нам и тре ба, бре!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ ВАМ ЈЕ ЈАНУ АР „НАЈ ДУ ЖИ” МЕСЕЦ?

Тро ши се више него што се зара ди

Tоком зиме, када се мраз увла чи у
кости, напу ште не живо ти ње спа ва ју
на сне гу и леду. На ули ца ма нема
отпа да ка, а и нај ма ња мрви ца хра не
је углав ном заве ја на сне гом. То је
пра ва при ли ка да буде те хума ни и
помог не те улич ним пси ма и мач ка -
ма да пре жи ве зиму. Све што тре ба
да учи ни те јесте да их нахра ни те! У
удру же њу гра ђа на „Help Animals”
напо ми њу да је важно да при том
испо шту је те неко ли ко пра ви ла, да
од вашег добро чин ства не би било
више ште те него кори сти.

У тек сту на сај ту поме ну тог удру -
же ња ауто ри нагла ша ва ју да се пси
и мач ке нај че шће хра не пре пра -
жње ња кон теј не ра. Они одлич но зна -
ју када се кон теј не ри пра зне, па дола -
зе пре ками о на град ске чисто ће, јер
једу остат ке хра не које је неко слу -
чај но или намер но про суо поред
кон теј не ра. Сада зна те које је иде -
ал но вре ме и место да живо ти ња ма
одне се те оброк.

Ипак, хра ну ника ко не оста вљај те
непо сред но код кон теј не ра, већ 20–
30 мета ра даље. Ако оста ви те хра ну
тик поред кон теј не ра, пси и мач ке
би га потом могли бра ни ти као свој
извор хра не од људи који носе сме -
ће да би га баци ли.

Немој те нави ка ва ти живо ти ње да
се хра не испред ула за згра де, јер ће
после неко га вре ме на ста ја ти ту сати -
ма и поку ша ва ти да уђу у згра ду.
Тада може доћи до про бле ма са оста -
лим ста на ри ма. Ако их неко тера,
могу лаја ти, па можда чак и ује сти,
а неком би можда могло пасти на
памет и да их отру је или повре ди.
Дакле, пси се хра не на лока ци ји уда -

ље ној од ста но ва и људи и увек у
исто вре ме, јер само тако нико ме не
сме та ју и чим поје ду хра ну – оду.

На месту на коме хра ни те псе не
сме те оста вља ти кесе, фла ше, папи -
ре и дру ге отпат ке. Ако баш мора те
да поста ви те чини је, добро је уко па -
ти их у земљу тако да се не виде или
их нека ко обез бе ди ти, како их пси
не би раз но си ли.

На пита ње која хра на би била нај -
по год ни ја удру же ње „Help Animals”
одго ва ра да су пси на ули ци нави -
кли да једу остат ке од брзе хра не, па
сто га они вео ма често одби ја ју да
једу суву гра ну ли ра ну хра ну, наро -
чи то ако је с већим уде лом повр ћа.
Ни сухо ме сна та хра на није добар
избор јер не само да је ску па већ и
садр жи вели ке коли чи не соли, што
није добро за живо ти ње. Нај бо ље је
да у касап ни ци купи те јеф ти не остат -
ке меса, које ћете про ку ва ти све га
пет мину та. У поје ди ним меса ра ма
може те про на ћи и хра ну за псе пако -
ва ну као сала ма. Њу не тре ба кува -
ти. Kилограм кошта око 80 дина ра,
а дово љан је за чети ри пса. Ако ипак
кори сти те гра ну ли ра ну хра ну, мора -
те пси ма обез бе ди ти и воду.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак без стру је дело ви
Старче ва и Банат ског Новог Села



О томе како су у годи ни коро -
на ви ру са, јед ној од нај те жих у
послед њих неко ли ко деце ни ја,
функ ци о ни са ла пан че вач ка
насе ље на места и коли ко је у
таквим усло ви ма било могу ће
ура ди ти, гово ри ће чел ни људи
саве та месних зајед ни ца.

Поред тога, они ће пред ста -
ви ти и пла но ве за наред ну годи -
ну или макар оно што би воле -
ли да њихо ви сугра ђа ни доби -
ју у ско ри јој будућ но сти.

Сери јал су отво ри ла јужна
села, док је акту ел ни број резер -
ви сан за север на.

Јед на од нај те жих годи на у
послед ње вре ме није мимо и -
шла ни север на пан че вач ка села.

Упр кос уоби ча је ном почет -
ку, од про ле ћа 2020. пан де ми -
ја коро на ви ру са ути ца ла је на
све аспек те дру штва и функ -
ци о ни са ње систе ма, па су, поред
оста лог, сва места одмах фор -
ми ра ла кри зне шта бо ве с циљем
да се помог не првен стве но нај -
ста ри јим сугра ђа ни ма.

Уре ђе ње пут не мре же 
у Новом Селу

Ста ри сазив Саве та Месне зајед -
ни це Ново Село, пре ма речи ма
пред сед ни ка Недељ ка Топи ћа,
пре гу рао је ван ред ну ситу а ци ју
не успе ва ју ћи да реа ли зу је пла -
ни ра не актив но сти, али је зато
интен зив но пома гао пре све га
нај ста ри јим сугра ђа ни ма, поде -
лив ши им пре ко 900 паке та.

– Након уки да ња ван ред ног
ста ња и вра ћа ња живо та у коли -
ко-толи ко нор мал не токо ве, у
сарад њи с кому нал ним пред у -
зе ћем, успе ли смо да уре ди мо
деч је игра ли ште испред шко -
ле, као и пешач ку ста зу, која је
годи на ма била у изу зет но лошем
ста њу. Поста ви ли смо и мон та -
жне три би не на фуд бал ском
тере ну, које запра во нису ни
посто ја ле, а у сарад њи с Домом
кул ту ре окре че на је фаса да згра -
де те уста но ве – каже Топић.

Он је у јуну про шле годи не,
након општих избо ра и фор -
ми ра ња новог сази ва Саве та,
поно во име но ван за пред сед -
ни ка тог орга на вла сти, који је
убр зо у сарад њи с Гра дом Пан -
че вом ушао у про је кат јав но-
при ват ног парт нер ства.

– Након више годи на ура ђен
је асфалт у неко ли ко ули ца, у
укуп ној дужи ни од око осам
кило ме та ра, а иде ја нам је да
уре ди мо  целу пут ну мре жу,
укуп не дужи не 50 кило ме та ра.
Један од при о ри те та сва ка ко је
изград ња капе ле на Запад ном
гро бљу. Све у све му, Савет МЗ
је за наред ну годи ну поста вио
јасне циље ве и за сте пе ник поди -
гао лестви цу, уз жељу да мла -
ди ма пру жи мо све погод но сти
за оста ја ње овде, као и да евен -
ту ал но при ву че мо нове ста нов -
ни ке – исти че пред сед ник.

Кача рев ци се диче
„Језером”

Први човек кача ре вач ке Месне
зајед ни це Бран ко Бокун каже

да је акце нат био на одр жа ва -
њу посто је ћих инфра струк тур -
них обје ка та, одр жа ва њу зоне
цен тра, као и пут не мре же, па
су сани ра не удар не рупе на
коло во зи ма у свим ули ца ма.

– Вели ки про блем са одр -
жа ва њем и паље њем сме тли -
шта напо кон је решен интер -
вен ци јом Гра да Пан че ва, тако
да је од јесе ни поче ла ком -
плет на сана ци ја депо ни је, уз
одвоз каба стог сме ћа на реги -
о нал ну депо ни ју. У сарад њи с
нашим кому нал ним пред у зе -
ћем успе ли смо да на висо ком
нивоу одр жи мо огром ну повр -
ши ну заштит ног зеле ног поја -
са, као и ком плекс „Језе ро”,
на којем смо у пред се зо ни
бето ни ра ли ком плет но дно. То
је учи ње но уз све срд ну помоћ
наших мешта на у добро вољ -
ним рад ним акци ја ма, као и
уз финан сиј ску подр шку Гра -
да, а по истом осно ву ура ђе не
су и фаса де на објек ти ма домо -
ва пен зи о не ра, лова ца, голу -
ба ра и рибо ло ва ца. Поред тога,
обно вљен је уго вор с кикинд -
ском фир мом за одр жа ва ње
оба бива то ри ју ма. На понос
Месне зајед ни це, удру же ња
волон те ра, жена и дона то ра
сва ко днев но су бри ну ла за вре -
ме ван ред не ситу а ци је о нашим
нај ста ри јим мешта ни ма. У
новем бру је при пре мљен терен
на ула ску у село, где је, уз нову
рад ну акци ју мешта на, заса -
ђе но хиља ду ста ба ла багре ма
– наво ди Бокун.

Он каже да су усво је ни пла -
но ви за ову годи ну, а тичу се,
пре све га, настав ка радо ва на
кана ли за ци ји и завр шет ка
асфал ти ра ња ули ца Вино град -
ске, Косов ске и Про ле тер ске,
што је тре ба ло да буде завр ше -
но још про шле годи не, али је
поме ре но за ову.

– Тре ба ло би да изра ди мо
тро то ар у Ули ци Народ ног
фрон та, од цен тра ка Фискул -
тур ној ули ци, као и да сази да -
мо огра ду на месном гро бљу.
Ту је и про је кат рекон струк ци -
је пар ка у цен тру, а наме ра ва -
мо и да пове же мо ули це Вино -
град ску и Дими три ја Туцо ви -
ћа са Ули цом 4. окто бра. И на
кра ју, биће поно во сани ра не

удар не рупе на коло во зи ма –
наја вљу је лидер кача ре вач ке
Месне зајед ни це.

Акце нат на спор ту у Доло ву

И у Доло ву су волон те ри Месне
зајед ни це, коју пред во ди Дра -
го слав Гли го ри јев, пру жа ли сву
нео п ход ну помоћ мешта ни ма
за вре ме првог тала са пан де -
ми је.

– Након тога завр ше на је
прва фаза уре ђе ња Учи тељ -
ског пар ка, док су на Спорт -
ско-рекре а тив ном цен тру
„Доли на” поста вље ни кош и
елек трич на расве та, а напра -
вље ни су тере та на на отво ре -
ном и терен за одбој ку на
песку. Асфал ти ра на је Ули ца
Саве Kовачевића и сани ран

део улич не фаса де Дома кул -
ту ре, а у уну тра шњо сти тог
објек та рено ви ран је про стор
гале ри је. Насу то је пре ко три
кило ме тра путе ва с ризлом,
поста вље на су чети ри деч ја
игра ли шта, а у више навра та
чишће не су глав на и дивље
депо ни је. Заса ђе но је пре ко
сто сад ни ца бре за, да би на
кра ју годи не мали ша ни ма
било поде ље но пре ко пет сто
ново го ди шњих паке ти ћа –
исти че Гли го ри јев.

Он за ову годи ну наја вљу је
асфал ти ра ње бар још чети ри
ули це, а оче ку је и поста вља ње
елек трич не расве те и полу кру -
жног амфи те а тра за лет њу
позор ни цу у тре ћем рејо ну Учи -
тељ ског пар ка.

Кана ли за ци ја при о ри тет
Јабу ча на

Про шла годи на је била избор -
на годи на и у Јабу ци, где је
вла да ју ћа пар ти ја СНС доби ла
пре ко 70 одсто, што је нај у бе -
дљи ви је у гра ду и шире, а пред -
сед ник Саве та МЗ Сло бо дан
Илић каже да би је, због коро -
на ви ру са, нај ра ди је избри сао
гуми цом, јер су мно ги сугра -
ђа ни поста ли жртве ове опа ке
боле сти.

– Пан де ми ја је мно го тога
уко чи ла или успо ри ла, па
нисмо успе ли да се аде кват но
инфра струк тур но раз ви ја мо,
иако смо ура ди ли мно го тога,
попут ста за код Дома кул ту ре,

ста ди о на, шко ле. Поста вље на
су и два ауто бу ска ста ја ли шта,
као и деч ја игра ли шта, уре ђе -
ни при ла зи реци... Но, како
сам сигу ран да ћемо побе ди -
ти коро ну, тако могу да твр -
дим и да ће ова годи на бити
вео ма добра за нас, јер ће бити
мно го више ула га ња у наше
место. Реа ли зо ва ће мо више
мили о на вред не про јек те, па
сам сигу ран да ће сугра ђа ни
бити задо вољ ни. Рак-рана Јабу -
ке је кана ли за ци ја и нарав но
да ради мо и на томе, али мора -
мо да зна мо да је то у над ле -
жно сти репу блич ке вла сти, а
ми се искре но нада мо да ће у
бли ској будућ но сти бити решен
тај вели ки про блем, као и сана -
ци ја сео ског сме тли шта –
наводи Илић.

Гло гоњ ци сре ди ли чети ри
ули це

С дру ге стра не, за Месну зајед -
ни цу Гло гоњ мину ла годи на
била је јед на од нај у спе шни -
јих у 21. веку, макар у погле ду
уна пре ђе ња инфра струк ту ре.
Први човек тог места Слав ко
Јова нов ски исти че као нај бит -
ни је да је асфал ти ра но бли зу
пет кило ме та ра сео ских путе -
ва захва љу ју ћи јав но-при ват -
ном парт нер ству, које реа ли -
зу је Град Пан че во.

– Чвр ста под ло га се зацр не -
ла у ули ца ма Млин ској, Првог
маја и дело ви ма Школ ске и
ЈНА. Поред тога, стру га ним
асфал том насу ли смо поје ди не
кал др ми са не ули це у укуп ној

дужи ни од око јед ног кило ме -
тра. Изгра ди ли смо и бетон ску
пешач ку ста зу од села до капе -
ле од око 500 мета ра. На задо -
вољ ство мла дих, новим сло јем
асфал та пре кри ли смо терен
за руко мет на спорт ском цен -
тру, а наста ви ли смо опре ма -
ње деч јих игра ли шта у пар ку и
испред пра во слав них хра мо ва.
Изле ти ште Ске ла на Тами шу
доби ло је нови моби ли јар, а
захва љу ју ћи подр шци Гра да
зна чај но смо уре ди ли при ступ -
не путе ве ка тој реци – наво ди
пред сед ник.

Гло гоњ ци ма ће и у овој
години при о ри тет бити наста -
вак асфал ти ра ња, као и уре -
ђе ње ширег поја са у цен тру
села, са изград њом пар кин га
и тро то а ра.

– Што се тиче пан де ми је,
сам поче так је био нека ко везан
за наше место, јер је један од
првих зара же них у нашој
земљи упра во био из Гло го ња.
Ипак, нај ве ће про бле ме и нај -
ви ше зара же них, па и пре ми -
ну лих, има ли смо у теку ћем
тре ћем тала су, а међу њима је
било мла ђих осо ба, као и један
члан Саве та. Због коро не је
прак тич но замро дру штве ни
живот, није било тра ди ци о -
нал них мани фе ста ци ја, али
смо на кра ју годи не успе ли да
обра ду је мо око сто осам де сет
нај мла ђих сугра ђа на ново го -
ди шњим паке ти ћи ма – каже
Јова нов ски.

Петак, 22. јануар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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МЕСНЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ У ПРО ШЛОЈ (И У НОВОЈ) ГОДИ НИ (2)

И ПОРЕД МУКА С КОРО НОМ, 
БИЛО И ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА

Послед њих месе ци се гру па
гра ђа на из Јабу ке, које одли -
ку је вели ка љубав пре ма окол -
ној при ро ди, пре све га пре ма
Тами шу, орга ни зо ва ла у исто -
и ме но удру же ње с пре вас ход -
ним циљем да уре ди при о ба -
ље те попу лар не банат ске реке
и бри не о биљ ном и живо тињ -
ском све ту на том про сто ру.

Један од чла но ва управ ног
одбо ра те ново фор ми ра не еко -
ло шке орга ни за ци је, Саша
Чеча рић, исти че да ови енту -
зи ја сти све то чине из пуке
љуба ви и искљу чи во о свом
тро шку.

– Жеља нам је да наша пре -
ле па река буде огле да ло чисте
при ро де, па смо, поред оста -
лог, заса ди ли раз не мла ди це

дрве ћа где год смо могли, што
је укуп но сто ти нак ста ба ла.
Поста ви ли смо и на десе ти не
кући ца за пти це, хра ни ли ца,
као и два пољ ска ве-цеа. Има -
мо још мно го пла но ва, али
чека мо леп ше вре ме како
бисмо наста ви ли акци је –
каже Чеча рић.

Поред њега, вели ки допри -
нос дају и Горан Мил ков ски,
Пре драг Ива нов ски, Сло бо дан
Илић, Горан Јова но вић, Блаже
Ива нов ски и мно ги дру ги...

Банат ски Бре сто вац: Почет -
ком фебру а ра поче ће да ради
вртић, који ће функ ци о ни са -
ти при основ ној шко ли. ЈKП
„Kомбрест” је, уз помоћ волон -
те ра, чистио снег с тро то а ра.
Kада вре мен ски усло ви дозво -
ле, наста ви ће се запо че та сад -
ња, као и оре зи ва ње ста ба ла
која оме та ју сао бра ћај.

Банат ско Ново Село: Месна
зајед ни ца пла ни ра да ове
годи не наста ви асфал ти ра ње
пут не мре же, укуп не дужи не
око педе сет кило ме та ра. Пре
неки дан су поче ле про бе свих
узра сних гру па Фол клор не
сек ци је Дома кул ту ре.

Доло во: С првим пада ви на -
ма рад ни ци ЈКП-а „Доло ви”
су на тере ну и при о ри тет но
одра ђу ју посло ве зим ске слу -
жбе, то јест чишће ње сне га и
леда, и то на ули ца ма и путе -
ви ма у њихо вој над ле жно сти,
повр ши на ма за пар ки ра ње,
при ла зи ма јав ним уста но ва -
ма и свим бит ним пешач ким
ста за ма, а гра ђа ни се моле да
сво ја вози ла и маши не укло -
не с бан ки на. Поче ле су при -
пре ме за ово го ди шњу „Вина -
ри ја ду”, а биће одр жа но само
так ми че ње, без при су ства
посе ти ла ца.

Гло гоњ: Прва ово го ди шња
сед ни ца Саве та МЗ зака за на
је за петак, 22. јану ар, а на
њој ће бити усво јен финан -
сиј ски план за 2021. годи ну.
При пре ме за наста вак сезо не
Фуд бал ског клу ба „Гло гоњ”
поче ће у неде љу, 24. јану а ра,
под вођ ством тре не ра Небој -
ше Петро ви ћа.

Ива но во: Савет Месне зајед -
ни це одр жао је у четвр так,
21. јану а ра, сед ни цу на којој
је усво јен финан сиј ски план
за теку ћу годи ну, а при о ри -
те ти су асфал ти ра ње и изград -
ња капе ле. Пре неки дан, у
шуми ка Стар че ву, ухва ће ни
су кра дљив ци дрва.

Јабу ка: Недав но су Јабу ку
посе ти ли епи скоп банат ски
Ника нор, вла ди ка Сте фан –

ста ре ши на Хра ма Све тог Саве,
као и в. д. дирек то ра Упра ве
за сарад њу с црква ма и вер -
ским зајед ни ца ма Вла ди мир
Рога но вић.

Кача ре во: Удру же ње жена
„Етно-кутак” при ре ди ло је у
поне де љак, 18. јану а ра, так -
ми че ње за нај бо ље при пре -
мље не пих ти је, а међу осам
узо ра ка пето чла ни жири је за
побед ни цу про гла сио Зору
Чубрић, испред Љиља не Јова -
нов и Миле ве Пет ков ски. Орга -

ни за то ри „Сла ни ни ја де” под -
не ли су зах тев над ле жним
орга ни ма да ова мани фе ста -
ци ја буде одр жа на сре ди ном
мар та, под усло вом да то дозво -
ли епи де ми о ло шка ситу а ција.

Омо љи ца: Саве ту Месне зајед -
ни це пред сто ји сед ни ца на
којој ће бити усво јен финан -
сиј ски план за ову годи ну и
поста вље ни при о ри те ти у вези
са уре ђе њем села, а акце нат
ће бити ста вљен на ули це које
су на реду за асфал ти ра ње. И
даље је у току реви та ли за ци -
ја сео ске депо ни је.

Стар че во: Недав но је хума -
ни тар ној орга ни за ци ји „Чепом
до осме ха” пре да та нова коли -
чи на пла стич них затва ра ча.
Ово је стал на акци ја Месне
зајед ни це, а реци кла жне кути -
је се нала зе у ајнфо ру Месне
зајед ни це, па сва ко ко жели,
може да доне се чепо ве и
допри не се  акци ји. Дом кул -
ту ре је купио нову мик се ту за
KKK, модер ни зо ван је видео-
над зор и нару че на је нова
огла сна табла, која ће бити
осве тље на. Нека да шњи локал
кафеа „Печур ка” конач но је
вра ћен овој уста но ви.

Месне актуелности

АКЦИ ЈЕ НОВОГ УДРУ ЖЕ ЊА ЈАБУЧ КИХ

ЉУБИ ТЕ ЉА ПРИ РО ДЕ

Све за свој Тамиш!

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Асфалтирање Млинске улице у Глогоњу

Ново стајалиште на улазу у Јабуку

Игралиште у доловачком Учитељском парку

За опште добро из сопственог џепа
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Сне жа на Жана Ђор ђе вић,

про фе сор раз ред не наста ве

Кул ту ра је наме тљи во кроз
исто ри ју тра жи ла сво је место.
Била је у слу жби есте ти ке,
пре сти жа, само и зра жа ва ња,
опстан ка, бун тов ни штва, али
данас је она у вели кој мери
обра зов на алат ка.
ФИЛМ: Фил мо ви су за мене
сво је вр сни слат ки ши за сва
чула! Како вели Лаза Костић
у песми „ Santa Maria della
Salute”: „Две се у мени поби -
ше силе, мозак и срце, памет
и сласт”, и ја тако век веку -
јем пра ве ћи спо не изме ђу ума
и душе. Лази се дивим, љубав
тра же ћи, и са они ма који ме
не раз у ме ју живим, а у овом
фил му Здрав ка Шотре про -
жи вех пре да ну, дру штве ним
гра ни ца ма угу ше ну, сна жну,
живот но потреб ну љубав. Како
и сама тра гам за исти ном у
свим врста ма љуба ви свој стве -
не људ ским бићи ма, овај
филм ме кроз њихов бол и
жртву сна жи и реге не ри ше.
КЊИ ГА: Књи ге су добре при -
ја те љи це, мудри це, савет ни -
це. Читај мо, јер тако нала зи -
мо одго во ре на мно га пита -
ња, сна жи мо добро ту наших
бића, нала зи мо путо ка зе ка
бољим одно си ма чове ка са
чове ком, при ро дом, пла не -
том. Све док сам вре ме на у
којем мој народ нај бо ље разу -
ме и често кори сти (на моју
дубо ку жалост) речи увре де,
пре зи ра и осу де. Неис то ми -
шље ни ци су обе ле же ни, а
искре ност, раз ли чи тост и
непо сред ност се тума че као
глу пост и непри ја тељ ство.
Брза мо. Гор ди мо се. Зато надо -
хват руку имам књи ге Љиља -
не Хабја но вић Ђуро вић. Њени
рома ни ме кроз исто риј ске
лич но сти и деша ва ња при бли -
жа ва ју вре ме ни ма која су
корен наших дана шњих облич -
ја. Баве се људи ма који су чвр -
сто гази ли овом пла не том,
бива ли изло же ни разним људ -
ским нева љал стви ма, неправ -
да ма, пази ли на тра гове које

оста вља ју и одла зи ли. Љиља -
на сли ко ви то раз от кри ва везу
изме ђу дела ња и суд би не, зла
и добра на овом све ту. Ука зу -
је на важност очу ва ња сво је
чисто те. Нада све ми при ја то
што се Љиља на кроз суд би не
лико ва освр ће на веру и духов -
ност, које су основ ни сми сао
мог тра ја ња. Њене су рече ни -
це нена ме тљи ве. Њене су пору -
ке кли це ваља но сти. Њена
дела су искре наде који ма се,
рања ва на, изно ва вра ћам.
Издво ји ћу „Со земљи”, која
гово ри о живо ту Сто ја на Јова -
но ви ћа, а који кроз веко ве сија
као наш Све ти Васи ли је Остро -
шки, мом срцу мио. Књи га
нам при бли жа ва сва ко днев но
муче ни штво и пре да ну жртву
Све тог Васи ли ја за свој народ
и веру. Волим га.
МУЗИ КА: Волим музи ку.
Живим је. Леко ви та је за мене.
Песме Ђор ђа Бала ше ви ћа су,
по мом мишље њу, испе ва не
при че. Вешто, нежно, чач ка -
ју ћи по људ ским вред но сти -
ма и мана ма, Ђоле пра вим
речи ма и дубо ко про жи ма ју -
ћим мело ди ја ма пра ви мосто -
ве с мојим бићем. Мно го
волим песму „Сло вен ска”, јер
јед ном руком држим бес крај -
ност живље ња, док дру гом
доди ру јем недо ку чи ву смрт.
Наклон и Лани Костић (сцен -
ско име јој је Лаки ко), босан -
ско хер це го вач кој челист ки -
њи, чије ком по зи ци је обо жа -
вам. Мла да, осо бе на, емо тив -
на, бли ска ми енер ги јом и
обли ци ма изра жа ва ња и сва -
ки пут дру га чи ја. Одвој те вре -
ме на да је дожи ви те. Њено
ства ра ње отва ра вра та дру га -
чи јег све та.

Со земљи

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

„ВИТА ЛО ВА” НАГРА ДА

Књига Васе Пав ко ви ћа
у ужем избо ру

Жири за доде лу награ де „Злат -
ни сун цо крет”, коју је осно ва -
ла ком па ни ја „Витал”, у саста -
ву: Дра ган Бабић, Дра ган Јова -
но вић Дани лов и Вла ди мир
Гво зден (пред сед ник), након
раз ма тра ња две ста педе сет при -
сти глих насло ва сачи нио је ужи
избор од осам на ест кан ди да та
за награ ду, а међу
њима је и књи га Пан -
чев ца Васе Пав ко ви -
ћа „Ехо Бео гра да”.

Поред „Еха Бео гра -
да”, кан ди да ти су:
Саша Кара лић, „Три
зна ка кру га” („Гео по -
е ти ка”); Див на Вук -
са но вић, „Девој ка са
шта пом” (Кул тур ни
цен тар Новог Сада);
Вла ди мир Копицл,
„Пур пур на дека да” („Дере та”);
Игор Маро је вић, „Оста ци све -
та” („Дере та”); Фра ња Петри но -
вић, „Конач ни изве шта ји о рав -
но те жи” („Ака дем ска књи га”);
Дра шко Сики мић, „Ката ри на”
(„Лом”); Алек сан дар Танур џић,
„Уста ми пуна виша ња” („Про -
ме теј”); Дејан Тиа го Стан ко вић,
„Зама лек: роман о кисме ту”
(„Лагу на”); Срђан Срдић, „Љубав -
на песма” („Пар ти зан ска књига”);

Енес Хали ло вић, „Људи без гро -
бо ва” („Лагу на”); Пре драг Мар -
ко вић, „Давид про тив Оту жног
Зло ду ха” („Сола рис”); Дар ко
Цви је тић, „Што на поду спа -
ваш”, (Књи жев на ради о ни ца
Рашић); песнич ке збир ке „Про -
ху ја” Дра га на Лаки ће ви ћа („Пар -
те нон”) и „Рав на црта” Ласла

Бла шко ви ћа (КОВ),
те књи га при ча „Епи -
зо ди сти и јуна ци”
Вла ди сла ве Вој но вић
(„Лагу на”) и нај зад
књи ге есе ја „О песни -
ци ма и бар до ви ма”
Нико ле Бер то ли на
(„Тре ћи трг – Сре бр -
но дрво”) и „Бекет:
човек и дело” Бори -
во ја Гер зи ћа („Злат -
но руно – Мил сто не”).

Нај у жи избор биће саоп штен
до кра ја јану а ра. Награ да, која
под ра зу ме ва дипло му и нов ча -
ни износ, биће уру че на почет -
ком фебру а ра у Бео гра ду.

„Злат ни сун цо крет” доде љу -
је се два де сет први пут за нај -
бо ље књи жев но оства ре ње на
срп ском говор ном под руч ју у
жан ро ви ма рома на, при по вет -
ке, пое зи је, књи жев не кри тике,
есе ја и књи жев не публи ци стике.

НАГРА ДА „ПОЛИ ТИ КИ НОГ ЗАБАВ НИ КА”

Роман Дра га не Мла де но вић 
међу нај бо љих шест

Почет ком годи не тра ди ци о нал -
но се доде љу је Награ да „Поли -
ти ки ног забав ни ка” за нај бо ље
књи жев но дело наме ње но мла -
ди ма обја вље но у прет ход ној
годи ни на срп ском јези ку.

У кон ку рен ци ји за нај бо ље
дело у 2020. нашло се педе сет
пет насло ва, од којих је у ужи
избор ушло шест, а међу њима
је и роман за мла де „Све што
(ни)сам желе ла” Дра га не Мла -
де но вић, у изда њу „Кре а тив ног
цен тра”.

Роман наше сугра ђан ке Дра -
га не Мла де но вић „Све што
ни(сам) желе ла”, са илу стра -
ци ја ма Душа на Павли ћа, обра -
ћа се првен стве но тинеј џе ри -
ма, али може бити инте ре сан -
тан и мла ђој деци, као и одра -
сли ма. Тема рома на вео ма је

акту ел на. Ком пју тер ски вирус
изне на да пре ла зи на људе и у
гра ду је ван ред на ситу а ци ја.
Два на е сто го ди шња Нина слу -
чај но се нашла одво је на од
роди те ља, у кући сво је баке, а
да ствар буде још зани мљи ви ја
– ту је и сед мак Макс, њена
тај на сим па ти ја из шко ле. На
тај начин запо чи ње прва књи -
га буду ћег сери ја ла, чији су
глав ни јуна ци Нина и Макс.

У ужем избо ру су и рома ни
„Црна пти ца” Алек сан дре Јова -
но вић („Кре а тив ни цен тар”),
„Загр ли Месец” Дани це Бого -
је вић („Лагу на”), „Одбе гла
мама” Сне жа не Гњи дић
(„Клет”), „Упо моћ, изгле да да
сам се заљу би ла” Робер та Така -
ри ча („Лагу на”) и „Кли ше” Ане
Марић („Клет”).

Жири за доде лу Награ де
„Поли ти ки ног забав ни ка”, у
саста ву: ака де мик Алек сан дар
Костић (пред сед ник), пси хо -
лог, Ире на Шпа ди јер, про фе -
сор ка Фило ло шког факул те та
у Бео гра ду, Петар Арбу ти на,
извр шни дирек тор „Слу жбе ног
гла сни ка”, Мило рад Милин ко -
вић, филм ски реди тељ, и Петар
Мила то вић, у име редак ци је
током ове неде ље саоп шти ће
име добит ни ка, док ће награ да
(пла ке та и нов ча ни износ) бити
тра ди ци о нал но уру че на 25.
јану а ра, на дан „Поли ти ке”.

Ову пре сти жну награ ду до
сада су осво ји ла чети ри изда ња
„Кре а тив ног цен тра”: „Све је у
реду” (2017), „(Не) питај ме како
сам” (2015) и „Ципе ла на кра ју
све та” и „Стил ске игре” (2014).

ОДР ЖА НА ПРЕ МИ ЈЕ РА ФИЛ МА

Излаз у слу ча ју 
опа сно сти

У дво ра ни „Апо ло”
Дома омла ди не у
петак, 15. јану а ра,
одр жа на је пре ми је -
ра фил ма под нази -
вом „Излаз у слу ча ју
опа сно сти”.

Гру па мла дих
љуби те ља филм ске
умет но сти из Пан че -
ва оку пи ла се са иде -
јом да сни ми крат -
ко ме тра жни игра ни
филм под име ном
„Излаз у слу ча ју опа -
сно сти”, алтер на тив -
ни филм о кул ту ри
изла за ка, али не само
оних по жур ка ма већ
и изла за ка из зоне
ком фо ра.

Филм ску еки пу
чине Мили ца Саму -
и лов (16), режи ја и
мон та жа, Ката ри на
Путић (19), глав ни
про ду цент, Боја на
Дакић (16), дирек тор фото гра -
фи је, Радо ван Рачић (19), каме -
ра, Анто ни је Стан ко вић (17),
аси стент режи је, мон та жа и
глу ма, и Мар та Ста ној ло вић
(19), звук. Глум ци у овим фил -
му су Тија на Вуко вић(16), Коста
Ста ној ло вић (16), Рашко Ђука -
но вић (16), Маг да ле на Вој во -
дић (19), Ани та Дакић (19),

Борис Мрвош (17), Душан Бил -
кан (17), Мар тин Путић (17) и
Мак сим Кру мес (16).

Из кре а тив ног тима „Аван -
гра унд фил ма” већ наја вљу ју
да посто је иде је и пла но ви за
нове фил мо ве.

Про јек ци ја је одр жа на у скла -
ду с про пи си ма о зашти ти од
кови да 19.

КЊИ ГА ЈОВАН КЕ ЈАН ЧИЋ

Кад про шлост забо ли

У све тлу тре нут них деша ва ња,
књи га наше сугра ђан ке Јован -
ке Јан чић може вам бити инте -
ре сант но и поуч но шти во.

Роман „Кад про шлост забо -
ли” обја вљен је 2018. годи не, а
недав но је дожи вео и дру го
изда ње. Писан је по исти ни -
том дога ђа ју.

– После три де сет годи на сре -
ла сам дру га ри цу из детињ ства.
Уз ручак смо пре при ча ва ле
дого дав шти не из детињ ства.
Има ла је један пери од када
нико није знао шта се с њом
деша ва ло. Тог дана ми је испри -
ча ла јези ву исти ну. Пла ка ле
смо обе и после дугог раз ми -
шља ња одлу чих да је питам да
ми дозво ли да напи шем роман.
Раз ми шља ла је дуго и на кра ју
при хва ти ла пону ду, уз моје обе -
ћа ње да ника да нећу ода ти њен
иден ти тет и да ћу изме ња ти

сва име на. Хте ла сам кроз
роман да ука жем на педо фи ле
који хара ју кроз наше живо те,
да скре нем пажњу деци да не
сме ју ћута ти о таквим ства ри -
ма и роди те љи ма да буду бли -
ски са сво јом децом... Када сам
завр ши ла роман, прво сам њој
посла ла да про чи та. Рекла је
да је једва пре жи ве ла то чита -
ње и дала ми је дозво лу за
штам пу. Тај на коју је чува ла
дубо ко у себи обе ле жи ла је њено
детињ ство и мла дост... Један
човек који је читао моју књи гу
послао ми је пору ку: „Читам
вашу књи гу, пла чем и гле дам
ћер ку. Нешто ме гуши...” –
рекла је Јован ка.

Књи га се може наба ви ти у
елек трон ској књи жа ри „Пое та”
или путем директ ног кон так та
са аутор ком на дру штве ној мре -
жи „Феј сбук”.

Дом омла ди не Пан че во рас пи -
сао је четр де сет четвр ти кон -
курс за Збор ник пое зи је и крат -
ке про зе мла дих с про сто ра
екс-Ју под нази вом „Руко пи си
44”. Пра во уче шћа има ју сви
ауто ри изме ђу пет на ест и три -
де сет годи на који пишу на екс -
ју го сло вен ским јези ци ма, као
и на јези ци ма наци о нал них
мањи на у Репу бли ци Срби ји.
Кон курс ће бити отво рен до 21.
фебру а ра.

На кон кур су се може уче -
ство ва ти с пое зи јом и/или крат -
ком про зом. Тре ба посла ти до
три песме и/или три крат ке
при че: песме дужи не до две, а
при че до три куца не стра не (за
при че до седам хиља да карак -
те ра, вели чи на фон та 12), пот -
пи са не пуним име ном и пре -
зи ме ном, годи ном рође ња,
адре сом ста но ва ња (и држа -
вљан ством у слу ча ју да аутор
живи у ино стран ству), бро јем
теле фо на и имеј лом. Моле се
ауто ри да лич не подат ке оста -
ве и у „телу” меј ла и на почет -
ку фај ла с радо ви ма, као и да
песме одно сно при че буду у
јед ном Word доку мен ту, да се
не шаљу ком пре со ва но (ЗИП,

РАР…) и да буду без екс тер них
лин ко ва. Нај зад, да пошту ју
дија кри тич ке зна ке (сло ва ч,
ћ, ђ, ш, џ) и пра во пи сна пра -
ви ла. Радо ве тре ба сла ти на
адре су zbornikrukopisi@g-
mail.com.

Дом омла ди не Пан че во пре -
по ру чу је сла ње радо ва путем
елек трон ске поште, а обич -
ном поштом само уко ли ко
ауто ри нису у могућ но сти да
поша љу радо ве дру га чи је. У
том слу ча ју адре са је: Дом
омла ди не Пан че во, Све тог
Саве 10, 26000 Пан че во, Срби -
ја (с назна ком „за Руко пи се
44”). Моле се ауто ри да пошту -
ју пра ви ла кон кур са и рок за
сла ње радо ва!

„Руко пи си 44” иза ћи ће из
штам пе почет ком маја теку ће
годи не, а за мај је пла ни ра на и
про мо ци ја у Пан че ву, одно сно
тро днев ни фести вал (уко ли ко
дозво ле епи де ми о ло шке мере).
Ауто ри ма из Босне и Хер це го -
ви не, Хрват ске, Сло ве ни је,
Маке до ни је и Црне Горе који
не буду били у могућ но сти да
дођу на про мо ци ју Збор ни ка
аутор ски при мер ци биће посла -
ти поштом.

КОН КУРС ЗА ЗБОР НИК „РУКО ПИ СИ 44”

ЗА МЛА ДЕ АУТО РЕ
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ПАН ЧЕВ ЦИ АТЛЕ ТИ ЧА РИ

КРА ЉИ ЦА СВИХ СПОР ТО ВА
Нека да није нај ва жни је бити нај бо -
љи, него бити спре ман за трку. Дати
све од себе зна чи бити посве ћен, упо -
ран и има ти жељу да се заси ја пуним
сја јем...

Физич ка и пси хич ка спрем ност

Стра хи ња Стев шић (16) почео је да
тре ни ра атле ти ку са чети ри годи не и
сећа се да су му први тре нин зи били
попут игре.

– Почео сам на наго вор роди те ља,
јер сам као мали стал но тра жио да се
трка мо, па су они уочи ли моје инте -
ре со ва ње за трча ње. У атле ти ку спа да
више дисци пли на и по томе се овај
спорт раз ли ку је од већи не оста лих.
Осим тога, посеб на је и по томе што
је, поред физич ке, вео ма бит на и пси -
хич ка спрем ност – при ча Стра хи ња.

У овом спор ту кон ку рен ци ја је јака
у свим дисци пли на ма, чак ни на
држав ним так ми че њи ма не мора да
зна чи да ће побе ди ти нај бо љи, већ
нај спрем ни ји.

– Потреб но је мно го рада и тру да.
Али, поред физич ке, важна је и пси -
хич ка сна га, јер тре ма, као и пре ве -
лик при ти сак и пре ве ли ка оче ки ва ња
могу вео ма да погор ша ју начин и так -
ти ку трча ња – обја шња ва.

Прву меда љу је осво јио на првој
трци, а то је био крос РТС-а на бео -
град ском Хипо дро му.

– Нај дра жа ми је награ да за нај бо -
љег спор ти сту гра да Пан че ва за сво је
годи ште 2016. годи не – каже он.

С годи на ма тре ни ра ња нау чио је да
на пораз не гле да као на губи так, већ
као моти ва ци ју за боље и јаче тре ни -
ра ње.

– У атле ти ци ми се допа да ју неизве -
сност до самог кра ја трке и онај адре -
на лин на ста зи, али на првом месту је
то што, ко год да побе ди, сви јед ни
дру ги ма чести та мо и наста вља мо
друже ње – закљу чу је Стра хи ња.

Пот пу на пре да ност

Милана Тирнанић (26) сту дент ки ња
је Више спорт ске и здрав стве не шко -
ле, прва ки ња Срби је и Бал ка на у
сприн ту на сто мета ра. Уче ство ва ла
је и на Европ ском првен ству.

– На окру жном так ми че њу из
атлети ке у Пан че ву уочио ме је тре -
нер и позвао ме да дођем у клуб на
тре нинг. Тако сам поче ла – при ча
Мила на.

Као мла ђа је исто вре ме но тре -
нирала више спор то ва, јер јој 
никада није било довољ но физич ке
актив но сти.

– Атле ти ка је осно ва и кра љи ца
свих спор то ва. Зах те ва физич ку и пси -
хич ку спре му у мери као мало који

дру ги спорт и  пот пу ну
пре да ност – обја шња ва.

Од самог почет ка кре -
ну ла је амби ци о зно,
жељ на добрих резул та -
та. Јед на од нај дра жих
награ да јој је брон за на
Бал кан ском првен ству
у Истан бу лу 2019.

– Врло је важно нау -
чи ти да се избо ри те с
неу спе хом. Увек сам
могла брзо да се поми -
рим с тим и већ сутра -
дан сам наста вља ла
даљи рад и стре мље ње
ка новом циљу – каже
Мила на.

Пут ка успе ху

Сања Марић (14) рође -
на је у Сом бо ру, али сада
живи у Пан че ву с роди -
те љи ма, бра том и
сестром. Атле ти ком је
поче ла да се бави када
је има ла седам годи на.

– У цен тру Сом бо ра
одр жа ва ло се так ми че -
ње на које сам се при ја -
ви ла из радо зна ло сти, али сам убе -

дљи во побе ди ла, што нисам
оче ки ва ла. На кра ју тог так -
ми че ња тре не ри ца ме је запа -
зи ла и пред ло жи ла мојој мами
да ме упи ше у њен клуб –
при ча Сања.
Атле ти ка јој се допа да јер је

инди ви ду ал ни спорт и резул -
тат зави си искљу чи во од ње
саме.
– Има мно го дисци пли на у

који ма се сва ко може про на -
ћи. Не сма тра ју је без раз ло -
га „кра љи цом”, јер је осно ва
сва ког дру гог  спор та – каже
она.
Бити атле ти чар зна чи путо -

ва ти на број на так ми че ња,
има ти изу зет но тешке и зах -
тев не тре нин ге, одри ца ти се
мно гих ства ри да би се пости -
гли добри резул та ти... Кон ку -
рен ци ја је, и Сања потвр ђу је,
изу зет но јака.
– Прва награ да коју сам осво -

ји ла била је она на улич ној
трци у Сом бо ру. А нај дра же меда ље
су ми све држав не, јер сам се нај ду же
при пре ма ла и нај ви ше тру да уло жи -
ла у њих – при ча Сања.

Сања каже да се спор ти сти повре -
ме но суо ча ва ју с неу спе хом, али да је
он неиз бе жан део пута ка успе ху.

– Бит но је да у таквим ситу а ци ја ма
не оду ста не мо, већ да уста не мо уздиг -
ну те гла ве. Чак и ако не оства рим оно
што сам желе ла, доби ла сам нешто
дру го вео ма важно: ново иску ство и
поу ку коју ћу при ме ни ти за убу ду ће –
обја шња ва.

Иако се у овом спор ту сва ко бори
за себе, атле ти ка јој је омо гу ћи ла да
стек не доста нових при ја те ља из Срби -
је и дру гих зема ља.

– Атле ти ка ме је нау чи ла мно гим
вред но сти ма, нау чи ла ме је да никад
не оду ста јем, да после пора за будем
још јача, да се борим и да пре све га
будем добар човек – закљу чу је Сања.

Поме ра ње гра ни ца

Љуп чо Цвет ко ски (54) про фе сор је
физич ког вас пи та ња у Еко ном ско-
-трго вин ској шко ли „Паја Мар га но -
вић” и упо ре до ради као тре нер. Сво -
ју кари је ру као атле ти чар и тре нер
про вео је у АК-у „Дина мо” Пан че во.
На осно ву резул та та које је пости гао
као тре нер, сте као је мастер, нај ви шу
лицен цу у спор ту. Са супру гом Гор -
да ном има ћер ку Лану, која се успе -

шно бави атле ти ком.
Она је осва ја ла меда -
ље на Првен ству
Срби је за пио ни ре у
баца њу копља.

– Атле ти ком сам
почео да се бавим са
шесна ест годи на. У то
вре ме сам се с вршња -
ци ма из окол них згра -
да у насе љу бавио
разним спор то ви ма.
Када би на теле ви зи -
ји био пре нос неког
првен ства, ми смо се
у томе так ми чи ли.
Пра ви ли смо ринг за

бокс, сто за сто ни тенис од шпер пло -
че, голо ве за фуд бал од дрве та, игра -
ли смо кошар ку... Био сам нај бр жи у
оде ље њу и један од нај бр жих у шко -
ли и тако сам почео да тре ни рам
атле ти ку – при ча.

Атле ти ка је инди ви ду ал ни и вео ма
зах те ван спорт, у коме је нај ве ћа одго -
вор ност на самом атле ти ча ру. Даје
могућ ност да спор ти ста стал но поме -
ра гра ни це у брзи ни, скоч но сти, сна -
зи, издр жљи во сти... Атле ти ка тра жи
вели ка одри ца ња, напо ран рад и атле -
ти чар је стал но у над ме та њу са самим
собом.

– По завр шет ку Факул те та за физич -
ку кул ту ру и након атлет ске так ми -
чар ске кари је ре почео сам да се бавим
тре нер ским послом. Од почет ка сам
радио с нај мла ђим так ми ча ри ма који
су поха ђа ли атлет ску шко лу „Дина мо”
и од њих ства рао
шам пи о не у свим
ста ро сним кате го -
ри ја ма, од пио ни -
ра до сени о ра.
Кон ти ну и ра но сам
се струч но уса вр -
ша вао чита ју ћи
лита ра ту ру, поха -
ђа њем семи на ра и
раз ме ном про фе -
си о нал них иску -
ста ва с коле га ма.
На почет ку сво је
тре нер ске кари је -
ре имао сам сре ћу
да код мене поч не
да тре ни ра јед но
вели ко атлет ско
име, Бог да на Мимић,   осва јач злат -
них меда ља на првен стви ма Бал ка на
и уче сник свих вели ких европ ских и
свет ских так ми че ња – при ча Љуп чо.

Поно сан је на то што је пет пута
био про гла шен за нај у спе шни јег тре -
не ра у Срби ји.

– У атле ти ци нај ви ше волим поме -
ра ње гра ни ца, бор бу са самим собом,
са што пе ри цом и с кон ку рен том на
ста зи – обја шња ва.

Као атле ти чар, сво јим нај ве ћим
успе хом сма тра осва ја ње меда ља на

првен стви ма Југо сла ви је у јуни ор ској
и сени ор ској кон ку рен ци ји, као и оба -
ра ње сени ор ског рекор да Вој во ди не
на 1.500 мета ра, који ни после три де -
сет годи на није над ма шен.

– Када су у пита њу успе си у тре -
нер ском послу, не знам да ли су ми
дра жа три сени ор ска рекор да Срби је
мојих атле ти ча ра, и један пио нир ски,
осва ја ње злат них меда ља на првен -
стви ма Бал ка на, или уче шће на свим
зна чај ним европ ским и свет ским
првен стви ма – закљу чу је Љуп чо.

Радост живо та

Миле Угрен (68) поре клом је из Босан -
ске Кру пе, а у Стар че во се досе лио
1956. годи не. Завр шио је Факул тет
физич ке кул ту ре и брзо постао про -
фе си о нал ни атлет ски тре нер. Иако је
у пен зи ји, и даље је акти ван у раду са
атле ти ча ри ма. Током тре нер ске кари -
је ре имао је шезде сет девет репре -
зен та ти ва ца, а након уче шћа на семи -
на ру „Деч ја атле ти ка” 2002. у Москви
с руског је пре вео књи гу „Деч ја атле -
ти ка ИААФ”.

– Чини ми се да сам, чим сам про -
хо дао, одмах и потр чао, ска као,
бацао... То ме пра ти током целог
живо та. Зва нич но сам се при кљу чио
Атлет ском клу бу 1967. годи не. Тада
сам био осмак и на школ ском првен -
ству општи не Пан че во побе дио сам
гото во у свим атлет ским дисци пли -
на ма: 60 м, 400 м, баца ње кугле,
скок удаљ и шта фе та 4 х 100 м. Прве
три годи не бавље ња атле ти ком биле
су кроз игру и јур ња ву ули ца ма и
пољи ма у Стар че ву, а када сам ушао
у осам на е сту годи ну, почео сам
озбиљ ни је да тре ни рам – бавио сам
се трча њем на сред њим пру га ма,
800–1.500 м.

Исти че да је атле ти ка пси хо фи зич -
ки изу зет но зах те ван спорт, јер тра -
жи пуно рада, одри ца ња, пуно пре тр -
ча них кило ме та ра у висо ком оби му и
интен зи те ту.

– Тре нер ску кари је ру сам запо чео
1977. годи не одмах по завр шет ку
факул те та и још увек сам у њој. Ства -
рао сам јуни ор ске и сени ор ске репре -
зен та тив це, а пре све га људе отво ре -
не, поште не и спрем не на сва ко пожр -
тво ва ње и пуне иде а ли зма пре ма атле -
ти ци и дру штву. Увек сам гра дио и
волео ведро рас по ло же ње, радост
живо та, смех... Јур ња ва за рекор ди ма
ми није била при о ри тет – каже Миле.

Њего ва прва награ да сти гла је кра -
јем основ не шко ле, када је про гла -
шен за нај бо љег спор ти сту ОШ „Вук
Кара џић” у Стар че ву. Дру га, за њега
вео ма зна чај на, била је на нивоу Вој -
во ди не – награ да „Јован Микић Спар -
так” 1992. годи не за нај бо љег атлет -
ског тре не ра.

– У атлет ском спор ту нај ви ше волим
то што резул тат зави си од мог рада,
што је егзак тан и не зави си од суди ја,
нема пре ва ре – каже он.

Тре нер ским успе хом сма тра то што
је кроз атле ти ку успео да ишко лу је
мно го мла дих људи и што им је
пренео љубав пре ма атле ти ци и
животу.

– Мно ги атле ти ча ри и атле ти чар ке
које сам тре ни рао осва ја ли су меда ље
на јуни ор ским и сени ор ским првен -
стви ма Бал ка на, а посеб но сам поно -
сан на девој чи цу Мари ну Мун ћан,
која је била мла ђи јуни ор ски првак
(кадет ски) Евро пе и уче ство ва ла на
свим нај ве ћим так ми че њи ма: Првен -
ству Евро пе, Првен ству све та, Олим -
пи ја ди у Лон до ну (2012), а била је и
уни вер зи тет ски свет ски првак 2009.
годи не – при ча нам поно сно Миле.

Мир ја на Марић

Страхиња Стевшић

Сања Марић

Миле Угрен

Љуп чо Цвет ко ски
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Али ко је била жртва? Нема тела,
нема места зло чи на, нема све до -
ка, нема осум њи че них. Само траг
крви, који ће одве сти наред ни цу
Тере зу Бата љу и инспек то ра Мари -
ни ја до суро вог пла нин ског пеј за -
жа на севе ру Ита ли је...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
да ли сте нека да сазна ли неку поро -
дич ну тај ну. Књи ге из „Вул ка на”
доби ће ауто ри сле де ћих пору ка:

„Због тан ких зидо ва и лоше звуч -
не изо ла ци је знам све поро дич не
тај не сво јих ком ши ја. Јед ном ћу
обја ви ти бест се лер о њима!”
064/4220...

„Једи на осо ба из моје поро ди це
чије тај не не би ваља ло откри ти
сам ја!” 063/1713...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње да ли сте доне ли
неку ново го ди шњу одлу ку:

„Јесам: да укло ним из фри жи де -
ра сву нездра ву хра ну. Упра во сам
то учи нио и – једва дишем, сто мак
ће ми екс пло ди ра ти!” 065/8124...

„Доне ла сам одлу ку да конач но
испо шту јем сво је ново го ди шње
одлу ке из прет ход них десет годи -
на!” 064/3753... Д. К.

Два чита о ца који до 27. јану а ра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Какав је био ваш нај леп ши
саста нак?”, награ ди ће мо по јед ном
књи гом. Одго во ре ћемо обја ви ти у
наред ном бро ју.

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

Глав ни јунак је Матјаж, који се
при бо ја ва да ће изгу би ти при ја те -
ље због сво је опсед ну то сти бив шом
девој ком. Да би пока зао и себи и
дру ги ма како је дефи ни тив но
раскр стио с њом, он се упу шта у
комич ну оди се ју по Љубља ни, сачи -
ње ну од љубав них саста на ка.

„Нема дру ге”
Јеле Кре чич

„Успа ва на
нимфа” 

Ила ри је Тути

Два чита о ца који до 27. јану а ра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Шта зна чи бити жртва?”, награ -
ди ће мо по јед ном књи гом. Одго во -
ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Милана Тирнанић
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Ната ша Балог (47) рође на је у
Пан че ву, где је завр ши ла основ -
ну шко лу и Гим на зи ју. Пре сту -
ди ја глу ме била је сту дент руског
јези ка и књи жев но сти. Дипло -
ми ра ла је глу му у кла си про -
фе сор ке Мир ја не Кара но вић.

Игра у Позо ри шту на Тера -
зи ја ма (мју зи кли: „Чика го”,
„Зона Зам фи ро ва”). Глу ми ла је
у фил мо ви ма и сери ја ма „Бле -
ди месец”, „Мирис кише на
Бал ка ну”, „Клип”, „Шесто чуло”,
„Уби це мог оца”, „Жиго са ни у
реке ту”, „Ургент ни цен тар”,
„Дара из Јасе нов ца”...

Ради ла је син хро ни за ци је
ани ми ра них фил мо ва и сери -
ја: „Винкс”, „Мој мали пони”,
„Мала сире на”, „Код Лио ко”,
„Мала про дав ни ца кућ них
љуби ма ца”, „Софи ја Прва”,
„Мало кра љев ство”, „Мали
принц”, „Лола и Мила”...

Води шко лу глу ме у Дому
омла ди не у Пан че ву и аси стент
je на пред ме ту глу ма на Ака -
де ми ји филм ских и драм ских
умет но сти у Бије љи ни.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Када вас је заин -
те ре со ва ла глу ма и да ли се
сећа те неке зани мљи ве анег -
до те веза не за то?

НАТА ША БАЛОГ: Глу ма је
поче ла да ме зани ма још у нај -
ра ни јем детињ ству. Док сам са
шест-седам годи на гле да ла рат -
не фил мо ве у који ма наши
глум ци при ча ју на неком стра -
ном јези ку, поми сли ла сам како
бих воле ла да будем глу ми ца
и да и ја гово рим више јези ка.
Обе жеље су ми се оства ри ле.
Поред тога што сам глу ми ца,
гово рим више јези ка: енгле ски,
руски, фран цу ски и мађар ски.

l Где сте све учи ли глу му?
– Са седам на ест годи на сам

упи са ла Шко лу глу ме у Зему ну,
коју је водио глу мац Горан Рада -
ко вић, затим сам била члан ама -
тер ског позо ри шта „Ате ље мла -
дих” у Пан че ву, па сам завр ши -
ла Ака де ми ју умет но сти, у кла -
си про фе сор ке Мир ја не Кара -
но вић, која ми је и дан-данас
јед на од оми ље них глу ми ца.

l Како пам ти те пери од сту -
ди ра ња?

– То је за мене било оства ре -
ње сно ва! Био је то пери од када
сам и по два пута днев но одла -
зи ла у Бео град. Од јутра до
вече ри сам била на факул те ту,
онда кући у Пан че во да се пре -
сву чем, па назад у Бео град на
неку пред ста ву. Живе ла сам за
позо ри ште у то вре ме и ништа
ми није било тешко. Неке пред -
ста ве сам гле да ла по чети ри-
-пет пута. То су биле култ не
пред ста ве „Позо ри шне илу зи -
је” и „Буре бару та”.

l Који је био први про фе си -
о нал ни анга жман који сте
имали?

– Негде на почет ку четвр те
годи не сту ди ја поче ла сам да
играм у КПГТ-у. Ту сам игра ла
у доста пред ста ва („Псо ва ње
публи ке”, „Опис сли ке”, „Кори -

о лан”, „У лого ру”...), а затим у
Народ ном позо ри шту у пред -
ста ви „Путу ју ће позо ри ште
Шопа ло вић”, коју је режи рао
Кокан Мла де но вић, с којим ћу
касни је сара ђи ва ти у неко ли -
ко пред ста ва у Позо ри шту на
Тера зи ја ма.

l Како бисте опи са ли осе -
ћај, коли ко вас овај позив испу -
ња ва?

– Реци мо да ми се често
деша ва ло да дођем у позо ри -
ште после цело днев ног сни ма -
ња, имам осе ћај да немам сна -
ге ни за шта, а онда, када се
подиг не заве са и пред ста ва кре -
не, као да умор неком маги јом
неста не... Мислим, тако ђе, да
овај посао којим се бавим даје
могућ ност непре ста ног рада на
себи и то ми се сви ђа.

l Глу ми ли сте у разним дома -
ћим оства ре њи ма. Која уло га
вам је била нај ве ћи иза зов, а у
којој сте нај ви ше ужи ва ли?

– Радо се сећам сарад ње с
Љуби шом Самар џи ћем („Бле -
ди месец”, „Мирис кише на
Бал ка ну”). У „Бле дом месе цу”
сам игра ла гувер нан ту девој -
чи це Дуње и цео текст који сам
има ла пре во ди ла сам на мађар -
ски јер се реди тељ оду ше вио
кад је сазнао да гово рим тај
језик. Реци мо да је то био један
од иза зо ва. А што се ужи ва ња
тиче, ужи вам у сва ком послу
који радим.

l Анга жо ва ни сте у Позо ри -
шту на Тера зи ја ма. Коли ко се
рад у позо ри шту раз ли ку је и
шта вама више лежи?

– Када сни ма те, сни ма те
одре ђе но вре ме и то је то, завр -
ши ли сте посао. А позо ри ште
вам даје могућ ност да стал но
надо гра ђу је те сво ју уло гу. Сво -
ју прву уло гу у Позо ри шту на
Тера зи ја ма доби ла сам на ауди -
ци ји која је била јако зах тев на.
Прво смо пева ли сонг који је

зах те вао вели ке
гла сов не могућ -
но сти. Била сам
при лич но сигур -
на у пева ње, 
јер ми је око
припре ме пома -
га ла проф. Вера
Цари на. Они
који су про шли
пева ње гово ри ли
су моно лог који
су доби ли у позо -
ри шту и на кра -
ју смо доби ли
зада так да по -
нови мо коре о -
графи ју коју нам
је бале ри на на
лицу места пока -
за ла. Када сам
про шла све то,
рекла сам коми -
си ји да имам још
један моно лог, а
то је био моно -
лог на мађар -
ском који говори

Хуњак Ката лин. Тако сам доби -
ла ту уло гу. Сле де ћу уло гу сам
доби ла у мју зи клу „Мара тон -
ци трче поча сни круг”. Дошла
сам на прву чита ћу про бу и
збу ни ла се када нисам доби ла
нијед ну рече ни цу да про чи там.
Реди тељ Кокан Мла де но вић ми
је при шао и рекао да жели да
ја сама сми слим сво ју  уло гу у
кома ду, због моје кре а тив но -
сти коју сам пока за ла у раду
на „Чика гу”. Одмах сам као из
топа одго во ри ла да ћу бити
Ђен ки на аси стент ки ња, осо ба
која жели да буде као он. Био
је то зани мљив про цес на про -
ба ма. Мар ко Живић је играо
Ђен ку, а ја га „нер ви ра ла” јер
сам сву да ишла уз њега и сме -
та ла му поку ша -
ва ју ћи да помог -
нем. После овог
мју зи кла доби ла
сам и наред ну
уло гу, у „Зони
З а м  ф и  р о  в о ј ” .
Ради ти у мју зи -
кли ма је лепо и
инспи ра тив но,
али и врло тешко
(иако то публи ци
можда тако не
изгле да), јер има -
те три коор ди на -
ци је у исто вре -
ме: пева ње, глу -
ма, плес. Зато је
глу ма у том жан -
ру спе ци фич на.
Ника да запра во
нисам машта ла
да ћу игра ти у
мју зи кли ма, али они су ушли у
мој живот и срећ на сам због
тога.

l Оно по чему сте нај по зна -
ти ји јесте глу ма у ани ми ра ним
фил мо ви ма, одно сно син хро -
ни за ци ја. Коли ко се то раз ли -
ку је од „кла сич не” глу ме?

– У сихро ни за ци ји даје те
глас, дакле само гла сом доча -
ра ва те све оно што бисте на
сце ни или плат ну и лицем и
телом. У том сми слу је зах тев -
но, али и врло забав но. Када
ради те син хро ни за ци ју, сами
сте у сту ди ју. Испред вас је
екран на коме иде црта ни филм
и текст који гово ри те, слу ша те
пажљи во и, када ваш лик про -
го во ри, при ча те и ви. Мора се
води ти рачу на о дужи ни рече -
ни це и начи ну на који се изго -
ва ра. Често дође и до лап су са,
па има пуно сме ха и вра ћа ња
на поче так.

l У овим црта ним фил мо -
ви ма мења те глас за сва ку уло -
гу. Коли ко је то зах тев но и да
ли је то више тале нат или је и
вежба бит на? Који ваш глас
који сте дали лику вам је нај -
дра жи?

– Посто ји пуно вежби који -
ма може те да постиг не те разно -
вр сност свог гла сов ног изра за,
а тале нат вам пома же у томе
како ћете то иско ри сти ти и

напра ви ти уло гу. Као и за сце -
ну и филм, и овде је нео п ход -
на тех ни ка, као и глу мач ки
инстинкт. Мно ги црта ни јуна -
ци који ма сам позај ми ла глас
су ми дра ги, али могу рећи да
су ми оми ље не Ари јел из
Дизни је вог сери ја ла „Мала
сире на” и Аели та из сери ја ла
„Код Лио ко”.

l Ради те као аси стент на
факул те ту у Бије љи ни. Поред
тога, ради те и у окви ру ради о -
ни ца с децом у Пан че ву. Коли -
ко вас тај сег мент пре но ше ња
зна ња испу ња ва?

– Да, јако ми је зани мљив
педа го шки рад што са сту ден -
ти ма, што са основ ци ма. Поче -
ла сам да радим шко ле глу ме

по завр шет ку факул те та, јер
посла није било, а ја нисам тип
осо бе која може да чека посао,
него га сама пра вим. Нисам
зна ла да ће ми се толи ко сви -
де ти, али, ето, човек никад не
зна. Данас имам сво ју шко лу
глу ме при Дому омла ди не у
Пан че ву, где са основ ци ма
радим на драм ским вешти на -
ма. Дубрав ка Мија то вић ме је
пре чети ри годи не позва ла да
јој будем аси стент и ове годи -
не ћемо изве сти нашу прву кла -
су. Овај сег мент ме је толи ко
заин те ре со вао да тре нут но завр -
ша вам мастер-сту ди је на Ака -
де ми ји умет но сти у Новом
Саду, модул при ме ње но позо -
ри ште, где сам нау чи ла мно го
зани мљи вих мето да у раду с
децом и одра сли ма и једва
чекам да поч нем да при ме њу -
јем ово сво је зна ње у разним
ради о ни ца ма.

l Шта нај ви ше воли те у свом
гра ду?

– Волим што је мир но и бли -
зу Бео гра да. Волим што ми је
све нека ко бли зу.

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

– Поно сна сам на чиње ни цу
да упр кос окол но сти ма опста -
јем у свим сег мен ти ма сво је
про фе си је.

Мир ја на Марић

Ули ца Паје Јова но ви ћа нала -
зи се на Стре ли шту, а то име
носи од 1980. годи не. Пре
тога је била без и ме на.

Паја Јова но вић je имао леп
живот: тале нат му је рано при -
знат; још у мла до сти је био
мате ри јал но обез бе ђен; сли -
као је и за сво ју душу, исто -
риј ске ком по зи ци је, и за углед
у дру штву, пор тре те кру ни -
са них гла ва; жене су га воле -
ле; умро је у 98. годи ни...

Рођен у Вршцу 1859. годи -
не у поро ди ци фото гра фа
Сте ва на и Ерне сти не Јова -
но вић, са 17 годи на  упи сао
се на пре сти жну Ака де ми ју
ликов них умет но сти. Имао
је 23 годи не кад је за сли ку
„Рање ни Црно го рац” добио
и цар ску сти пен ди ју, а са 24
закљу чу је десе то го ди шњи
уго вор с гале ри јом „Френч”
у Лон до ну и пре ла зи тамо
да живи и ради. Касни је ате -
ље сели у Беч, али стал но
путу је по све ту. Нај по зна ти -
ји је по ком по зи ци ја ма „Сео -
ба Срба”, „Киће ње неве сте”,
„Маче ва ње”, „Укро ти тељ зми -
ја”..., а насли као је и вели ки
број пор тре та позна тих
лично сти.

Пор тре ти сао је бан ка ре,
офи ци ре, пле ми ће, науч ни ке
– међу њима и Михај ла Пупи -
на – и кру ни са не гла ве: цара
Фра њу Јоси фа, Алек сан дра
Кара ђор ђе ви ћа..., а пре ма
наво ди ма онда шње штам пе,
пози рао му је, на врхун цу сла -
ве, и Рудолф Вален ти но.

У зиму 1947/48. позван је,
зајед но с неко ли ци ном коле -
га, да насли ка пор трет Јоси -
па Бро за Тита. У запи са ним
сећа њи ма на тај дога ђај жали
се да је све тло било нео д го -
ва ра ју ће, а модел лоше поста -
вљен, па је сли ку радио на
осно ву ски ца, про ме нив ши
Титов поло жај. Уме сто да седи
у фоте љи, Јова но вић га је
насли као како одлу чан сто ји,
осла ња ју ћи се песни цом о гео -
граф ску мапу на сто лу. О онај
део на којем је био Трст, око
којег смо се тада  спо ри ли са
Ита ли ја ни ма, да бисмо им га
на кра ју пре да ли.

И баш зато, због непри јат -
ног сећа ња на тај чин, Тито је
наре дио да се Јова но ви ћев
пор трет пре да на чува ње
Народ ном музе ју, али – да се
не изла же.

Живот Паје Јова но ви ћа обе -
ле жи ла је љубав с Хер ми ном
Муни Дау бер.

Ова Беч лиј ка била је гото -
во девој чи ца кад се у згра ду у
којој је њен отац био настој -
ник усе лио углед ни сли кар,
тада већ у озбиљ ним сред њим
годи на ма.

Није да није волео пре тога:
неви но, и изда ле ка, Вршчан -
ку Милу Ман ду кић, чији је
лик дао цари ци Јеле ни на сли -
ци „Кру ни са ње цара Душа -
на”; модел с беч ке Ака де ми је
Соферл; Енгле ски њу Вин ферд
Џонс; Неми цу Бер ту, коју је
ове ко ве чио на сли ци „Жен -
ски акт пред огле да лом – тоа -
ле та”..., али Муни је била она
пра ва.

Кад су се 1917. вен ча ли у
Будим пе шти, она је има ла 25
годи на, он 58. Пре ле па млада
жена била је њего во надах ну -
ће и муза, коју је ове ко ве чио
на мно го број ним пор тре тима,

а она му је била пот пу но
одана и посве ће на, до кра ја
живо та.

Док није упо знао Муни,
Паја Јова но вић није сли као
акто ве. Позна ва о ци њего вог
рада кажу да је отпор пре ма
њима сте као на Ака де ми ји,
где су сту ден ти ма дово ди ли
ста ре и ружне моде ле. Муни
је, нарав но, била нешто дру -
го. Поред број них сли ка на
који ма је њено лице, заљу -
бље ни муж ура дио је неко ли -
ко на који ма је ове ко ве чио и
лепо ту њеног нагог тела. Три
такве сли ке ниг де нису изла -
га не и после сли ка ре ве смр -
ти оста ле су код удо ви це.

Годи не 1972. она их је, зајед -
но с још осам сли ка и више
кома да стил ског наме шта ја,
покло ни ла Бео гра ду, уз услов
да поста ну доступ не јав но сти
тек када ни она не буде жива.
Умр ла је 1974. годи не.

Паја Јова но вић је на челу
листе нај ску пљих срп ских
сли ка ра. Њего во уље на плат -
ну „Укро ти тељ зми ја” из 1887.
на почет ку овог века  у Лон -
до ну је про да то за 169.580
евра.

Њего во нај по зна ти је дело,
међу тим, сва ка ко је „Сео ба
Срба под патри јар хом Арсе -
ни јем III Црно је ви ћем”, како
гла си пун назив, а при ка зу је
Србе пред во ђе не срп ским
патри јар хом како напу шта ју
Ста ру Срби ју током вели ких
сео ба 1690–1691.

Сли ку је нару чио кар ло вач -
ки митро по лит и патри јарх
срп ски Геор ги је Бран ко вић
1895. годи не и тре ба ло је да
буде при ка за на на Миле ни -
јум ској изло жби у Будим пе -
шти сле де ће годи не. Срп ско
све штен ство хте ло је тако да
пот кре пи сво је зах те ве за вер -
ска и наци о нал на пра ва у
Аустро-Угар ској, дока зу ју ћи
да су се Срби досе ли ли на
зах тев аустриј ског цара Лео -
пол да, како би бра ни ли гра -
ни цу од Тура ка.

Патри јарх Геор ги је је
првобит но хтео да анга жу је
Уро ша Пре ди ћа, али је овај
рекао да ће му бити потреб -
не две годи не за завр ше так
дела. Јова но вић је рекао да
сли ку може да завр ши за
осам месе ци.

Кад је сли ка била гото ва,
Геор ги је није био задо во љан.
Због при ка за ова ца и жена и
деце у коли ма, казао је, Срби
изгле да ју као руља у бек ству,
а не као вој ска која иде цару
у помоћ.

Зато је сли кар избри сао
овце, дрве на кола, жену и
њеног син чи ћа, поста вља ју ћи
на њихо во место сти ли зо ва -
не рат ни ке. Тако ђе је поста -
вио Лео пол до во писмо, којим
је навод но позвао Србе да се
насе ле у дана шњој Вој во ди -
ни, у руке све ште ни ка који
јаше поред патри јар ха.

Јова но вић је ура дио чети -
ри вер зи је ове сли ке, од којих
је јед на неста ла. Прва вер зи -
ја је изло же на у згра ди Патри -
јар ши је у Бео гра ду, дру га се
нала зи у Народ ном музе ју
Пан че во, а четвр та у Кона ку
кне ги ње Љуби це у Бео гра ду.

Р. П.

Муни као медуза (1922)

НАШ ГОСТ: НАТА ША БАЛОГ, ГЛУ МИ ЦА

ГЛУ МА КАО ОСТВА РЕ ЊЕ СНА
УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: ПАЈЕ ЈОВА НО ВИ ЋА

При ча о три сли ке
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МОГУЋЕ АЛТЕРНАТИВЕ „ВОТСАПУ”

Приватност је загарантована

Најава о промени
сигурносне политике
плаши људе

Пристанак за приступ
„Феjсбука” личним
подацима укључује
доступност ваше 
IP адресе и броја
телефона

Мили о ни кори сни ка „Вот са па”,
код нас вео ма попу лар не интер -
нет кому ни ка ци о не мре же,
поду зе ли су дра сти чан корак и
напу сти ли апли ка ци ју пре ажу -
ри ра ња пра ви ла о при ват но сти
која ће их при си ли ти да сво је
подат ке деле с „Феј сбу ком”.
Ажу ри ра ње, које ће бити ура -
ђе но 8. фебру а ра, одно си се на
кори сни ке у свим земља ма
изван Евро пе и Вели ке Бри та -
ни је – у њима овај потез није
могућ јер посто је стро ги зако -
ни о зашти ти пода та ка.

Оста ли ће мора ти да дају
при ста нак „Феј сбу ку” како би
наста ви ли да кори сте апли ка -
ци ју и тако ће аме рич ки теле -
ко му ни ка ци о ни гигант сло бод -
но кори сти ти вели ки број пода -
та ка, укљу чу ју ћи и теле фон ске
бро је ве и инфор ма ци је о томе
како кли јен ти „Вот са па” кому -

ни ци ра ју с дру ги ма. Оно што
је посеб но ири тант но јесте да
се ова мера одно си на све, чак
и на оне који нема ју налог на
„Феј сбу ку”.

Погре шан корак

У саоп ште њу се каже да „Вот -
сап”, као део „Феј сбу ка”, при -
ма инфор ма ци је од оста лих
„Феј сбу ко вих” фир ми, дели их

с њима и, како би се „помо гло
у раду, пру жа њу, побољ ша њу,
раз у ме ва њу, при ла го ђа ва њу,
подр шци”, нео п ход но је да се
при ку пље ни пода ци с ове мре -
же поде ле с дру ги ма, твр де у
овој ком па ни ји. Ова вест је
наве ле мно ге људе да пре ђу на
кон ку рент ске апли ка ци је, па је
тако, када је 7. децем бра наја -
вље на „Вот са по ва” про ме на
усло ва при ват но сти, мре жа
„Теле грам” доби ла гото во 1,7
мили о на пре у зи ма ња, а „Сиг -
нал” 1,2 мили о на. С дру ге стра -
не, ново инста ли ра ње „Вот са -
па” пало је за 13 одсто, на 10,3
мили о на пре у зи ма ња у првих
седам дана децем бра, у поре -
ђе њу с прет ход ним месе цом.

Истра жи ва ња пока зу ју да је
и у Вели кој Бри та ни ји и у САД
нагло пала попу лар ност ове
мре же у послед њих месец дана.
У Аме ри ци је „Вот сап” на 38.
месту међу нај ви ше „ски да -
ним” апли ка ци ја ма, док је у
Вели кој Бри та ни ји на десе том
– знат но ниже од уоби ча је ног.

Међу тим, апли ка ци ја у вла -
сни штву „Феј сбу ка” има више
од две мили јар де кори сни ка
широм све та, па чак и ако
мили о ни људи одлу че да пре -
ста ну да кори сте „Вот сап”, мало
је веро ват но да ће њего ва попу -
лар ност осет но осла би ти.

Декрип то ва ње „Вот са па”

Све ово јасно ука зу је на то да су
мно ги одлу чи ли да бој ко ту ју
ову дру штве ну мре жу због очи -
глед ног крше ња пра ва при ват -
но сти – када већи на држа ва није
ура ди ла оно што је тре ба ло,
попут ЕУ и Вели ке Бри та ни је.
Наи ме, може се при хва ти ти да
зарад бољег рада софт ве ра неко
има увид у то коли ко често и
коли ко дуго кори сти те апли ка -
ци ју, али да неко има увид у
вашу IP адре су и у то како кому -
ни ци ра те с дру гим кори сни ци -
ма и да још доби је ваш број
теле фо на и рачу на, мно ги не
могу да при хва те.

Стру ка није изне на ђе на ова -
квим сле дом ства ри, јер је

позна то пра ви ло да, када нам
неко каже да про из вод неће
бити досту пан ако се не сло -
жи мо са усло ви ма, то није нај -
бо љи начин посло ва ња, зато
што се људи осе ћа ју при си ље -
ним. У овом слу ча ју људи се
одри чу услу ге „Вот сап” и због
очи глед ног зади ра ња у при ват -
ност. Позна те лич но сти, попут
Ило на Маска и Едвар да Сно у -
де на, пози ва ју кори сни ке да се
опре де ле за апли ка ци је које
више бри ну о при ват но сти
наших пода та ка.

Ова мре жа је попу лар ност
сте кла због крип то ва ња
комуни ка ци је коју нико није
могао да про чи та сем оних

који разме њу ју пору ке. Људи
чине све како би зашти ти ли
сво је при ват не подат ке и све -
сни су коли ко штет но може
бити ако пода ци дођу у погре -
шне руке.

Да под се ти мо, „Феј сбук” је
купио апли ка ци ју „Вот сап”
2014. годи не, а подат ке дели
са сво јим фир ма ма од 2016.
годи не. Након упо зо ра ва ња бри -
тан ске вла сти и наро чи то
инсти ту ци ја ЕУ, ком па ни ја
„Феј сбук” је омо гу ћи ла кори -
сни ци ма да искљу че деље ња
сво јих лич них пода та ка с њом.
Међу тим, од 8. фебру а ра та
могућ ност се уки да за све оне
изван ЕУ и Бри та ни је.

ЦЕНА СЛО БО ДЕ ГОВО РА

Отка ко је избио рат изме ђу

Донал да Трам па и воде ћих

дру штве них мре жа „Тви те -

ра”, „Феј сбу ка” и „Инста гра -

ма”, отво рио се огро ман

про стор за неког новог игра -

ча. Нови играч се зове

„Пар лер”, тре нут но оми ље -

на апли ка ци ја Трам по вих

при ста ли ца и свет ских

десни ча ра, која је муње ви -

том брзи ном поста ла нај по -

пу лар ни ја апли ка ци ја на

„Епло вој” про дав ни ци.

Осни вач „Пар ле ра” је од

самог стар та ову дру штве ну

мре жу зами слио као онлајн

место са апсо лут ном сло бо -

дом гово ра. Ту сло бо ду

Трам по ве при ста ли це су

схва ти ле дослов но, па су

упра во пре ко „Пар ле ра” јав -

но дого ва ра ли напад на

Капи тол Хил, а и сада га

кори сте за кова ње пла но ва

за нови поход на цен тар

аме рич ке поли тич ке моћи,

на дан ина у гу ра ци је Џоа

Бај де на.

Међу тим, „Пар лер” је

након пада Аме рич ког кон -

гре са ски нут с про дав ни ца

„Епла” и „Гугла”, а „Ама -

зон” је одбио да га држи на

сво јим сер ве ри ма, па је

тако ова мре жа прак тич но

поста ла неви дљи ва на

интер не ту.

ВЕЛИ КА ПРО МЕ НА НА ДРУ ШТВЕ НИМ МРЕ ЖА МА

МАСОВ НО НАПУ ШТА ЊЕ „ВОТ СА ПА”

Велики избор
различитих мрежа
с криптованом
заштитом

Естетика или
безбедност

Најава о новој политици при-
ватности на „Вотсапу” је неми-
новност и сада се поставља
питање на коју комуникацио-
ну мрежу прећи. Варијанти је
много. „Вајбер” је једна од њих
и у Србији је веома попула-
ран. Решења има, али при-
ликом избора треба водити
рачуна о томе да ли ће и ваши
пријатељи прећи на исту
апликацију.

Горе наведене комуникаци-
оне апликације су убедљиво
најпопуларније у Србији, а у
свету је ствар другачија.

„Телеграм”

На пример, „Телеграм” је
најомиљенија апликација за
размену порука у многим
земљама и подржава функци-
је које су доступне на „Вотса-
пу”, а пружа и неке додатне
које конкуренти немају. Осни-
вач „Телеграма” Павел Дуров
познат је критичар „Вотсапа”
због проблема уочених у

сигурносном систему. Поред
тога, говорио је да је популар-
на комуникациона алатка опа-
сна и да „Вотсап” под влашћу
„Фејсбука“ никада неће бити
безбедан.

И поред негативне кампање
која је вођена против њега,
„Телеграм” има 400 милиона
корисника. С великом арми-
јом следбеника „Телеграм” је
стога већ популарна и позната
алтернатива корисницима који
су више усредсређени на
приватност.

„Сигнал”

Слично „Телеграму”, „Сигнал”
је бесплатан, једноставан за
употребу и доступан на свим
главним платформама.

Користи отворени код за
шифровање који омогућава про-
грамерима безбедности да га
тестирају на недостатке и про-
нађу грешке. Ова додатна сигур-
ност долази по цену неких
функција које подржавају дру-
ге апликације за размену пору-
ка, што значи да је нешто
оштрији у свом изгледу и функ-
ционалности. Популаран је
међу милијардерима и диси-
дентима, а према речима стру-
ке, „Сигнал” нуди вероватно
најсигурнији метод за комуни-
кацију у поређењу с било којом

другом апликацијом за разме-
ну порука.

„Вајбер”

Са око 260 милиона корисни-
ка, „Вајбер” је у појединим
земљама чак популарнији од
„Телеграма”. Корисници су
обично регионално опредеље-
ни за ову апликацију, што зна-
чи да ће вам можда бити теже
да пронађете пријатеља који
живи у делу планете где ова

апликација није тако популар-
на. Његова основна база кори-
сника је у Источној Европи,
Северној Африци и на Блиском
истоку, мада има корисника и
на другим поднебљима. „Вајбер”

омогућава групно ћаскање, сла-
ње гласовних и видео порука
и подржава видео и аудио пози-
ве. Слично као на „Телегра-
му” и „Вотсапу”, све поруке на
овој комуникационој мрежи
су шифроване. Уједно, ова
апликација омогућава кори-
сницима слање временски
ограничених порука које ће
после одређеног рока бити
избрисане.

„Трима” („Thre e ma”)

Апликација „Трима”, чије се се-
диште налази у Швајцарској,
себе описује као „сервис за разме-
ну порука који генерише најма-
ње корисничких података”.

Корисницима омогућава да
користе осмоцифрени иденти-
фикациони код, а не свој број
телефона за повезивање с дру-
гим корисницима, док се кон-
такти могу верификовати помо-
ћу кју-ар кода. Нуди неколико
функција које нису доступне

на „Вотсапу”, попут реаговања
на појединачне поруке и
„закључавања” појединачних
ћаскања лозинком.

За разлику од осталих наве-
дених опција, „Трима” није бес-
платна, а један од њихових сло-
гана је и „не плаћајте својим
подацима”. Још један недоста-
так иначе одличне апликације
јесте то што има само 10 мили-
она преузимања у „Гугловој”
продавници, што значи да ће
корисницима бити веома тешко
да пронађу људе с којима би
могли да размењују поруке.

„Жица” („Wire”)

Ова апликација за комуника-
цију је заштићена европским
законима о чувању података.
Заснована је на енд-ту-енд
енкрипцији. Има гласовну и
видео комуникацију. Такође,
подржава мултимедијалну
размену датотека и филтрира-
ње звука. Доступна је за све
главне платформе и омогућује

пријаву на налог са осам син-
хронизованих уређаја.

Текст се може обликовати
подебљаним и курзивним тек-
стом и има могућност креира-
ња листе у четовима. Можете се
оптимизовати величина датоте-
ка зарад једноставнијег дељења
материјала и поставити времен-
ски интервал за брисање пору-
ка ради додатне приватности.

Проблем је што се аплика-
ција плаћа.

„Риот”

Апликација подржава видео-
позиве и утемељена је на енд-
-ту-енд шифрирању. Сваки
корисник добија јединствени
ИД који се користи уместо теле-
фонског броја, чиме се штити
анонимност.

„Риот” се темељи на софтве-
ру отвореног кода. Иако има
своје ботове, програмери сло-
бодно могу креирати властите.
То корисницима омогућује
интеракцију са софтвером, што
га чини свестранијим и сигур-
нијим. „Риот” има тзв. собе за
разговоре и корисници могу
посетити било коју јавну собу
за разговор. Осим тога, нуди
приватне собе у које улазите
помоћу линка.

Мана је што енкрипција није
омогућена у задатим постав-
кама и потребно је да се ручно
укључите.
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ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора

врата, 160.000 км.

064/130-36-02.  (130158)

СТИЛО 1.2, 16 в, 2002, пе-

тора врата, шесет брзина.

064/130-36-02.  (130158)

ПРОДАЈЕМ опел мериву

1.7, 2005. годиште, власник.

063/325-972.- (300344)

ШКОДА фабија 1.2,

к2014/15, фул опрема, ате-

стиран плин. 064/130-36-

02.  (130158)

НА ПРОДАЈУ киа прада,

1999. гдоиште, нерегистро-

вана. 060/750-70-65.

(300232)

ПОЛО 1.4, бензин, к2000,

145.000 км, регистрован до

краја априла, 950 евра.

062/832-36-38. (300284)

ПЕЖО 206, 2005, одличан.

060/448-68-45. (300301)

МЕРЦЕДЕС Б 180 ЦДИ, ау-

томатик, 2010, регистраци-

ја април 2021. 063/725-99-

37. (300336)

КУПУЈЕМ возила од 80 до

2.000 евра, стање небитно.

063/165-83-75. (300343)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-

ло ком стању од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-05.

(300343)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу,

Котеж 1. Милан, 064/169-

68-54. (299852)

ПРОДАЈЕМ металну гара-

жу на Стрелишту, Јована

Павловића б.б. 064/993-35-

26, 013/320-013. (299949)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га-

ражни простор од 130 квм,

у Тамиш капији. 063/175-

62-95. (299986)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у

центру. 064/424-97-20.

(300225)

ИЗДАЈЕМ дуплу гаражу, зи-

дану, струја, грејање – гра-

тис, може магацин, радио-

ница, Тесла. 061/225-16-

43. (300337)

ЛЕД, ЛЦД,  телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789,

063/77-84-789. (300274)

ОГРЕВНО дрво: багрем,

цер, храст, исечено на пар-

че, 4.800 дин. 062/147-93-

51 (СМС)

ОГРЕВНО дрво, багрем, бу-

ква, храст, 4.500 динара.

064/356-03-93, бесплатан

превоз. (299087)

ПРОДАЈЕМ стару циглу,
вел формат, 1300 комада,
10 динара. 064/049-62-72.
(300205)

ПРЕОСТАЛО дрво, акција,
буква, багрем, храст, са
превозом и сечом. Цена
4.500 динара. 065/440-09-
65. (299835)

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ПРОДАЈЕМ ЗЕМЉУ

Продајем обрадиво пољопривредно земљиште
у катастарским општинама:

– Владимировац – 150 ха (локација: Боронка)

– Селеуш – 36 ха (потес: Дојла Памнт)

– Нови Козјак – 20 ха (потес: Пролетње дужи)

– Алибунар – 4,45 ха (потес: Ново поље, 
Орловат)

Могућа је куповина целих табли или делова у
свакој катастарској општини.

Услови продаје повољни, могућност одложеног
плаћања и договора око кредитирања.

Телефони за додатне информације: 
060/381-30-57 или 060/381-30-77. 

                                                                                                              
(4/300310)

Огрев, брикет, пелет,
шљунак, сејанац, 

комплетан грађевински
материјал.

Стовариште ГОЛИЈА

063/776-56-58

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о неприступању 

изради студије о процени утицаја 

на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 13. 01. 2021. године, донео
је решење о неприступању изради студије о проце-
ни утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Рекон-
струкција резервоара за складиштење MTBE FB-
2004 у склопу Блока 20 у Рафинерији нафте Пан-
чево, на к.п. бр. 3570 КО Војловица СО Панчево,
носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок Прера-
да, Улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада.

Решење о неприступању изради Студије о проце-
ни утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сато у просторијама Покрајинског сек-
ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-
дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-
земље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објав-
љивања овог обавештења.

СВИЊСКЕ полутке на про-

дају. Тео. 013/632-145,

060/500-30-91. (299927)

ДРВЕНИ кревет, очуван, за

једну особу,са сандуком за

постељину, 90 цм, плус ма-

драц. 065/895-92-11.

(300170

ОГРЕВНО дрво исечено,

багрем, цер, 4.800 дин.

063/770-64-22 (СМС)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе.

Судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (300296)

ПРОДАЈА новог намештаја,

столице од 1.800, столови

од 4.500. 060/600-14-52.

(300174)

КУПУЈЕМ: перје, старински

намештај, слике, сатове,

стари новац, играчке, си-

фон флаше, остало.

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

(300295)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље под засадом лешника.

064/357-81-50. (300201)

ПРОДАЈЕМ кућу 160 квм,

власник, 1/1, приватно вла-

сништво, 5 мин, центар.

063/777-87-77. (300271)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,

92 ара, Новосељански пут,

45.000. „Кров”, 060/683-

10-64. (300254)

ПРОДАЈЕМ два плаца 37 +

12 ари, Пелистерска, преко

пруге, грађевински земљи-

ште. 063/708-00-24. (300325)

ПЛАЦ, 28,5 ари, г. грађ. Зе-

мљиште, власник, 1/1.

064/248-95-28. (300340)

ПРОДАЈЕМ плац 36 – 45
ари у комаду, Панчево (Ри-
барска), северна зона. Ако
буде више заинтересованих
за мање плацеве, може до-
говор око парцелације.
Власник. Тел: 065/360-62-
70 (СМС)

ПЛАЦ на Кудељарском на-
сипу, излаз на две улице,
27,43 ара, градско грађе-
винско земљиште. 068/408-
97-21. (299649)

ПРОДАЈЕМ у Војловици
плац од 10 ари и стару ку-
ћу од 123 квм. 064/154-27-
63. (300143)

НА ПРОДАЈУ краљица пећ,

седишта за кеца, канцела-

ријски столови, стара ци-

гла. 064/0578-36-06.

(300194)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

013/352-114. (800221)

ПРОДАЈЕМ домаћу ракију

од: шљиве, јабуке, крушке

и дуње. 062/388-165.

(300300)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монтажа.

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

(300295)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/313-458, 063/199-60-

36, 064/488-40-22.

(300150)

ПЛАЦ, 32 ара, Пелистер-
ска, преко пруге, пола под
воћем. 064/113-47-76.
(300149)

НА НОВОЈ МИСИ кућа 170
квм, два купатила и три те-
расе, без посредника.
061/406-35-49, 063/807-
785-61. (300140)

ПРОДАЈЕМ воћњак са ви-

кендицом, струја, вода, 28

ари, власнинска. 013/362-

687. (300341)

ПРОДАЈЕМ нов стан, нова
Миса, у згради, ниско при-
земље. 42 квм + тераса,
укњижен, 26.000 евра.
063/318-592. (299832/р)

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

ТЕСЛА, 55, ЦГ, ПР, ПВЦ,
46.000. 063/836-23-83,
„Трем 01”. (300193)

СОДАРА, 53, ЕТ, тераса,
сређен, без улагања,
46.000. 063/836-23-83,
„Трем 01”. (300193)

ПРОДАЈЕМ два стана на
Котежу 1, 45  квм и 52 квм,
укњижен, власник, 1/1 , не-
довршени. 065/997-64-44.
(300272)

СТРОГИ центар, троипосо-
бан, 106 квм, II, (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(300254)

ДОЊИ ГРАД, улични део
куће, 63 квм, подрум, ПВЦ,
тераса, 28.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(300254)

СТРОГИ центар, двоипосо-
бан, 67 квм, нова зграда,
III, 77.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (300254)

КОТЕЖ 2, Војвођански бу-
левар, двособан, сређиван,
IX, последњи, 48.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (300266)

КОТЕЖ 2, Војвођански бу-
левар, двособан, сеђиван,
IX, последњи, 48.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (300266)

ЦЕНТАР, трособан, I, ЕГ,
комплетно реновиран,
60.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (300266)

КУПОВИНА станова, ис-

плата одмах. АМК некрет-

нине, Његошева 12.

061/262-08-44. (300318)

ОДЛОЖЕНО плаћање!

Стрелиште, 60 квм (90),

врт, гаража, 37.990 евра.

АМК некретнине. 061/262-

08-44. (300318)

СЕНИОРСКИ програм 65

+, куповина станова са Ва-

шим плодоужитком, испла-

та одмах! АМК некретнине,

Његошева 12. (300318)

ШИРИ центар, двоипосо-

бан, 58 квм, ЕГ, IV, 37.000.

(353), „Премиер”, 063/800-

44-30. (300342)

КУПУЈЕМО станове, куће,

исплата одмах. 063/836-

23-83, „Трем 01”, (679).

(300193)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама, брза

исплата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (300342)

ИЗДАЈЕМ повољно једносо-
бан стан, повољно студен-
кињи или слободној жени, у
Панчеву, Ослобођења 23.
Тел. 066/807-08-61 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан у кући за
више људи. 064/217-48-56.
(300054)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/122-
48-07. (300112)

ДВОРИШНИ стан самцима
издајем код Преображен-
ске цркве. 060/161-64-78.
(300159)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 1, у згради, ЦГ, на-
мештен. Тел. 064/408-82-
58. (30018789ђ

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
банс тан, Горњи град. Тел.
066/205-670. (300212)

СТРОГИ центар, двособан,
комфоран стан у згради,
издаје се на дуже. Тел.
062/860-30-66. (300197)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2, 59
квм, празан, реновиран.
062/407-252. (300204)

ИЗДАЈЕМ стан, опремљен,
Котеж 1, 50 квм. 065/665-
75-10. (300243)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте, рад-
нички смештај, центар.
063/502-211. (300233)

НАМЕШТЕН стан за изда-
вање код Стоматолошког
факултета. 069/360-10-11.
(300241)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Тесли, празан без
ЦГ, звати у поподневним
сатима. Тел. 069/615-086.
(300228)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Содари, за дужи
период. Тел. 063/711-58-
37. (300218)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм, на-
мештен, центар, грејање
ТА. 061/131-79-04.
(3200297)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 квм, мо-
же и за локал, ЦГ, Цара Ду-
шана 38. к0962/886-56-02.
(300302)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стан на Тесли.

063/844-87-62. (300315)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан у центру са ЦГ,
интернет и кабловска. Тел.
063/118-22-09. (300292)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру са ЦГ, ин-

тернет и кабловска. Тел.

063/118-22-09. (300292)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру у центру града. Тел.

013/602-401, 0674/372-88-19

или 064/372-87-29. (300294)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,

нова Миса. 060/011-96-

66.(300324) 

ЈЕДНОИПОСОБАН, наме-

штен стан на Миси, пого-

дан за самце, студенте. ел.

063/871-80-48. (300330)

ИЗДАЈЕМ комплетно опре-

мљен двособан стан у стро-

гом центру Панчева.

062/159-48-87. (380346)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (300165)

ЛОКАЛ 70 квм, издајем,

трговина, прехрана, ha sap.

064/482-65-53. (300298)

ЈНА улица, 30 квм, призе-
мље, локал или стан,
24.900. АМК некретнине.
061/262-08-44. (300318)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 140 квм, са канцела-
ријом и халом од 90 квм,
ужи центар. 063/248-729.
(299850)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-

тегорије. 063/222-653

(СМС)

ПОТРЕБАН радник са иску-

ством за рад на отпаду.

065/551-17-22 (СМС)

PIZ ZA SHOP потражује

раднице за припрему сен-

двича и палачинки.

064/555-33-34. (1299652)

ФРИЗЕР са искуством по-

требан салону у центру,

плата 30.000. 065/555-54-

44. (299710)

КАФЕУ „Пацифико” пореб-

не конобарице. 060/319-

05-77, 061/236-32-87.

(300168)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4
Цена: 1.000 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: укупни билирубин
+ директни билирубин + AST + ALT + GGT + ALP

Цена: 740 динара

АКЦИЈE ОД 15. ДО 28. ЈАНУАРА 2021.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

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

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

(2/299242)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

HIT PONUDA:
900 evra/m²

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

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

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
raspisuje

KONKURS
za sledeće radno mesto:

2) REFERENT PRODAJE

OBAVEZNI USLOVI

• srednja ili visoka stručna sprema

• dobro znanje engleskog jezika

• vozačka dozvola B kategorije

• dobra komunikativnost

PREDNOST

• poznavanje AutoCAD i Office programskog

paketa

Ukoliko ste zainteresovani posaljite svoj CV

sa fotografijom na e-mail ljilja@tehnomarket.com

ili se javite lično na adresu

Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 069/847-90-03, 013/307-700

o nama saznajte više na www.tehnomarket.com

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)

ПЕКАРИ потребна радница

за печење и продају.

063/835-08-48. (300103)

ПОТРЕБНЕ искусне жене

за рад на индустријским

шиваћим машинама. По-

требна услуга шивења.

064/191-64-95. (299928)

ПРЕДУЗЕЋУ из Панчева по-

требан бравар, вариоц на

лаким браварским посло-

вима и радник на машини

за пескарење. Контакт тел.

060/011-39-51. (Ф)

ПОТРЕБАН кувар, Ресто-

ран „Трешњица”. Тел.

064/361-02-63. (300167)

ФИРМА „Олеон” доо, по-
требни радници у Панчеву
у погодну за прераду соје и
уљане репице. Тел.
062/567-310, 063/567-434.
(300191)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потреб-
не раднице. 062/339-279,
063/820-87-61. (300280)

ПОТРЕБНИ вредни и одо-
ворни људи за поделу фла-
јера. 060/664-60-06. (300306)

ПОТРЕБНА жена за услу-
жно шивење конфекцијске
одеће. 062/638-840.
(300314)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
за рад на Зеленој пијаци,
тезга. 063/179-36-83.
(300327)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (299775)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-

ња, одржавање воде,  кана-

лизације, кабине, славина,

бојлера, котлића. 063/836-

84-76. (299906)

СЕЛИДБЕ, одношење непо-

требних ствари, чишћење

просторија, дворишта, 06-

23. 061/644-14-06.

(300117/р)

СЕЛИДБЕ, одношење непо-

требних ствари, чишћење

просторија, дворишта, 06-

23. 061/644-14-06.

(300117)

ФРИЖИЕРИ, веш-машина,

електрични шпорет, уљани

радијатор с калоифером,

телевизори. 063/861-82-66.

(300222)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића, 064/310-

44-88. (299830)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-

8946. (300203)

ДВОСЕД, креет, судопера,

полуугаона гарнтиура, ор-

ман с ципеларником, сто-

лице, фотеље. 063/861-82-

66. (300222)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, глетовање, крече-

ње, столарија, радијато-

ри,ф асада. 064/280-26-15.

(300142)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит фасаде, бе-

тонирање. 063/865-80-49.

(300156)

СЕЛИДБЕ комбијем, са

радницима, износим стари

непотребни намештај у

свим правцима, повољно.

063/196-54-56. (300172)

ЧИСТИМ шут, подруме, та-

ване, дворишта, шупе, га-

раже. Рушим старе куће и

старе објекте. Повољно.

063/196-54-56. (300172)

МОЛЕРСКИ радови, ком-

плетне адаптације станова,

гипс, подови, изолација.

Најповољније. 060/145-99-

09. (300177)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, сер-

висирање, замена елемена-

та, одгушења, нова купати-

ла, повољно. 013/377-930,

062/144-40-64. (300207)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге, поправке, замена

делова, одгушења, адапта-

ција, нова купатила.

062/832-09-81. (300207)

УСЛУЖНО шетањ3е паса.

Уколикос те спречени оба-

везама, радо ћу прошетати

вашег пса уместо вас. Тел.

064/508-24-85. (300230)

ПАРКЕТ и ламинат, постав-

ка, хобловање и лакирање.

065/314-90-18, 065/314-90-

18, 013/601-892. (300223)

АЛУ ПВЦ стоалрија, ролет-

не, венецијанери, комарни-

ци, уграђујем/поправљам,

гуртне. 064/181-25-00.

(300219)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаус мајстор.

Александар, 064/157-20-

03. (300220)

РАДИМО физичке послове,

рушења кућа, шупа, одно-

шење ствари, обарање ста-

бала. 064/122-69-78.

(300221)

ОБАРАЊЕ стабала, одно-

шење непотребних ствари,

рушења кућа, зидова и

остало. 060/035-47-40.

л(300221)

СВЕ ВРСТЕ физикалија:

утовар/истовар, рушење,

разбијање бетона и слично.

Дејан, 061/626-14-50.

(300257)

ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм, у

Улици Светозара милетића

35. 063/272-583. (300258)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, славине,

санитарије, поправе, одгу-

шење канализације.

061/193-00-09. (300331)

ОВЛАШЋЕНИ сервис ари-
стон и бош бојлера.
060/371-53-00. (299293)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионе-
рима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(300155)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
061/283-66-41, 0674/317-
10-05. 

АДАПТАЦИЈА (РЕНОВИ-
РАЊЕ) ентеријера, куће и
станови. ГЗР „Славонија”.
064/492-79-58, 065/982-
25-56. (300269)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге. 065/210-61-98.
(300079)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и

ствари, утовар/иатовар,

монтажа, демонтажа наме-

штен. Дејан, 061/626-14-

50. (300257)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација

вашег ТВ-а. 064/866-20-70.

л(300260)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замена, од-

мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (300268)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге: замена и уградња

бојлера, славина, цеви. Од

00 до 24 сата. 063/708-00-

24. (300325)

КЕРАМИЧАРСКИ радови,

све врсте керамичарскијх

радова и рушење сстаре

керамике. ГЗР „Славонија”.

064/492-79-58 (300269)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, бесплатан превоз

и преглед. 060/07-84-789,

063/77-84-789, Ул. Јована

Рајића 1 (код поште на Те-

сли). (300274)

ТЕПИХ сервис Путник, ду-

бинско-прање тепиха, на-

мештаја. Комора. 013/302-

820, 064/129-63-79.

(300097)

ПОСТАВЉАЊЕ ламината.

065/982-25-56. (300269)
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301-150, 300-830

Изненада нас је напустила наша драга и вољена

ДУКАДИНКА ТОМИЋ
1945–2021.

Сахрана је обављена 19. јануара 2021, на Новом гробљу.
У срцима туга, међу нама тишина, а у дому нашем огромна празнина. Не видимо ти
очи и не чујемо глас, ал осећамо да си ту између нас.

Ожалошћени: син СЛОБОДАН, снајка СНЕЖАНА и унук НЕМАЊА
(34/300182)

СТЕВАН ПОМАР
1944–2021.

Синиши и породици Помар, саучешће за преминулим оцем од по-
родице ПЕТАКОВИЋ

M&M PE TA KO VIĆ TRA DE DOO
(68/Ф)

ДУКАДИНКА ТОМИЋ
1945–2021.

Свако ко остане без мајке, постаје рањена птица.
Твоја ћерка БЕБА, МИЛАН, УРОШ и ЛАРА

(129/300289)

Последњи поздрав

СТЕВО ПОМАР

Драгом пријатељу Стеви од ВАСЕ ЧУБРИЛА
са породицом

(145/300313)

Последњи поздрав

ЦЕСНАК ЈАНУ

од сестре КАТЕ са породицом, брата МИШЕ
и остале родбине и пријатеља

(164/300329)

Отишао је... и Бог би-
ра!

АРСА
СТОКИЋ

Када се сетимо тебе
ходамо на прстима,
да не би тугу пробу-
дили.

Воле те: ИВАНА,
ВЛАДА и ХЕЛЕНА

(126/300287)

TРАЖИМО 

УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о неприступању 

изради студије о процени утицаја 

на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 13. 01. 2021. године, донео

је решење о неприступању изради студије о про-

цени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Ре-

конструкција резервоара за складиштење стаби-

лизованог бензина FB-0808 у склопу Блока 8 у Ра-

финерији нафте Панчево, на к.п. бр. 3547 КО

Војловица СО Панчево, носиоца пројекта НИС а.д.

Нови Сад, Блок Прерада, Улица Народног фронта

бр. 12 из Новог Сада.

Решење о неприступању изради Студије о проце-

ни утицаја на животну средину за предметни

пројекат може се добити на увид радним данима

од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-

ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

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

земље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања овог обавештења.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС” број

135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 18. 01.

2021. године на основу захтева носиoца пројекта

Индустрија скроба Јабука доо Панчево, Скробара

Трг Маршала Тита 65, Панчево, донео решење

број: XV-07-501-191/2020 којим је утврђено да за

пројекат Објекат за цеђење уља из кукурузне кли-

це, Улица Маршала Тита 65, на кат. парцели

18036/1 к.о. Панчево, на територији града Панчева,

није потребна процена утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се оба-

вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-

вотне средине Градске управе Града Панчева,

Панчево, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 617, рад-

ним даном од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-

банизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у

року од 15 дана од дана његовог објављивања, а

преко овог органа. 

На основу члана 9. Правилника о ближим услови-

ма, начину и поступку финансирања потреба у

области спорта на територији града Панчева

(„Службени лист Града Панчева” број 1/2017 и

30/2018) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града

Панчева („Службени лист Града Панчева” број

25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19) Градо-

начелник Града Панчева расписује следећи 

ЈАВНИ ПОЗИВ

1. Градоначелник Града Панчева позива све за-

интересоване спортске организације и друга

правна и физичка лица да својим програмима и

пројектима конкуришу за су/финансирање својих

активности у области спорта у граду Панчеву за

2021. годину у следећим сегментима:

А) Појединачна давања на име постигнутих

спортских резултата 

Б) Развој спорта 

5. Пријаве и захтеви, као и обавезна документа-

ција

Пријаве и Захтеви са потпуном документацијом

слати на адресу ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАН-

ЧЕВА, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I број 2 - 4, 26000 Пан-

чево или предати у УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ГРАД-

СКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА са назнаком: „Јав-

ни позив за су/финансирање програма и пројека-

та у области спорта у граду Панчеву за 2021. го-

дину у сегментима: Појединачна давања на име

постигнутих спортских резултата и Развој спорта”,

са напоменом „НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ ПОЗИВ”. 

Захтеви и Пријаве на Јавни позив се могу добити

у Секретаријату за јавне службе и социјална пита-

ња, II спрат, соба 204, зграда Градске управе Гра-

да Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4, или преузети

са званичне интернет презентације Града Панче-

ва www.pancevo.rs.

Обавезна документација треба да садржи:

1. Захтев за су/финансирање програма и пројека-

та у сегменту Развој спорта у 2021.години или

Пријаву за су/финансирање појединачних дава-

ња на име постигнутих спортских резултата

2. Доказе о испуњености услова, који су наведени

у тачки 4. - Општи и посебни услови позива, од-

носно у пријави и захтеву.

3. Доказ о уплати Градске административне таксе 

6. Рок

Рок за предају документације за суфинансирање

програма и пројекта из области спорта у граду

Панчеву за 2021. годину je до 30. новембра 2021.

године, односно до утрошка средстава, планира-

них Одлуком о буџету Града Панчева за 2021. го-

дину у сегментима: Појединачна давања на име

постигнутих спортских резултата и Развој спорта.

Јавни позив биће објављен у недељном листу

„Панчевац” и на званичној интернет презентацији

Града Панчева, www.pancevo.rs. 

• Непотпуне и неблаговремене пријаве и захте-

ви неће се узимати у разматрање!

7. Додатне информације

Све додатне информације у вези са јавним пози-

вом могу се добити сваког радног дана од 8 до 15

сати, путем телефона Биљане Миоч број 308-830

локал 907, 064/866-22-90 или путем email-a 

biljana.mioc@panceno.rs.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају

студије о процени утицаја 

на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине је дана 15. 01. 2021. године, до-

нео решење о обиму и садржају Студије о проце-

ни утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Ре-

конструкција и доградња радно – магацинског

простора опасног и неопасног отпада и надстреш-

нице на к.п. бр. 2757/1 КО Омољица СО Панчево.

Носилац пројекта је Божић и синови д.о.о, Улица

Максима Горког бр. 2 из Панчева.

Решење о обиму и садржају Студије о процени

утицаја на животну средину за предметни

пројекат може се добити на увид радним данима

од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-

ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

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

земље, канцеларија бр. 39) или на упит на адресу

olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.kneze-

vic@vojvodina.gov.rs. 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања овог обавештења.

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ купати-

ла, 600 евра, са материја-

лом, брзо и професионал-

но. 065/210-61-98.

(300079)

ВОДОВОД и канализација,

уградња по приступачним

ценама, фирма „Корана”

д00. 063/337-941. (300247)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све заве-

се, тенде, хармо-врата, ро-

ло-заштита. 063/816-20-98

(300249)

УСЛУГЕ
ЕЛЕКТРОСЕРВИС попра-

вља: веш-машине, шпорете,

пећи, електроинсталације.,

060/180-02-83. (300282)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе, бој-

лере, ТА пећи, шпорете,

поправљамо квалитетно са

гаранцијом. „Фриготех-

ник”, 064/122-68-05.

(300328)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге. 065/210-61-98.
(300079)

АКО си нежна, романтична

јави се да поделимо љубав

и леп живот. 064/437-63-

59. (299797)

ПОКЛАЊАМО комбинова-

ни фрижидер горење, мо-

дел РК6333 w, фрижидер

је у функционалном стању,

само горњи део леди. Тел.

063/761-26-56. (302256)
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Са тугом у срцу опраштамо се од нашег

драгог супруга и оца

МИЛЕТА КРЉИЋА
1934–2021.

Твоји најмилији ће те се заувек сећати са

љубављу.

Супруга ЂУРЂИЦА, синови

ПРЕДРАГ и НЕНАД

(88/300244)

Последњи поздрав драгој

МИЛЕНКИ ТУРУДИЋ МИКИ

Удружење инвалида рада и ОСИ Града Панчева
(89/300245)

Последњи поздрав

брату

БОРКУ
БИЉАНА КАЛАБИЋ

(90/300246)

Последњи поздрав

МИЛЕНКИ ТУРУДИЋ
1945–2011.

Све док живимо имаћеш посебно место у нашим

срцима.

ГОЦА са децом и унучићима, 

МИКИ и кум ПИШТА

(114/300270)

Последњи поздрав

комшији

МИЛЕ

КРЉИЋ

Почивајте у миру.

Станари у Моше

Пијаде 113

(143/300311)

Последњи поздрав

МИРОЉУБУ

СИМОВИЋУ

од породица

МАРТИНОВ

и ДЕЈАНОВИЋ

(52/300206)

Последњи поздрав

снајки

СЛАВКИ

АТАНАСОВСКИ

од ДРАГАНА

и МАРИЦЕ

ВОЈВОДИЋ
(69/300226)

Последњи поздрав

СЛАВКИ

од СЛАВЕТА

и ВЕРЕ из Скопља

са породицом

(70/300226)

Последњи поздрав мајци

СЛАВКИ АТАНАСОВСКИ

од синова ГОРАНА и МАРЈАНА
(71/300227)

Последњи поздрав драгој сестри

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ
1954–2021.

Сестрице моја, нека те анђели чувају кад нисмо могли да те са-

чувамо ми.

Твоја сестра ВЕРИЦА и зет МИРКО са породицом

(172/300345)

Отишла је наша Јеца

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВСКИ
1954–2021.

Никада те нећемо заборавити.

Твој СТЕВА, МИРЈАНА и АЛЕКСАНДРА са породицом.

Сахрана је у суботу, 23. јануара, у 14 сати, на Старом православном гробљу.

(170/300345)

Последњи поздрав драгој дади

ЈЕЛИЦИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твој ДЕЈАН, АНА, АНДРЕЈ и УНА

(171/300345)

Драгој бака

ЈЕЛИЦИ

Увек ће те волети.

Унуци АНДРЕЈ

и УНА

(173/300345)

Драгој бака

ЈЕЛИЦИ

Увек ћемо те волети.

Унуци НЕДА

и ЛАРА

(174/300345)

Последњи поздрав

АРСИ СТОКИЋУ
24. XII 1959 – 17. I 2021.

Поносни смо што смо те имали!

Твоји: супруга ЉИЉА, ћерка СНЕЖАНА,

синови ЛАЗАР и САША, снајка МАЈА

и унуци ВУК и ДАВИД

(125/300286)

Последњи поздрав сестри

ЗАГОРКИ РАКИЏИЋ

од браће ЈОЦЕ, МИЛЕТА и ЂУРИЦЕ

са породицама

(132/300293)

Последњи поздрав драгој мајци

ЗАГОРКИ РАКИЏИЋ
Сахрана ће се обавити 21. јануара 2021, на старом ка-
толичком гробљу.

Твоја ГОГА
(75/300231)

Најдражем нашем

НЕНАДУ

који је прошао кроз двери смрти, у слободу ду-

ховних висина.

Нека га светлост и топлина наше љубави прати

на његовом путу вечном Истоку.

Твоји вољени: супруга ДАША, ћерке ЈАСНА,

МИЛИЦА и МАРИЈА са породицом
(151/300319)

Вољени

НЕНАДЕ

Нека те води, нека те носи снага и смисао наше

љубави ка духовним висинама наде.

Твој брат ПРЕДРАГ и братанац САША

са породицом

(150/300319)

Последњи поздрав

драгом зету и течи

НЕНАДУ

АНЂЕЛКОВИЋУ

од РАДИВОЈА, 

БОРИСЛАВЕ, 

ВОЈИСЛАВА, 

НЕБОЈШЕ и ИВАНЕ
(166/300334)
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Последњи поздрав мом тати

БОРКУ ЈОВИЧИЋУ
1958–2021.

Живећеш у мојим сећањима заувек.

Хвала ти за све.

Волим те тата.

СТЕФАН

(78/300235)

Последњи поздрав мом драгом

БОРКУ

Вољени никада не умиру.

Почивај у миру.

Нека те анђели чувају.

ОЛИВЕРА БАНЧАК

(79/300235)

БОРИСЛАВ ЈОВИЧИЋ

Нека живот после живота буде једна

мирна река на коју ћеш отићи са осме-

хом на лицу.

Употпунио си наш живот са Стефаном,

захвални смо ти на томе.

МИРА, МИТА и НЕНА

(80/300235)

Последњи поздрав

БОРКУ

од мајстора НЕШЕ

и ТРИВЕ

(66/300224)

БОРКО ЈОВИЧИЋ
1958–2021.

Живот, младост, понос, сећања, успомене, туга...

Драги мој пријатељу, нека ти је Божји мир и вечни спокој у души!!! Амин.

ЗОРАН и БОЈАНА АДАМОВИЋ

(130/300290)

Последњи поздрав драгој мами, ташти, баки и прабаки

ИВАНКИ рођ. Милошев

НЕДЕЉКОВИЋ
1943–2021.

Ожалошћени: БРАНКА, СЛОБА, САША, МИЛИЦА, НАТАША,

ИВАН и АЛЕКСЕЈ

(140/300308)

Моја најмилија

ДРАГИЦА ШАЈН
1956–2021.

Драганче, када је било најтеже ти си увек била ту. Бо-
дрила си и давала ми снагу. До задњег тренутка ти си
била храбра и јака.
Празнину коју си ми оставила неће моћи никад нико
попунити. Фалићеш ми из дана у дан све више.

Твој вољени син МИРОСЛАВ
(154/300322)

Драга наша

ДРАГИЦА ШАЈН
1956–2021.

Отишла си и оставила тугу у нашим срцима.

Мислићемо на тебе и радо ћемо се сећати свих

наших заједничких тренутака.

Твој син МИРОСЛАВ и снаја ЈОВАНА

(155/300322)

Драга наша

ДРАГИЦА

ШАЈН
1956–2021.

Опраштамо се од те-

бе са великом тугом у

срцу. Мислићемо на

тебе.

Твој брат ЈОВАН

и снаја ЉИЉАНА

са породицом

(156/300322)

ДРАГИЦА

ШАЈН
1956–2021.

Последњи поздрав

Драгици од породице

ЈЕВРИЋ

(157/300322)

Драга наша

ДРАГИЦА ШАЈН
1956–2021.

Отишла си и оставила огромну празнину. Целог живо-
та си била лаф, увек насмејана и велики борац до зад-
њег тренутка.
Хвала ти за све што си чинила за нас. Фалићеш много.

Твоји вољени: ћерка ЉИЉАНА, зет МИЛАН, 
унука ЕМА и унук МАРКО

(158/300323)

Моја највољенија

ДРАГИЦА ШАЈН
1956–2021.

Мајко, хвала ти за сву твоју неизмерну и безу-

словну љубав и подршку коју си ми пружала

свих ових година. Заувек ћеш живети у мом ср-

цу и мојим мислима.

Твоја ћерка ЉИШКА

(159/300323)

Драга моја

ДРАГИЦА

ШАЈН
1956–2021.

Тетка Драгана, оти-

шли сте рано али ће-

те заувек остати у на-

шим мислима и срцу

као велики борац и

човек.

Ваша МИЛИЦА

са породицом

(162/300323)

Драга наша

ДРАГИЦА

ШАЈН
1956–2021.

Нано, била си и оста-
ћеш најбоља нана на
свету.

Твоји: МЕМА и МАРЕ

(160/300323)

Последњи поздрав

ДРАГИЦА

ШАЈН
1956–2021.

Нашој драгој прији

од пријатеља

из Ниша

(161/300323)

Последњи поздрав драгом колеги

ЈОВАНУ ВУЛОВИЋУ

Колектив ПУ „Дечја радост” Панчево

(105/ф)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Последњи поздрав

мајци

КОСОВКИ

ГРУЈИЋ
1936–2021.

од синова ДЕЈАНА

и ГОРАНА

са породицом
(97/300255)
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Последњи поздрав

ЗОРАНУ БУРАЗЕРУ

од колега из Логистике

(20/300161)

Последњи поздрав драгом

БУКИЈУ

од породица КРСТИЋ и САВОВИЋ
(26/300171)

Последњи поздрав драгом колеги

ЗОРАН БУРАЗЕР
1959–2020.

Запослени „ХИП-ПЕТРОПХЕМИЈА” а.д. Панчево

(29/ф)

Последњи поздрав

ЗОРАН

БУРАЗЕР

БУКИ

Његови другови:

СПАЛЕ, БАТА, 

МИЛЕ, МИРКО

ЏИНЏОВ, МАРУЉА,

ВЛАДА, МЕНДА, 

ЦАЛЕ, ГРИЗЛИ

и МАРКО

(28/300176

Последњи поздрав нашем Букију

ЗОРАН БУРАЗЕР БУКИ

Веснини пријатељи из одбора синдиката СИТ-а „Независност”

Петрохемија: ЗОРАН, МИЛАН, ЈЕЛЕНА, ЉИЉА, СЕЛМА, ОЉА,

ЖИВКА, ЂОРЂЕ, КОСТА, САША, ПЕРА, БОШКО, ЈОЦА, СРЂАН,

ВЛАДА, ЖУЛЕ, НЕБОЈША и СЛОБОДАН

(44/ф)

Драгом колеги

ДРАГУТИНУ

МАНЧИЋУ

последњи поздрав.

Породици искрено

саучешће.

РАЛЕ са породицом

(50/300200)

ЗОРАН БУРАЗЕР

Последњи поздрав Букију од Весниних колега

из финансијске службе.

(59/300214)

ЗОРАН БУРАЗЕР БУКИ
1959–2021.

Са великом тугом опраштамо се од драгог ку-

ма. Нека почива у миру.

Породица КОРАЊИЋ

(87/300242)

Последњи поздрав

ЗОРАН БУРАЗЕР БУКИ

Пуно си учинио за нас, а нисмо стигли

да ти се захвалимо.

СЛАЋКО, ГОЦА, МАКИЦА и БАЈА

(116/300275)

Последњи поздрав нашем

БУКИЈУ

Волимо те заувек.

Твоји: ВЕЦА, ТИЋА, НЕЦА, БОЈАН, АНДРЕА, ХАНА, СТЕФАН,

ФИЛИП и ДЕА

(113/300267)

Буки...

ти све знаш.

Твоја ВЕЦА

(111/300267)

Последњи поздрав

БУКИЈУ

Кева ДУШАНКА

(112/300267)

Последњи поздрав

зету

БУРАЗЕР

ЗОРАН

БУКИ

Чекамо да се поја-

виш на капији, да чу-

јемо твоје кораке.

ДУЛЕ и РАЈА

ПЕРОШЕВИЋ

(117/300276)

Последњи поздрав

ЗОРАН БУРАЗЕР БУКИ

Збогом, драги пријатељу.

ЉУБИША и ЗОРА ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
(118/300277)

Вољеном брату вечни мир

ЗОРАНУ БУРАЗЕРУ
1959–2021.

МИЋА ПАВЛОВИЋ са породицом

(124/300285)

Последњи поздрав

драгом сестрићу

ЗОРАНУ

БУРАЗЕРУ

од ујака и тетке

са породицама

(123/300285)

Последњи поздрав

ЖАРКУ ВОЈКИ

од другара ЉУБЕ

и БОБЕ
(149/300317)

ЗАГОРКА

ЗЛАТКОВИЋ

Стрина, красила те

врлина и доброта.

У твом срцу било је

места за све.

ЉИЉА

са ћерком ВАЊОМ
(144/300312)
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НАДЕЖДА УРОШЕВ
рођ. Кошарић

12. V 1931 – 13. I 2021.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је моја мајка Наде-

жда Урошев, рођ. Кошарић, преминула 13. јануара 2021. 

Сахрана је обављена на Католичком гробљу.

Живела си срећно и достојанствено, тако си и отишла, оста-

вљајући за собом жал, тугу и празнину.

Твој син СТЕВА

(5/300139)

С тугом се опраштамо од нашег драгог

КРАВЉАНАЦ МОМИРА

Драги Момо, хвала ти на свему чему си ме нау-

чио, на дружењу, пријатељству и безрезервној

подршци.

Хвала ти што смо наше породице сјединили у

том пријатељству.

ИВАНКА ВИШЊИЋ са породицом
(16/299972/р)

Последњи поздрав драгом рођаку

ВЛАДИМИРУ ТОДОРОВУ

Никад те неће заборавити породица АНТОНИЈЕВ

(22/3001333363)

Мојим кумовима

ПАУНОВ

КОНСТАНЦИ и СТЕВИ
тужни помен последњи поздрав

1948 – 12. јануара 2018. 1943 – 13. јануар 2021.

Од младости заједно, више од педесет година у браку
и љубави, још три године и ни дан више! Срце није из-
држало. Сада сте заједно у вечности и сећањима нас
који смо вас поштовали.

Кума МИЛИЦА ГРБА
(23/300164)

Последње збогом нашем драгом

МИРОСЛАВУ НЕШИЋУ МИКИ

За нас ти ћеш увек бити ту.

Воле те твоји: брат ПЕТАР, ВЕСНА, 

ИВАНА и НИКА

(41/300189)

Последњи поздрав нашем драгом

СРЂАНУ МИЛАНОВИЋУ

од супруге ДРАГОЈЛЕ, сина ИГОРА

(46/300195)
и ћерке ИВАНЕ са породицама

Последњи поздрав

Бати

СРЂАНУ

МИЛАНОВИЋУ

од ГАНЕТА

са породицом

(47/300196)

Тужна срца и са болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 13. јануара 2021, у 35. години, преми-
нуо наш драги

МИЛАН БОГОСАВЉЕВ
1986–2021.

Сахрана је обављена 15. јануара 2021. године у 13 са-
ти на гробљу у Глогоњу.

Ожалошћени: супруга ВЕСНА, отац ДРАГАН, стриц

ЗОРАН, сестра МИЛЕНА са породицом, брат ЖЕЉКО,

деда БЕЛА, баба МАРГИТА, тетка ХАЈНАЛКА са по-

родицом, сестре АРАНКА и МОНИКА са породицама,

као и остала родбина и пријатељи

(58/300/213)

НАДЕЖДА УРОШЕВ
12. V 1931 – 13. I 2021.

Тужно је кад ти фали Мајка а знаш да ти никад неће доћи.

Жао ми је што нисам стигла још једном да те загрлим.

Твоја РУЖИЦА са породицом
(53/300208)

Последњи поздрав

СРЂАНУ

МИЛАНОВИЋУ
од породице

(107/300262) СТОЈИЉКОВИЋ

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

ТОДОРОВУ

Драгом куму, друга-

ру и пријатељу од де-

тињства од кума ПЕ-

РЕ са фамилијом

(137/300304)

Последњи поздрав брату

СРЂАНУ

од сестре СВЕТЛАНЕ са породицом
(146/300316)

Последњи поздрав

драгој тетка

НАДИ

УРОШЕВ

од ПЕЦЕ и ПАВЕ

(152/300320)

Последњи поздрав драгом пријатељу

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА

Запослени „Тамишка” доо Панчево

(98/ф)

Последњи поздрав драгом пријатељу

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА

Почивај у миру легендо.

МИЛЕНКО ИВИЋ са породицом

(99/ф)

Последњи поздрав мом вољеном брату

НЕБОЈШИ БУДИШКИ

Сахрана ће се обавити на Старом право-

славном гробљу у петак, 22. јануара 2021.

Сестра НАЂА ОМАН БУДИШКА

и родбина

(108/300263)

Са поштовањем оста-

је сећање на тебе

НЕБОЈША

БУДИШКА

БЕБА

и ЉУБИНКА

(163/300326)

ДРАГОСЛАВ

ШАИН

Поздрав брату

ЗЛАТА

(40/300188)

Последњи поздрав
вољеној

МИЛЕНКИ

КРСТОНИЈЕВИЋ
1939–2021.

Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка СВЕ-
ТЛАНА, унук ИВАН, уну-
ка ЈОВАНА и зет НЕНАД

(167/300335)
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МИЛКА

АРБУТИНА

Последњи поздрав

мојој прији Милки од

ЈЕЛИЦЕ, БРАНКЕ и

ЉИЉЕ са породицом

(11/300151)

У име дугогодишњег
пријатељства опрашта-
мо се са тугом

НЕДЕЉКА

НЕНА КЕРИЋ

Памтићемо је по добро-
ти.

С љубављу ДАНКА
ДИНИЋ са породицом

(37/300184)

РАДУЛКА

БУХВАЛТЕР
1933–2021.

Последњи поздрав

драгој тета Радулки

од ЈОЏЕ и ГОЦЕ са

породицом

(82/300237)

РАДУЛКА

БУХВАЛТЕР
1933–2021.

Последњи поздрав

тетки од СЛАВИЦЕ

са породицом

(85/300238)

РАДУЛКА

БУХВАЛТЕР
1933–2021.

Последњи поздрав

тетки и баба Ради од

породица САВИЋ и

ВОЈИСАВЉЕВИЋ

(84/300237)

С поштовањем

ДРАГА

и

АЛЕКСАНДАР

ТУБИЋ

Комшије

ЈЕВТОВИЋ, 

ТАБАКОВИЋ, 

СТЕФАНОВИЋ

и ЛАЗИЋ

(93/300251)

Последњи поздрав драгим кумовима Тубић

ДРАГА АЛЕКСАНДАР

ТУБИЋ ТУБИЋ ЦАНЕ
1941 – 30. XII 2020. 1934 – 16. I 2021.

Остаћете заувек у нашим срцима.

Од МАРИЈЕ и ТРАЈЧЕТА СТАЛЕТОВИЋА

са породицом
(106/300261)

Последњи поздрав куму Цанету

АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ

С поштовањем МИРЈАНА
(110/300265)

АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ ЦАНЕ

Хвала Ти пријатељу на свим лепим заједнич-

ким тренуцима.

СТАНЕ и ВЕСНА са децом

(32/300180)

Наш драги тата и дека нас је напустио 16. јануара 2021.

АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ
1934–2021.

Туга је велика. Почивај у миру.

Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка СНЕЖАНА, 

снаха АЛИЈА, зет ЉУБОМИР и унуци АНДРЕЈ и АНА

(135/300303)

Тужни смо што више није са нама наш тата и дека

АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ
1934–2021.

Чуваћемо заувек сећање на твоју доброту и ведрину.

Са љубављу и поштовањем: КЕКА, ЉУБА, АНДРЕЈ и АНА

(134/300303)

Тужни смо и много ћете нам недостајати. Верујемо да ово није

крај, већ нови почетак, и ваш и наш. Ваша слога и заједништво

остају нам за пример и узор.

ДРАГА АЛЕКСАНДАР

ТУБИЋ ТУБИЋ
1941–2020. 1934–2021.

ДРАГАН и АЛИЈА

(136/300303)

Тек што су прошле две недеље од одласка твоје драге, одла-

зиш и ти Цане код ње

АЛЕКСАНДАР ТУБИЋ
1934–2021.

Живели сте тихо и неприметно, тако сте тихо и напустили ово-

земаљски живот и преселили се у вечност. Нама који остајемо

сећаћемо се ваших врлина и добих дела. Посебно хвала за сву

вашу доброту учињену према мени. Одмарај се мирно поред

твоје драге у нашој панчевачкој земљи.

Свастика ДРЕНКА са породицом

(165/300333)

Поштованој

ЗАГОРКИ

ВЕСКОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији: 

син МИЛАН, 

снаја ЛЕПОСАВА

унук ЛУКА

и унука НИКОЛИНА

(27/300173)

Последњи поздрав

дивном човеку и до-

бром комшији

НЕШИ

од породице

ВУЈАНОВИЋ

(76/300234)

Мој пријатељ и друг

НЕНАД АНЂЕЛКОВИЋ НЕША

остаје заувек у мом срцу и сећањима.

СНЕЛИ
(91/300247)
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АНКА БОШЊАКОВИЋ
1930–2021.

Живела си мирно, тихо, тако нас и напустила.

Заборав не постоји, остају најлепша сећања.

Твоја ћерка ЈОВАНКА и зет РАДЕ
(55/300210)

АНКА БОШЊАКОВИЋ

Неке ствари доносе јако велику тугу.

Било би лепо имати шансу другу, да поде-

лимо још неки леп и насмејан тренутак, а

не да савладавамо немерљив губитак.

Хвала ти за све моменте пажње и љубави.

Збогом драга бако, нека су ти мирни веч-

ни снови.

Твоји: НАТА, ДЕЈА и ЛУКА

(56/300210)

ЛАЛЕ

Прошло је пола године од оног тренутка када си ми рекла:

„Деда ја сам отишла и махнула ручицом ЋАО”, али се ниси

вратила. 

Сваким даном одзвањају ми те речи и увек се питам ЗАШТО?

Али зато МИЛА НАША и драга непрестано си са нама, у на-

шим сећањима и животима. Твој весели лик, твоје шале и ре-

чи. Сваког дана обилазимо твоју хумку а цвеће заливамо суза-

ма, у неверици да не присуствујемо твом одрастању и веселом

животу.

С тугом и болом ТВОЈИ НАЈМИЛИЈИ

(168/300338)

ЈЕЛЕНА АДАМОВИЋ
2011–2021.

Десет година туге, сећања, успомена... Мама, почивај у Божјем миру и веч-

ном спокоју. Чувај тату и он тебе.

С’ љубављу као вечним надахнућем. Хвала Вам за све.

ЗОРАН и БОЈАНА АДАМОВИЋ са децом
(131/300291)

ДРАГАНА

МРЂА

Прошле су две тужне

године, али бол и се-

ћања остају.

Анђели нека те чувају.

Твоја породица

(120/300279)

27. јануара навршава се
година откада није са
нама наш вољени отац и
деда

РАДЕ

ВИШНИЋ

Остаћеш у нашем сећа-

њу.

Твоји најмилији
(115/300273)

РАДОВАНКА

СТАНОЈКОВСКИ

РАДА
Године лете а тебе не-
ма, увек си нама у ми-
слима. Волимо те.

Твоје сестре НАДА
и ЈОВАНКА

и твоја деца и унуци

(65/300217)

СРЂАН

МЕДИЋ
4. VII 1961 – 20. I 2012.

Вјечно у нашим сје-

ћањима.

Породице: МЕДИЋ,

ЛАЗИЋ

и ВУЧЕМИЛОВИЋ
(94/300252)

Последњи поздрав

ИЛИЈИ

од супруге МИРЕ и сина ПАВЛА са породицом

(148/300316)

Последњи поздрав

ИЛИЈИ

од брата МИЛУТИНА са породицом

(147/300316)

Последњи поздрав нашој драгој и поштованој

МИРЈАНИ СТУПАР

др РАТКО ПОПОВИЋ са породицом

(138/300305)

МИРЈАНА СТУПАР
1965–2021.

Мало је рећи, хвала Ти Миро. Мало је рећи недо-

стајаћеш нам. 

Путуј у миру, одмори душу своју. Ми ћемо те чу-

вати у најлепшем сећању.

Твоје девојке из апотеке
(169/300339)

Последњи поздрав и загрљај нашем

великом

ШЕПА ЈОВИ

Брат ПЕТАР ШЕПА са породицом

(175/300347)

ЈОВО ШЕПА

Мирно спавај стрикане мој. Буди спокојан, јер је

и твоја последња жеља остварена и моје обећање

испуњено.

Воли те твој МИКИ

(176/300347)

Последњи поздрав

драгом чики

ШЕПА

ЈОВИ

Синовица МИРЈАНА

ЛАЗАРОВ

са породицом

(177/300347)

Последњи поздрав куми

МИЛКИ АРБУТИНА
Почивај у миру.

Породица РОДИЋ
(4/300138)

МИЛАН ЋАЛИЋ
1964–2021.

Последњи поздрав мом драгом стрицу.

ДУШАН ЋАЛИЋ са породицом

(48/300198)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАДУЛКА БУХВАЛТЕР
1933–2021.

Последњи поздрав мајци од ћерке ЉИЉЕ, 

зета ЗОРАНА, унука ДРАГАНА, родбине

и пријатеља

(83/300237)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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.

У понедељак, 25. јануара 2021. године даћемо четрдесетоднев-

ни помен нашој мајци, свекрви, баки и прабаки

ГОРДАНИ ЈОКОВИЋ

С тугом у срцу син ПЕТАР, ћерка НЕВЕНА, снаја ЗОРИЦА,

унучићи, праунучићи и зетови

(30/300178)

ЈЕЛИЦА ПЕРУШИНА
26. I 1996 – 26. I 2021.

Помен ћемо одржати 23. јануара 2021, у 12 сати,

на Новом гробљу у Панчеву.

Њени најмилији: ПРЕДРАГ, 

ДРАГАНА, ЈЕЛЕНА и ТИЈАНА

(101/300256)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу,

23. јануара 2021, у 11 сати, на православном гробљу у

Старчеву, давати годишњи помен нашој драгој

ГОРДАНИ ЂОКИЋ

Време које је прошло само је увећало бол и тугу. Недо-

стајеш неизмерно, али те с поносом чувамо у нашим

срцима и мислима.

Супруг БРАНКО и деца НАТАША, НЕНАД и НЕБОЈША

(102/300259)

ГОРДАНА ЂОКИЋ
23. I 2020 – 23. I 2021.

Сваки дан без тебе буди тугу,  али и најлепше

успомене. Постоји љубав коју смрт не прекида и

туга коју време не лечи. Где год да си, увек ћеш

бити у моме срцу.

Воли те твоја ћерка
(103/300259)

ГОРДАНА ЂОКИЋ

Сестро моја, прође година теби и Нели, док се

нисмо ни окренули. Нека вам је лака земља и

рајско насеље. 

Тугујемо за вама: отац, брат, мајка и снаја.

Породица ЂОРЂЕВИЋ
(104/300259)

Драги наш родитељу

МИЛОРАД

СТЕВОВИЋ
1991–2021.

Прошло је тридесет го-
дина како си нас напу-
стио а бол и туга су
остала у нашим срцима.

Неутешна твоја деца
(21/300162)

Петогодишњи помен нашој

ИВАНКИ СТАНИМИРОВИЋ

Време пролази, успомене остају.

Недостајеш нам...

Твоја породица

(121/300281)

21. јануара 2021. навршавају се две године откако нас је напустила наша

вољена мама

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
23. II 1958 –21. I 2019.

Бол као и првог дана кад је престало да куца племенито срце, вечним

сном заспала најбоља душа, а нама на суров начин откинут део срца.

Живимо са вером да се негде на небу радујеш нашим успесима. Грлимо те

у сновима и мислима, свом својом душом... заувек.

Спавај мама у миру који си тако храбро освојила.

Поносни што смо твоји: ТИЈАНА, БРАНА и САША са породицом

(127/300288)

Недостајеш... Две године туге, празнине и бола

ГОРИЦА АДАМОВИЋ
23. II 1958 – 21. I 2019.

Празнина је недоместива, а у срцу љубав вечна. 

Поносни на тебе, гледамо у небо.

Твој ЋАЛКО БРАНО и МАРА

(128/300288)

Прошло је пет тужних
година без тебе

МИЛЕТА

КАШИКИЋ
2015–2021.

Увек ћеш остати у на-
шим срцима и мислима.

Породица
(81/300236)

БРАНИСЛАВ МАРЈАНОВ БРАНЧЕ
1949–2020.

Напустио нас је пре годину дана, 27. јануара 2020.

Од тада је настала туга, бол и празнина.

Супруга ВЕРА и син ДЕЈАН

(141/300309)

МИЛАНКА

СУВАЧАР

Прошло је четрнаест

година откада је оти-

шла наша драга мај-

ка и бака.

Твоји најмилији
(45/ф-34)

Десет тужних година

НАДА

СТАНКОВСКИ
23. I 2011 – 23. I 2021.

С љубављу, поносом

и захвалношћу

чувамо те у срцима:

супруг ЗДРАВКО,

ћерке ЦЕЦА

и СЛАЂА, зет ГОРАН,

унук НИКОЛА

и унука НИКОЛИНА

(153/300321)

24. јануара навршава се четрдесет дана откако нас је напустила

наша сестра

ОЛГА ДАНГУБИЋ

Ожалошћени:  браћа: МИЛОРАД, СЛАВКО и РАТКО

и сестра ЛЕПОСАВА са породицама

(64/300216)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 23. јануара 2021. годи-

не, у 11 сати, на Католичком гробљу давати четрдесетодневни по-

мен нашем драгом

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ
рођеном 23. јуна 1972.

Неутешни, твоји најмилији: мајка МИЛЕВА, отац БОЖИДАР, 

супруга НАТАША, син ЛАЗАР, ћерке ЈАНА и ИВОНА,

ташта ЉИЉАНА, сестра ГОРАНА, ЦАЦА, чичини АНДРИЈАНА

и ЧАКИ, БОЖИДАР и ТИЈАНА, МИЛОШ и МАРИЈА

и дедини МИХАИЛО и ПАВЛЕ
(17/и)

Четрдесет дана туге и бола откако није са нама, а сваки секунд нам беско-

начно недостаје наш таја

ЖЕЉКО ШМИГИЋ
рођен 23. јуна 1972.

Хвала ти тата,

зато што ћеш заувек бити најбољи део нашег животног романа. Памтиће-

мо те увек по добру, с љубављу и поносом помињати и од заборава сачу-

вати, а највише ти хвала зато што си нас безусловно волео.

С љубављу, твоји: супруга НАТАША, син ЛАЗАР, 

ћерке ЈАНА и ИВОНА и ташта ЉИЉАНА

(18/и)

20. јануара 2021. навршава се годину дана откада није са нама наш воље-

ни супруг, отац и деда

РАДОСЛАВ РАДЕ ВУКАСОВИЋ

Љубав, захвалност и сећање за сва времена. Много нам недостајеш.

Твоји: супруга КАТА, ћерка ЛИДИЈА и син МИЛАН са породицама

(19/300160)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
24. I 2020 – 24. I 2021.

Најдражи и најбољи тата Злајо, чувао си нас, во-

лео, мазио највише на свету. Много нам недоста-

јеш. Ми знамо да нас ти и даље чуваш јер ти си

сада најлепши анђео.

Твој син АЛЕКСА, ћерка АНДРЕА

и супруга АНИЦА

(60/300215)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
24. I 2020 – 24. I 2021.

Вољени сине прошла је година, а бол за тобом је

све већа, пуно нам недостајеш и питамо се „За-

што ти”.

Пуно те воле: тата МАРЦИ и мама ЗЛАТА

(61/300215)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
24. I 2020 – 24. I 2021.

Драги брате иако ниси са нама, вечно ћеш бити

у нама. Бол за тобом што те нема не престаје.

Твој брат МАРТИН и снаја МИРОСЛАВА

(62/300215)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА

Вољени наш, прошла је година од када си нас

напустио.

Вечно ће те се сећати твоја старка

и ујак ЂУСИ са породицом

(63/300215)

Мом драгом

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

Теткина младости, осмеху мој. Туга за тобом је

велика и краја јој нема. Али не дам да ми квари

успомену на тебе која ми изазива топлину.

Тетка РАДА

(72/300219)

Мом драгом

ЖЕЉКУ

Ујаче, шефе, мој ослонцу. Недостајеш и преви-

ше. Наши заједнички доручци, свакодневни раз-

говори, твоји савети, шале. Хвала ти за све, кад

си био строг и кад си био благ. Хвала ти.

МИКИ
(73/300229)

Драги

БАТО

Пуно нам недостајеш. 

Твоје сестре БЕЦА, ЗОКА и ГАГА

с породицама

(74/300229)

Прошло је пола године откада није са на-

ма вољени супруг и отац

ДЕЈАН НИКОЛИЋ

Сећања све више навиру, а туга за тобом

остаје. Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији: супруга ЈАСМИНА

и деца МИЛИЦА, СОФИЈА и БОРИС

(51/300202)

СЕЋАЊЕ

ДИМИТРИЈЕ В. ЖУРЖУЛ
dr sci. vet.med

23. I 2001 – 23. I 2021.

ВЕРА, ГОЦА и НИКОЛА
(122/300283)

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

рава

ПАВЛОВИЋ

МИРЈАНА МИЛИНКО СТОЈАНКА
1949–1984. 1912–1996. 1921–2007.

Сестра и ћерка СПОМЕНКА и зет ВЕЛИЗАР

(133/И)

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

ДУШАН КАТИЦА

ВЕКЕЦКИ ВЕКЕЦКИ
2013–2021. 2014–2021.

Увек ћете бити вољени, никад заборављени у нашим
срцима и мислима.

Ваше ћерке ЈАСМИНА и ЉИЉАНА, 
зет МЛАДЕН и унука ЈЕЛЕНА

(109/300264)
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2003–2021.

САША ТОМОВИЋ ФРАЛЕ

Увек ћеш бити у нашим срцима и са нама.

Твоји: отац МИЈОДРАГ и мајка ЉУБИЦА
(6/300141)

Драга моја сестра

МИРЈАНА

Лукић

МАТЕЈИЋ

Драги мој Буле, мој ан-

ђеле мили. Требам те

сваки трен, требам те у

свитања, требам те

увек. Жељна сам те...

Увек са нама: сестра

ЉИЉАНА, зет СТЕВА,

НИНА и САНДРА

(7/300145)

На исти дан, 27. јануара, напустили су нас наши

најмилији

ПЕРОВИЋ

РУЖИЦА и МИОДРАГ
1933–2007. 1930–2014.

Успомену на вас чувају ваши: БОБА и ЂОРЂЕ

(9/300147)

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА

МАТЕЈИЋ

С љубављу, поносом

и поштовањем... Чу-

вамо успомену на те-

бе, твој лик, доброту

и љубав. Недоста-

јеш...

ДУЊА, ИВАНА

и ДРАГУТИН

(10/300148)

23. јануара, у 11 сати, даваћемо годишњи помен нашем оцу, сину, брату и

унуку

ПЕКЕЧ ГОРАНУ
Година тешка, година дуга, у срцу се урезала вечна туга...

У мислима си са нама и увек ћеш бити. Твој лик нам време не може узети!!!

Неутешна деца: ДУШАН и МИЛЕНА, родитељи МИЛАН и ЂУЛА, 

брат РАДОМИР и сестра МИЛИЦА са породицама и бака САВА
(13/300153)

1992–2021.

ДЕЈАН БОНИШ
војник

Боли живот који се угасио а могао је да траје...

Боле успомене, боли прекинута младост.

Мајка ВЕРА и сестра КАТАРИНА
(31/300179)

25. јануара 2021. навршавају се три године од твоје
смрти

ЉИЉАНА ЖИВКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(38/300185)

Навршило се четрдесет дана откако нас је на-

пустио наш најдражи супруг, отац и дека

ЗОРАН ЈОСИПОВИЋ

У нашим срцима туга, а у нашем дому велика

празнина. Не видимо те и не чујемо, ал осећа-

мо да си ту између нас. У нашим срцима ћеш

остати докле год ми постојимо.

Твоји најмилији: супруга СНЕЖАНА, синови

СРЂАН и ВЛАДАН, снаје МИЛЕНА и ЈЕЛЕНА,

унуци СТРАХИЊА, ЉИЉА, САРА и ЛАЗАР

(39/300186)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ПОМЕН

ЉУБОМИР ДАМЊАНОВИЋ
Толико тога си свима нама дао, пружао разуме-

вање, сигурност, подршку, топлину и показао

како се воли. Са тобом смо сви били безбри-

жни, бољи и увек радосни. Сада те са нама не-

ма. Туга и бол не престају али не дамо забора-

ву да нам одузме све срећне тренутке са тобом.

Воле те неизмерно твоји најмилији: супруга

МИЛКА, ћерка МИЛИЈАНА, син МИЛАН, зет

НЕГОСЛАВ, снаја АНИЦА, унук ДУШАН и уну-

ка ДУЊА
(43/300192)

Прошла је година откако нас је напустио наш драги

ГОРАН ПЕКЕЧ

Гого, твоја доброта и благи осмех остаће заувек у нашим срцима

и мислима.

Био си драг нашој великој породици, пријатељима и комшијама.

Остаје сећање и бићеш вољен док постојимо.

Тугује тетка МАРА и теча МИЛОШ ТРАВИЦА

(67/Ф)

У недељу, 24. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу, да-
ваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

3

МИЛОРАДУ ВУЈАНОВИЋУ

ЖУЋИ
1937–2020.

Недостајеш....!
Воле те твоји најмилији

(77/300234)

СЕЋАЊЕ

ЈАЊА

БОДРОЖИЋ
24. I 2001 – 24. I 2021.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима и мисли-

ма јер вољени никада

не умиру.

Твоји: супруг

ИЛИЈА, син МИЛАН

и ћерка МАРИЈА

са породицама

(92/300250)

ЈОСИП

КАЛУЖА
2017–2021.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Ћерке КАТИЦА

и ОЛГИЦА

са породицама
(95/300253)

Драги наш

ГОГО

Вољени никада не умиру све док живе

они који их воле.

С љубављу твоји: МАРКО, ВЛАДИЦА, 

ЛЕЛА, НЕША и ујна РАДА

(96/ф)

25. јануара 2021. навршава се година од смрти

нашег

ЂОРЂА БАСАРИЋА

Живиш у нашим срцима, мислима и речима.

Почивај у миру.

Породица

(100/ф)

Навршава се тридесет тужних година без наше

вољене

ВЕРЕ ЂУРЂЕВ

Са љубављу, поносом и захвалношћу

син ДЕЈАН са породицом

(1/299802)

БЛАГАЈНА

013/300-830

СЕЋАЊЕ

ОЛИВЕРА ИЛИЈА
КРСТИЋ ДУДУКА

1967–1995. 1944–2010.

Године пролазе, успомене болне остају.

(57/300211)                                                                  
С љубављу породица

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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19. јануара 2021. на-

вршава се осам годи-

на

БОЈА

ЧУБРИЋ

Мила мајко чувам те

у срцу од заборава.

Твоја ћерка

ДУШАНКА

са породицом

(2/300134)

Навршава се четрдесет дана откада није са нама наш

вољени

ЈОВО ШУНКИЋ

Недостајеш нам сваког дана, време пролази, али не ле-
чи бол. Сећање на тебе остаће вечно у мислима и срци-
ма нас који те волимо.

Помен ће се одржати 23. јануара 20221, у 11 сати, на
Католичом гробљу.

Твоји најмилији
(3/300137)

23. јануара 2021. године навршава се девет година од преране смрти моје

вољене ћерке. Тога дана одржаће се помен на Новом гробљу, у 10 сати

МИРЈАНА ЗОРИЋ
2012–2021.

Најдража моја и никада непрежаљена јединице срца мога. Напустила си

ме и оставила да заувек тугујем за тобом. 

Твоја вечна кућа постао је мој други дом, да га цвећем украшавам, свећа-

ма обасјавам и сузама заливам.

Вечно ожалошћена мајка МИЛИЦА

(8/300146)

Знао си колико те волим, али не знаш колико па-

тим за тобом четрдесет дана

СЛОБОДАН Марка РАПАЈИЋ
1939–2020.

Воле те: син ЖАРКО, кћи РАДА, 

унук МАРКО и унука МИЛИЦА

(12/300152)

26. јануара 2021. године навршиће се четрдесет дана откако се упокојио

мој добри отац

ВЕСЕЛИН СТОИЛКОВСКИ
1930–2020.

Љубав, приврженост и доброта, коју си ми пружио, не заборавља се.

Живећеш у мом срцу док живим.

(14/300154)
                                                                                        Неутешна ћерка ТАЊА са породицом

СЕЋАЊЕ

ТОМА

МАРКОВИЋ
1995–2021.

С љубављу

и поштовањем

породица

(15/300157)

23. јануара биће четрдесет дана од смрти

РАТОМИРА ЦВЕТКОВИЋА

Супруга МИЛИЦА, ћерка ТАЊА и син ДЕЈАН
(24/300166)

ИВАН

АРСЕНИЈЕВИЋ

АРСА

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(25/300169)

24. јануара 2021. навр-
шиће се четрнаест годи-
на од смрти

СТАНКА

РАДОСАВЉЕВА
1945–2007.

Твој живот траје у нама,
нашем болу и мислима.

Твоји најмилији
(33/300181)

23. јануара 2021, у 11 сати, дајемо годи-

шњи помен нашој драгој мајци и супрузи

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

Заувек у нама и заувек са тобом.

ЂОРЂЕ, НИКОЛА и АЛЕКСАНДАР

(35/300183)

23. јануара 2021, у 11 саати, дајемо годи-

шњи помен нашој ћерки и сестри

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

Време не може излечити тугу.

Заувек са тобом отац РАТОМИР, 

мајка МИРНА и брат ИВАН

(36/300183)

23. јануара 2021. на-

вршава се годину да-

на откако није са на-

ма наш

ЖИВАНКО

ЖИВАНОВ

Година прође, туга за

тобом остаје.

Ожалошћени: 

супруга ДУШАНКА,

синови ВЛАСТА

и ВЛАДА

са породицама
(42/300190)

Последњи поздрав нашем пријатељу

СЛОБОДАНУ РАПАЈИЋУ

од ЉУБЕ БОКСЕРА, ЈОВЕ БУКУРА, 

ХАСАН ГАГЕТА и ЈОЦЕ ФЛОРЕ

(49/300199)

ШЕСТОМЕСЕЧНИ

ПОМЕН

ДЕЛИВОЈУ

РАДОЈЧИЋУ

Ниси ту са нама, али

знамо да нас и даље

чуваш и пазиш као

што си увек радио.

Воли те твоја

породица

(54/300209)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА ЈОВИЧИЋ МАЈА
22. I 2019 – 22. I 2021.

Вечно ћемо чувати успомену на њу.

Породица

(86/300239)

Увек ћеш бити у на-

шим срцима, мисли-

ма и причама. Зау-

век.

Воле те твоји

РИСТАНОВИЋИ

(119/300278)

БРАНКА ЈОЈИЋ
28. I 2013 – 28. I 2021.

Мила наша Бранка, вечно ћеш живети с

нама.

Хвала ти на безграничној и несебичној

љубави коју си нам пружила.

Поносни смо што смо те имали.

Твоји: син ГОЈКО, супруг ПЕТАР

и брат МИЛАН с породицом

(139/300307)

Јецо,

ЈЕЛЕНА

ПЕТРОВИЋ

Недостајеш нам мно-

го!

Породица

БОЈКОВИЋ
(142/300311)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Стар че вач ки
одбојкаши обо ри ли
још једног фаво ри та

Циљ све бли жи

Нема шале са одбој ка ши ма
стар че вач ког Бор ца. Мом ци
које пред во де тре не ри Душан
Јовић и Воји слав Павло вић
пока за ли су још оно мад, про -
тив шам пи он ског саста ва Вој -
во ди не, да су кадри за вели ка
дела. Јесу бодо ви тада оти шли
у Нови Сад, али наши „бор ци”
су одно сом пре ма игри и дре су
који носе пока за ли да за њих
има места у ели ти. Усле ди ло
је потом још јед но „изне на ђе -
ње”, када је у пан че вач ком „хра -
му спор та” оруж је поло жи ла
дру го пла си ра на Риб ни ца из
Кра ље ва, а про шлог викен да
Стар чев ци су сру ши ли још јед -
ног вели ког фаво ри та.

У окви ру два на е стог кола
Супер ли ге, у Хали спор то ва на
Стре ли шту госто вао је тре ће -
пла си ра ни Ниш. Гости, у чијим
редо ви ма игра ју и корек тор из
Ира на, те тех ни чар из Бра зи -
ла, у наш град су дошли са оре -
о лом изра зи тог фаво ри та. Али
одбој ка ши Бор ца нису се мно -
го оба зи ра ли на то. Ушли су у
меч са жељом да се над и гра ва -
ју, да још јед ном пока жу да су
клуб за сва ко пошто ва ње. Мла -
ди тре не ри Душан Јовић и Воји -
слав Павло вић одлич но су при -
пре ми ли ову утак ми цу. Пот пу -
но су над му дри ли коле гу на

клу пи Нишли ја, Дра га на Све -
то за ре ви ћа, и заслу жи ли честит -
ке: Борац –Ниш 3:1, по сето ви -
ма 25:23, 25:21, 23:25 и 32:30.

Гости су нешто боље „отво -
ри ли” сусрет. Пове ли су с 3:6,
али „бор ци” нису мно го мари -
ли за то. Наста ви ли су да игра -
ју сво ју игру, па су већ на тех -
нич ком тајм-ауту има ли два
пое на пред но сти (12:10). Сер -
ви си одлич ног тех ни ча ра Нико -
ле Сто ко ви ћа пот пу но су поре -
ме ти ли при јем Нишли ја, а рази-
гра ли су се и сред њи бло ке ри
дома ћег тима. Вла ди мир Кне -
же вић и Ненад Мадић су пена -
ли ма „тукли” по рива лу... Ушло
се у неиз ве стан финиш. Ас-сер -
ви сом Душа на Стој са вље ви ћа,
па још јед ним сјај ним пое ном
попу лар ног Кне ле та, Борац је
повео са 24:21, али гости се
нису пре да ва ли. „Веза ли” су
два пое на, при шли на 24:23,
али за пре о крет нису има ли ни
сна ге ни моћи. Раз и гра ни Стој -
са вље вић је „заку цао” јед ну лоп -
ту у поље рива ла за 25:23 и 1:0
у сето ви ма.

Дру ги део овог узбу дљи вог
меча био је гото во иден ти чан
првом. Игра ло се поен за поен
све до фини ша. Рива ли нису
дозво ља ва ли да се про тив ник
„одле пи” на више од два пое -
на раз ли ке. При резул та ту
18:18 либе ро Бор ца Нема ња
Миле тић укро тио је јед ну

„бомбу”, а тај потез као да је
био кљу чан за дру ги сет. После
тога је поен ти рао Мадић, усле -
дио је и ас-сер вис Стој са вље -
ви ћа, па су дома ћи пове ли са
23:20. Дра га ну Све то за ре ви ћу
није мно го вре део ни тајм-аут
који је затра жио. Алек сан дар
Гми тро вић је упу тио пре ци -
зну, нео д бра њи ву дија го на лу
у поље гости ју... После 53
мину та игре Борац је водио са
2:0 и већ тада осво јио вре дан
бод. Али није желео да се ту
зау ста ви.

Вели ка бит ка одви ја ла се и у
тре ћем сету. Утак ми ца с мно -
го тем па, мно го уло же не енер -
ги је. Бори ло се за сва ку лоп ту,
за сва ки поен. Пожр тво ва ност
мома ка из оба тима била је на
мак си му му. Интен зи тет утак -
ми це није опа дао, па ни побед -
ник тре ћег сета није могао да
се наслу ти до њего вог самог
кра ја. Пршта ло је на пар ке ту
пан че вач ке хале, игра ла се
„атом ска” одбој ка. Сјај ни су
били Игор Субо тић, Ненад

Мадић, Саша Рај ко вић, Алек -
сан дар Гми тро вић, Нема ња
Миле тић... Ипак, Нишли је су
смо гле сна ге да доби ју овај део
утак ми це и поно во меч учи не
неиз ве сним.

Све оно што само одбој ка
може да пру жи виђе но је у
четвр том, на сре ћу покло ни ка
спор та из нашег гра да – и
послед њем сету на утак ми ци.
Борац је фури о зно кре нуо. Пот -
пу но је над и грао про тив ни ка
из Ниша, над ви сио га је у свим
еле мен ти ма игре. Стар чев ци су

води ли са 14:6, 19:10 и 22:15,
али ни тада утак ми ца није била
реше на. Напро тив. Нишли је су
начи ни ле сери ју од 0:6 и при -
шле на 22:21. Потом је поен -
ти рао Гми тро вић за 23:21, гости
су узвра ти ли и изјед на чи ли на
23:23, а онда је Кне же вић донео
Бор цу прву сет-лоп ту. Није био
крај, игра ло се даље... При ли -
ку да осво је сет има ли су и
гости (25:26, 27:28), али „бор -
ци” су и овог пута били пра ви
бор ци. Ас-сер ви сом Ненад

Мадић је поно во донео пред -
ност свом тиму (30:29), гости
су узвра ти ли, али само још јед -
ном. Нису више има ли сна ге.
Да би доби ли ова кав Борац,
мора ли су да при ка жу мно го
више. Конач них 32:30 и вели -
ку побе ду од 3:1 донео је сјај -
ни Вла ди мир Кне же вић, ефект -
ним пое ном из бло ка.

– Веро ва ли смо да може мо
сти ћи до побе де, јер је еви дент -
но да у послед ње вре ме игра мо
баш добро. Зна ли смо сна гу
Ниша, али при пре ми ли смо
добру так ти ку, коју смо спро -
во ди ли током целе утак ми це.
Има ли смо мали пад у тре ћем
сету, али реал но нисмо ни оче -
ки ва ли да ова квог рива ла може -
мо да савла да мо у три сета.
Наста ви ли смо да напа да мо, а
онда смо се мало сте гли при
резул та ту 22:15. Сте гла се рука
про тив неу по ре ди во ску пље еки -
пе и ушли смо у три лер-завр -
шни цу. Дра го ми је да су мом -
ци и тада пока за ли карак тер
побед ни ка, да су били пра ви
тим, јер ово и јесте тим ска побе -
да. Сви су дали свој допри нос.
И они који су изне ли нај ве ћи
терет саме утак ми це, али и они
с клу пе за резер вне игра че.
Чести там сви ма, јер ће нам ова
побе да мно го зна чи ти у настав -
ку трке за бодо ве. Уко ли ко нам
се ука же при ли ка, поку ша ће -
мо да избег не мо и бараж, али
пола ко. Иде мо из утак ми це у
утак ми цу. Нај ва жни је је да има -
мо добру хеми ју у еки пи – рекао
је после меча први тре нер Бор -
ца Душан Јовић.

Пред еки пом из Стар че ва су
нова вели ка иску ше ња. Већ у
петак, 22. јану а ра, госту је у Бео -
гра ду, где ће одме ри ти сна ге с
Црве ном зве здом, а потом у
Пан че во дола зи Пар ти зан.
После дуе ла с „вечи тим рива -
ли ма” пред Бор цем оста ју још
три утак ми це до кра ја регу лар -
ног дела Супер ли ге: с Мла дим
рад ни ком, Рад нич ким из Кра -
гу јев ца и Новим Паза ром.
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Пра зни ци су обе ле же ни у скла -
ду са епи де ми о ло шком ситу а -
ци јом, пау за је крат ко тра ја ла,
па су руко ме та ши Дина ма уве -
ли ко на свом рад ном месту –
на тере ну у Хали спор то ва на
Стре ли шту.

После оба вље них тести ра ња
на коро на ви рус и анти те ла, те
одра ђе ног лекар ског пре гле да
у Заво ду за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, сви
здра ви и спрем ни за наста вак
иза зо ва у срп ској ели ти, момци

које пред во ди тре нер Аким
Ком не нић, уве ли ко се при пре -
ма ју за наред на иску ше ња.

– Оба ви ли смо нео п ход на
тести ра ња и лекар ски пре глед
и, хва ла богу, сви су здра ви.
Иако током так ми че ња нисмо
има ли није дан слу чај коро не,
пре нове годи не, нажа лост,
неко ли ко игра ча је пре ле жа -
ло вирус с лак шим симп то ми -
ма. Мом ци су поче так при -
пре ма доче ка ли здра ви и

спрем ни за наста вак рада, а
само су Дис тол и Урош Павло -
вић по пре по ру ци лека ра
радили у сма ње ном оби му и

интен зи те ту у првих седам
дана при пре ма. На рас по ла -
га њу има мо дово љан број руко -
ме та ша, а има мо и ново лево
кри ло, којим смо надо ме сти -
ли одла зак Шоти ћа у Вој во ди -
ну. Оче ку је нас напо ран пери -
од с мно го рада, а све с циљем
при пре ма за плеј-оф и четврт -
фи на ле Купа Срби је. Наста -
вак шам пи о на та у груп ној фази
Супер ли ге зака зан је за прет -
по след њи дан у јану а ру – рекао
је за зва нич ну стра ни цу клу ба

шеф струч ног шта ба Дина ма
Аким Ком не нић.

Ново лице на тре нин зи ма
пан че вач ких „жуто-црних”
јесте Милан Бошко вић. Млади
руко ме таш, рођен 2001. годи -
не, у Пан че во је сти гао из
Црвен ке и тре ба ло би да пред -
ста вља заме ну за Мла де на
Шоти ћа на левом кри лу.
Бошко вић је сво је вре ме но био
и на спи ску јуни ор ске репре -
зен та ци је Срби је, па не тре ба

сум ња ти да ће и у дре су Дина -
ма дава ти све од себе и оправ -
да ти ука за но пове ре ње.

Трка за бодо ве у Супер ли ги
наста вља се 30. јану а ра. Дина -
мо нај пре доче ку је леско вач ку
Дубо чи цу, потом сле ди госто -
ва ње у Субо ти ци, а у послед -
њој утак ми ци пред плеј-оф у
Хали спор то ва на Стре ли шту
госто ва ће Кикин да.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

„ЖУТО-ЦРНИ” ХВА ТА ЈУ ЗАЛЕТ 
ЗА НОВА ИСКУ ШЕ ЊА

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

КАКАВ БОРАЦ – СТРА ШАН БОРАЦ!

Стране припремио

Александар
Живковић
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Деве та побе да
Тамиша

Тежак рас по ред

Када је то било нај по треб ни је,
кошар ка ши Тами ша су пока за -
ли сво ју моћ. Про шлог викен да
су оди гра не утак ми це седам на -
е стог кола Кошар ка шке лиге
Срби је, а један од нај за ни мљи -
ви јих дуе ла био је јужно ба нат -
ски дер би који је оди гран у Пан -
че ву. Сна ге су одме ри ли Тамиш
и Вршац, а оба рива ла су у меч
ушли с јед ном жељом – да побе -
де. Пан чев ци су били опте ре ће -
ни због два прет ход на уза стоп -
на пора за, а гости осо ко ље ни
након три „веза не” побе де... И
пре почет ка сусре та оче ки ва ла
се вели ка бор ба и добра кошар -
ка. После четр де сет мину та тим
из нашег гра да је потвр дио кла -
су. Пока зао је да је нај бо љи на
овим про сто ри ма: Тами ш–
Вршац 96:86, по четвр ти на ма
22:20, 29:20, 21:25 и 24:21.

Мом ци које пред во ди тре -
нер Бојан Јови чић одлич но су
запо че ли овај сусрет. Мар ко
Пави ће вић је „заку ца ва њем”
наго ве стио лепу кошар ка шку
пред ста ву, потом је Бре вин
Прицл поен ти рао уз фаул госту -
ју ћег игра ча, а био је пре ци зан
и с лини је сло бод них баца ња...
Тамиш је лако повео са 7:0, па
је тре нер Вршча на Вла ди мир
Лучић морао да реа гу је тајм-
-аутом. Ни тај потез није успо -
рио Тамиш. Пре ци зан је био
Нико ла Вујо вић, потом је капи -
тен Саша Радо вић имао два
добра про до ра, усле ди ла је и
„трој ка” Вујо ви ћа... Ипак, у
самом фини шу прве четвр ти -
не гости су успе ли да се резул -
тат ски вра те у меч – 22:20.

Још јаче су дома ћи заи гра -
ли у настав ку утак ми це. Другу

четвр ти ну је сво јим пое ни ма
„отво рио” Зоран Крста но вић,
а како су секун де одми ца ле,
тако је и Тамиш дело вао све
убе дљи ви је. Раз и грао се Нико -
ла Маној ло вић, а „нишан ске
спра ве” поде сио је и Иван Сми -
ља нић. Крста но вић је имао
запа же ну уло гу у игри домаћег

тима, па је Тамиш два мину та
пре кра ја дру ге четвр ти не први
пут дошао до дво ци фре не
пред но сти (43:32). Дома ћи су
игра ли вео ма анга жо ва но све
до послед ње секун де. Усле дио
је још један соло про дор и
ефек тан пого дак капи те на
Радо ви ћа. У тој акци ји је нате -
рао свог чува ра да га фау ли -
ра, али потом није био пре ци -
зан с лини је пена ла. Све је
лепо пра тио сјај ни Маној ло -
вић, над ви сио је про тив ни ка
у ско ку и ефект но поен ти рао

за миран одла зак на одмор –
51:40.

Ипак, у дру гом полу вре ме ну
гости су заи гра ли као пре поро -
ђе ни. Пости гли су чак чети ри
уза стоп не „трој ке”, изјед на чи -
ли на 52:52, а у сле де ћем напа -
ду успе ли и да пове ду – 52:54.
На сре ћу сво јих сим па ти зе ра,

кошар ка ши Тами ша нису се
збу ни ли. Пре ко Приц ла и Пави -
ће ви ћа успе ли су да одби ју ата -
ке Вршча на и да опет пре у зму
кон тро лу над утак ми цом. Усле -
ди ла је и „трој ка” Приц ла, па
су се Пан чев ци поно во „одле -
пи ли” на шест пое на (62:56).
Још јед ном су гости запре ти -
ли, с лини је за три пое на два
пута је био пре ци зан Нико лић,
али то је било све од њих у
овом дуе лу. Игра чи Боја на Јови -
чи ћа пока за ли су карак тер
побед ни ка, па су у послед њем

мину ту тре ће четвр ти не
вратили пред ност на сво ју стра -
ну и тако наго ве сти ли кона чан
три јумф.

Саша Радо вић и њего ви дру -
го ви у четвр тој четвр ти ни
ништа нису пре пу шта ли слу -
ча ју. Нико ла Вујо вић је „заку -
цао” лоп ту у кош рива ла за
74:65, па је и тим поте зом
желео да охра бри и себе и саи -
гра че да чвр стом игром до кра -
ја оства ре деве ти три јумф.
Одличан је у тим тре ну ци ма
био и Лука Петро вић, а минут
и четр де сет пет секун ди пре
кра ја утак ми це Иван Сми ља -
нић је пре ци зним шутом за три
пое на поно во донео дво ци фре -
ну пред ност свом тиму (90:79).
Иако је било још вре ме на,
Тамиш је рутин ски сачу вао сво -
ју пред ност до кра ја и оства -
рио вео ма важан три јумф.

– После два уза стоп на пора -
за, ово је за нас била јако важна
утак ми ца. Због све га тога, побе -
да нам је још дра жа. Има ли
смо успо не и падо ве, али када
је било нај по треб ни је, били смо
на виси ни задат ка. Иде мо даље,
у нове иза зо ве – рекао је после
утак ми це Иван Сми ља нић.

Тамиш је играо у саста ву:
Филип Анђу шић (један поен),
Иван Сми ља нић (12), Васи ли -
је Кова че вић, Бре вин Прицл
(15), Зоран Крста но вић (10),

Нико ла Вујо вић (11), Нико ла
Маној ло вић (девет), Саша Радо -
вић (16), Лука Петро вић (12) и
Мар ко Пави ће вић (10 пое на).

– Чести там мојим игра чи ма
на зала га њу и побе ди. Била је
ово добра утак ми ца, а посеб но
ме раду је то што смо има ли
осам игра ча са дво ци фре ним
учин ком. Игра ли смо тим ски
и заслу же но побе ди ли. Нарав -
но, било је и гре ша ка. Нисам
задо во љан са чак 12 про ма ше -
них пена ла, као ни игром на
почет ку дру гог полу вре ме на.
Све што смо гра ди ли у првом
делу утак ми це, про су ли смо за
три мину та у тре ћој четвр ти -
ни. Успе ли смо да се вра ти мо,
да пока же мо карак тер. Вели ка
је ово побе да за нас, јер током
целог првен ства игра мо неком -
плет ни, а ово је већ 17. коло.
Дошао нам је још један плеј -
меј кер, Аме ри ка нац, па веру -
јем да ћемо у настав ку трке
бити још ком плет ни ји. Вршац
је одли чан тим, пре двођен сјај -
ним тре не ром, а по име ни ма
игра ча, заслу жу је место у врху
табе ле. Иде мо даље, оче ку је
нас тежак рас по ред, два тешка
госто ва ња, а бар један „брејк”
мно го би нам зна чио – детаљ -
но је, као и увек, на кон фе рен -
ци ји за нови на ре, утак ми цу
ана ли зи рао први стра тег Тами -
ша Бојан Јови чић.

У сре ду, када је овај број „Пан -
чев ца” био закљу чен, тим из
нашег гра да госто вао је у Кра -
гу јев цу, а у субо ту, 23. јану а ра,
пред сто ји му пут у Нови Пазар.

Срп ска три а тлон ска уни ја обја -
ви ла је конач ну табе лу пла сма -
на клу бо ва и поје ди на ца у СТУ
купу за сезо ну 2020. После
седам одр жа них трка Три а тлон
клуб Тамиш је, са укуп но 21.290
бодо ва, био нај у спе шни ји
колек тив у про шлој годи ни.

Тако су се наши сугра ђа ни,
након годи ну дана пау зе, вра -
ти ли тамо где су свих рани јих
сезо на и били – на врх табе ле у
срп ском три а тло ну.

За овај успех су заслу жна
педе сет три так ми ча ра који су,
и поред свих неда ћа и непри -
јат но сти иза зва них пан де ми -
јом коро на ви ру са, вред но тре -
ни ра ли и иско ри сти ли сва ку
при ли ку за так ми че ње и тркање.

Посеб но су се иста кли нај у -
спе шни ји у сво јим кате го ри ја -
ма: мла ђи кадет Сте фан Бир -
ка, кадет Бог дан Јела ча, мла -
ђи јуни ор Лука Гли го рић, јуни -
ор ка Неве на Вида ко вић и вете -
ран Мар јан Лукић.

Бодо ве за Три а тлон клуб
Тамиш про шле годи не су осво -
ји ли: Петра Бир ка, Кон стан тин
Сте ва но вић, Лука Јова но вић,
Алек са Савић, Мили ца Зарић,
Маша Бир ка, Петар Савић, Лазар
Кежић, Новак Пери шић, Данило
Симо но вић, Сте фан Бир ка, Сте -
фан Јела ча, Милош Мар тин -

чевић, Ива Божич ко вић, Хана
Гаће ша, Бог дан Јела ча, Алек са
Кежић, Мар ко Гли го рић, Војин
Дави до вић, Озрен Пери шић,
Михај ло Ружић, Лука Гли го рић,
Огњен Пери шић, Милу тин
Јокић, Сте фан Ђука но вић, Неве -
на Вида ко вић, Ања Дави до вић,
Дари ја Ђор ђе вић, Срђан Живо -
ји но вић, Петар Ивач ко вић, Бог -
дан Недељ ко вић, Вла ди сла ва
Мил чић, Мари ја Смо ља нић,
Ива на Ради шић, Нико ла Вин -
цер, Зоран Радо са вље вић, Иван
Тешић, Сте фан Кужет, Петар
Пере ги, Санел Јова но вић, Вла -
ди мир Стој са вље вић, Алек сан -
дар Самар џи ја, Милан Тав чар,
Мар ко Гор чић, Андри ја на
Томић, Вања Кур то вић, Мар јан
Лукић, Душан Лукић, Вла ди -
мир Савић, Срђан Стој ков, Игор
Соко лов ски, Ненад Вељ ко вић и
Дра го мир Жив ко вић.

Сви у ТК-у Тамиш нада ју се
да ће у 2021. годи ни има ти
мно го више трка него у про -
шлој, а њихов план је да оста -
ну на врху. Три а тлон клуб из
нашег гра да биће и у овој годи -
ни орга ни за тор две ју трка: 6.
јуна на про гра му је Првен ство
Срби је у спринт-три а тло ну, а
три неде ље после тога пла ни -
ра но је одр жа ва ње трке СТУ
купа у аква тло ну.

ВРЕД НО ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА 
ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ТРИ А ТЛОН ЦЕ

ТАМИШ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ 
У ПРО ШЛОЈ ГОДИ НИ

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

ЈУЖНО БА НАТ СКИ ДЕР БИ ПРИ ПАО ПАН ЧЕВ ЦИ МА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Марина Митић,
кројачица:

     – У суботу ћу
изненадити ћерку и
водићу је на клизање 
с другарицом. Недеља
ће бити радна, али
ћемо по подне 
уживати с рођацима.

Дејан Митић,
магационер:

    – За мене ће 
субота бити радна, 
иако ће се жена 
и ћерка проводити на
клизалишту у Београду.
За недељу су нам се
најавили гости.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Шире
Иста слика, само мало шира.

    С некима од пријатеља смо се баш посвађали.

    Ни за неке из фамилије не можемо рећи да су кул.

    Па, то је узајамно.

    И поштено.

    Колико ти је стало до тог неког, толико је и њему до тебе.

    Али нисам ја, нисам ја...

    Непоштено и погрешно: поћи увек од себе.

Зум
Сви смо заједно: фамилија и пријатељи.

    У пењању на врх и спуштању с њега.

    У игри, комешању, ваљању.

    Наравно, и у симпа препирци о томе где је коме место.

    Па, затим, и у ситним свађама на разне теме.

    Све је то размена.

    А кад међусобно размењивање посустане...

    Следећем нивоу је таман – да не одустане.

Преувеличавање
Ма, нисам кул, ја нисам кул.

    Стално грешим и тражим клинч.

    Кавгу. Непосвађан, ја нисам ја.

    Морам да будем у свађи!

    Барем сам са собом...

    Еееееееј, ало.

    Стани, не преувеличавај.

    Има и до околине, колико и до тебе.

Лејла Митић,
ученица:

     – Бићу с млађом
сестром, која ми 
долази у госте. 
Вежбаћу флауту и
припремаћу се за
почетак другог
полугодишта.

µМ. Шупица?С. Трајковић

На тре нин зи ма све
пршти

На про гра му и
контрол не утак ми це

Иако вре мен ске при ли ке баш
и не пого ду ју нај ва жни јој спо -
ред ној ства ри на све ту, на тре -
нин зи ма Фуд бал ског клу ба
Желе зни чар све пршти. Мом -
ци вред но раде на тере ну с
вештач ком тра вом код Хале
спор то ва на Стре ли шту, а све
под коман дом новог шефа
струч ног шта ба Дра га на Ани -
чи ћа и њего вих сарад ни ка

Зора на Сто ја но ви ћа, Вла ди -
ми ра Божи ћа и Мила Ђуро -
ви ћа. Фуд ба ле ри нај у спе шни -
јег клу ба са ових про сто ра
одра ди ли су и оба ве зан лекар -
ски пре глед у Заво ду за здрав -
стве ну зашти ту рад ни ка „Пан -
че вац”, па спрем но доче ку ју
нова иску ше ња.

– Засад све тече по пла ну.
Има мо довољ но вре ме на да
се добро при пре ми мо за про -
лећ не иза зо ве, а нај ва жни је
је да смо сви на оку пу и да
буде мо здра ви. Попу ста нема,
сва ки играч мора да да свој
мак си мум, јер једи но тако
може мо бити спрем ни и јачи
за так ми че ње у Првој лиги.
Мом ци мора ју да испо шту ју
до кра ја сво је оба ве зе на тере -
ну како би се намет ну ли за
старт ни састав. План је да
дру гу фазу при пре ма, од 25.
јану а ра, одра ди мо ван Пан -
че ва, али виде ће мо још да ли
ће епи де ми о ло шка ситу а ци -
ја то дозво ли ти. Ипак, оче -
ку јем да ћемо при пре ме одра -
ди ти како тре ба, да ћемо

спрем но ући у сезо ну и
обезбе ди ти опста нак у прво -
ли га шком дру штву. Оче ку -
јем да ћемо до кра ја пре ла -
зног рока дове сти још три
игра ча који су нам потреб ни
на одре ђе ним пози ци ја ма –
рекао је тре нер Желе зни чара
Дра ган Ани чић.

Први човек пан че вач ког
„Жеље” Зоран Наун ко вић и
њего ви сарад ни ци, у дого во -
ру са шефом струч ног шта -
ба, има ју пуне руке посла.
Неу мор но раде како би фуд -
ба ле ри има ли све потреб не
усло ве за рад, а уве ли ко се
ради и на тра же њу поја ча ња.

Засад посао оба вља ју без гре -
шке јер је неко ли ко звуч них
име на сти гло у Желе зни чар.
Међу њима је и иску сни напа -
дач Пре драг Сики мић, који је
носио дре со ве Црве не зве зде
и Вождов ца у Супер ли ги, а
послед ње две сезо не про вео
је у Сло ве ни ји, где се тако ђе
иста као сво јим голо ви ма.

– Мно го тога лепог чуо сам
о Желе зни ча ру. Чел ни ци

клуба и ја има мо исте амби -
ци је, да клуб и дого ди не игра
у Првој лиги. Неће нам бити
лако у про лећ ном делу сезо -
не, али уве рен сам да „Жеља”
има тим који је кадар да
обезбе ди опста нак – иста као
је Сики мић.

Порeд њега, још један иску -
сан играч заду жио је опре му
попу лар не „дизел ке”. Што -
пер који је дошао из супер -
ли га ша Инђи је, Милош
Михај лов, пре тога је играо
за Пар ти зан и Вождо вац.

– После неко ли ко раз го во -
ра с пред сед ни ком Наун ко -
ви ћем одлу чио сам да при -
хва тим позив Желе зни ча ра.
Дра го ми је што ћу поно во
ради ти са шефом Ани чи ћем,
с којим сам имао добру сарад -
њу у Вождов цу. Знам да ће
бити тешко у про лећ ној сезо -
ни, јер испа да чак осам клу -
бо ва, али даћу све од себе да
испу ним нада ња чел ни ка клу -
ба и нави ја ча и да сво јим
игра ма допри не сем да Желе -
зни чар оста не у дру штву прво -
ли га ша. Већи ну саи гра ча
позна јем одра ни је, а први
ути сци о клу бу су одлич ни.
Атмос фе ра је одлич на и дра -
го ми је што сам дошао у
један озби љан и добро орга -
ни зо ван клуб као што је Желе -
зни чар – додао је Михај лов.

Тре ће поја ча ње „дизел ке”
јесте гол ман Мар ко Кне же -
вић, који је у Пан че во тако ђе
дошао из супер ли га ша Инђи -
је. Про шао је све мла ђе селек -
ци је Пар ти за на, а сво је вре -
ме но је чувао гол супер ли га -
шких тимо ва као што су:
Мета лац, Јавор, Рад нич ки из

Кра гу јев ца, Вождо вац и Рад -
нич ки из Ниша.

– Када сам добио позив,
нијед ног тре нут ка се нисам
дво у мио да кари је ру наста -
вим у Желе зни ча ру. У тиму
има неко ли ко игра ча с који -
ма сам играо у прет ход ним
клу бо ви ма, па ће и фаза при -
ла го ђа ва ња на нову сре ди ну
бити лак ша. Као и сви у
клубу, веру јем да ћемо
оствари ва ти резул та те који
ће нас оста ви ти у лиги –
рекао је чувар мре же Мар ко
Кне же вић.

Од иску сних фуд ба ле ра сви
покло ни ци нај ва жни је спо -
ред не ства ри на све ту у нашем
гра ду и око ли ни оче ку ју да
буду ти који ће пра ви ти раз -
ли ку у одно су на рива ле, да
поја ча ју кон ку рен ци ју у еки -
пи и да допри не су оства ре њу
основ ног циља – опстан ку у
Првој лиги Срби је. Поред
њих, нови члан „дизел ке”
постао је и два де се то го ди -
шњи Мар ко Кона тар. Дошао
је као позајм ље ни играч Црве -
не зве зде, а про те клу јесен је
про вео у супер ли га шу Инђи -
ји. Он је фуд ба лер који може
да игра на више пози ци ја у
тиму, на месту левог бека и
што пе ра.

– Већ на првом кора ку
видео сам да је Желе зни чар
добро орга ни зо ван колек тив,
а моја је жеља да се избо рим
за место у старт ној поста ви и
да играм. Неко ли ци ну мома -
ка позна јем одра ни је, али
биће довољ но вре ме на да се
при вик не мо јед ни на дру ге и
да се укло пим у еки пу. На
тре нин зи ма се одлич но ради
и сигу ран сам да ћемо сви
зајед но сти ћи до зацр та ног
циља – иста као је Кона тар.

У одно су на састав из јесе -
њег дела сезо не, клуб су напу -
сти ли: Иван Лучић, Нико ла
Митро вић, Дра ган Дашић,
Нема ња Мар ко вић, Алек сан -
дар Милин и Филип Јовић,
који се вра тио у свој матич ни
клуб Спар так из Субо ти це.

Пре ма пла ну при пре ма,
фуд ба ле ри Желе зни ча ра ће
у субо ту, 23. јану а ра, на тере -
ну код Хале спор то ва на Стре -
ли шту оди гра ти први кон -
трол ни сусрет на припремама.

А. Живковић

С ПРИ ПРЕ МА ФУД БА ЛЕ РА ЖЕЛЕ ЗНИ ЧА РА

СВИ КАО ЈЕДАН – ПРВА ЛИГА!


